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CEASURI SI
PENDULE DE COLECTIE
DIN
,
,
PATRIMONIUL MUZEULUI STIINTEI
SI
,
,
, TEHNICII
„ŞTEFAN PROCOPIU" IAŞI

Muzeul

Ştiinţei şi

Monica Nănescu
Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi

Abstract:The clocks co/lection of the „ Stefan Procopiu" Science and Technical Museum covers a large
range of watches models /rom those musical to wall clocks, table watches, mantie clocks, pocket watches
and wrist watches. An important weight it represent the pocket watches made especia/ly the end of the
XIX- th and begining XX- th century.
The paper focus on faur pocket watches made in Swiss and two mantie clocks made in France that are
put in value at the our museum.
Keywords: Watchmaker. pocket watch. wall clock

I

nstituţia muzeală are rolul de a valorifica obiecte reprezentative pentru cultura unei

societăţi şi de a transmite mesaje, idei, informaţii, printr-o adresare directă
publicului de toate vârstele. Ca formă de manifestare a muzeului, expoziţia
prelungeşte obiectul în imagine, care la rândul său, recreează evenimente, construieşte poveşti şi
provocă dialogul. Ceasurile, aceste minuni ale creativităţii umane în care sunt ascunse cu grijă,
iscusinţă şi pasiune rotiţe, arcuri, au căpătat încă de la apariţia lor o valoare de simbol, mai ales
atunci când meşteşugari iscusiţi sau manufacturi specializate au reuşit să plaseze timpul în
mediul lor real. Fiind o combinaţie încântătoare de lucrătură fină, bijuterie şi maşină de precizie,
ceasul reprezintă aşadar materializarea practică a măiestriei aduse la nivel de artă, într-o
armonie care fascinează şi emoţionează deopotrivă.
Cu o tipologie diversă, colecţia de orologerie a Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan
Procopiu" acoperă o gamă largă de modele de ceasuri de la cele muzicale, la ceasuri de perete,
de şemineu, de masă, de buzunar şi de mână. O pondere importantă o reprezintă ceasurile de
buzunar fabricate la sfărşitul secolului al XIX-iea, începutul secolului XX. Aceste obiecte se
disting atât ca piese de măsurare a timpului, cât şi prin valoare artistică deosebită. Majoritatea
dintre ele sunt realizate din metale preţioase (aur, argint), prin diferite tehnici de prelucrare
manuală sau de manufactură (cizelare, gravare). Create cu multe secole înainte de apariţia
ceasurilor de mână, ceasurile de buzunar uimesc şi astăzi prin măiestria, arta şi migala cu care
au fost realizate, multe dintre ele fiind colecţionate ca bijuterii sau expuse în muzee.
Cronologic, piesele de orologerie se încadrează între secolele XIX-XX, iar stilistic cele
mai multe dintre ele aparţin curentelor Art Nouveau şi Neoclasic. Ceasurile, în speţă cele de
buzunar, au constituit încă de la apariţia lor la sfărşitul secolului al XVI-iea accesorii importante
de podoabă care completau atât vestimentaţia feminină cât şi cea masculină de epocă, purtânduse de obicei la gât, la piept sau la centură atârnate de un lanţ Chatelaine. Încă din secolul al
XVIII-iea arta orologeriei cunoaşte o dezvoltare fără precedent, în special la Paris, Londra şi
Geneva, unde ceasornicari de prestigiu au început să fabrice ceasuri şi pendule de o înaltă
calitate tehnică şi artistică, foarte apreciate de către cumpărători, atât pentru funcţionarea lor
practică cât şi pentru reuşita de a le satisface fantezia acestora şi gustul pentru lux. Pendula a
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fost un element esenţial al decorului rafinat, în timp ce ceasul era utilizat în special ca accesoriu
de podoabă.
O atenţie deosebită a fost acordată de-a lungul timpului carcasei ceasurilor care începe
să fie concepută în acord cu stilurile decorative care au dominat epoca respectivă. Astfel, unele
cutii sunt decorate cu picturi pe email ce cuprind scene vechi, alegorii ale dragostei, trofee de
grădinărit sau de muzică, iar altele sunt gravate şi cizelate în aur sau sunt acoperite cu emailuri
transparente ce ies în evidenţă pe un fond ghioşat şi care cunosc la începutul secolului XX un
mare succes datorită simplităţii lor elegante.
În cadrul colecţiei muzeului, un segment important îl reprezintă ceasurile elveţiene,
variate ca stil şi material, dintre care se detaşează patru piese de orologerie, importante prin
mărcile celebre de ceasornicari care le-au produs: Vacheron, Henry Captain, Schafthausen şi
Movado. Importante sunt cele şi ceasurile de şemineu produse în Franţa, respectiv pendulele
fabricate în Germania.
CEAS DE BUZUNAR Vacheron, cca. 1894-1904
Carcasă cu două capace metalice; cadran emailat, cu
cifre romane, secundar excentric şi indicatoare traforate;
mecanism cu armare manuală, eşapament cu cilindru, 8
rubine. Capacul mecanismului inscripţionat:
VACHERON/Geneve/CYLINDRE/8/RUBIS.
D:45mm
Dimensiuni: 5,5x4,5xl ,2
Nr.Inv.: 9386
Cea mai veche fabrică de ceasuri din lume, înfiinţată
în 1775 de către Jean-Marc Vacheron, are o continuitate neîntreruptă de producţie până astăzi.
În anul 1819, Jacques-Barthelemy, nepotul lui Jean-Marc Vacheron, împreună cu Frarn;;ois
Constantin pun bazele companiei "Vacheron Constantin"' . Cheia succesului „Vacheron
Constantin" a reprezentat-o omagiul adus de cei care au condus compania atât ştiinţei, cât şi
artei deopotrivă . Evoluând în invenţii şi tehnici noi, Vacheron Constantin a atins toate domeniile
de ceasuri: de buzunar şi de mână, automate. Stilul „Vacheron Constantin" a fost văzut de multe
ori ca fiind o combinaţie între tehnologia elveţiană şi gustul francez pentru frumos.
CEAS DE MASĂ Henry Captain, cca. 1850-1890
Cadran emailat cu cifre arabe pentru ore, inscnpţ10nat
HENRY CAPT/ GENEVE, indicatoare tip Louis XV; mecanism
cu armare manuală, eşapament cu ancoră . Capacul mecanismului
numerotat 55102 şi inscripţionat SWISS MADE. Ceasul se află
montat într-o carcasă paralelipipedică din metal emailat bleu, cu
motive florale aurii (latura frontală).
Dimensiuni: H=68 mm, L=45 mm, l= 35mm
Nr. Inv.: 9384
Henry Captain a fost, împreună cu Isaac şi Piguet Meylan
Philippe, unul dintre mai importanţi producători de automate
muzicale mici de la sîarşitul secolului al XVIII-iea şi începutul
1

http://www.vacheron-constantin.com/en/
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secolului al XIX-lea. A fost printre primii care a utilizat mecanismul muzical cu cilindru cu pini
şi pieptene muzical. S-a specializat în producţia de ceasuri complicate, ceasuri muzicale şi
ceasuri automate. În 1811 a intrat în parteneriat cu Daniel Piquet, producând ceasuri sub numele
Piguet & Cpt. , iar în 1830 deja fabrică primele ceasuri cu cronograf semnate Aubert & Cpt. Cele
mai multe dintre ceasurile sale nu sunt semnate, cu toate că, uneori, el şi-a zgâriat numele pe
mecanismul său 2 .
CEAS DE BUZUNAR International Watch Co/ Schaffhausen, cca. 1920
Carcasă cu două capace metalice; cadran emailat alb şi bej, cifre arabe pentru ore,
inscripţionat
INTERNATIONAL
WATCH
Co./
SCHAFFHAUSEN, secundar excentric; mecanism cu
armare manuală , eşapament cu ancoră. Mecanismul
inscripţionat
INTERNATIONAL
WATCH
Co./
SCHAFFHAUSEN. De panoul de prindere este ataşat un
lanţ din trei zale.
D= 50mm
Nr. Inv. : 9352
Compania elveţiană de ceasuri IWC (lntemational
Watch Co. Schauffhausen) a fabricat ceasuri de mare
valoare începând cu 1868, câştigând o reputaţie
internaţională
datorită
soluţiilor
inovative ş1 a
ingeniozităţii tehnice. Unul dintre liderii brandurilor din
lume pe segmentul ceasurilor de lux, IWC a produs
capodopere ale orologeriei de mare rafinament prin combinarea prec1Z1e1 cu designul
exclusivist3.
CEAS DE POŞETĂ Movado, cca. 1930-1935
Ceas de poşetă, ermetic, în carcasă de argint şi piele. Cadran rectangular emailat, cifre arabe
pentru ore, inscripţionat MOV ADO; mecanism cu armare manuală, eşapament cu ancoră.
Capacul mecanismului inscripţionat: MOVADO F ACTORIES/ SWITZERLAND şi numerotat
1253807.
Dimensiuni: 50x35x15mm
Nr. Inv.: 9355
Movado, al cărui nume
"tot timpul în mişcare",
reprezintă una dintre cele mai
vechi şi prestigioase companii
producătoare
de ceasun din
Elveţia.
Compania
Movado
Watch Company a fost fondată în
1881 , de către antreprenorul
Achilles
Ditesheim
ş1
a
revoluţionat lumea industriei de ceasuri cu designul
înseamnă

2

3

său

brevetat sub denumirea de polyplan.

http://catalog.antiquorum.com/catalog.html ?action=load&lotid=451&auctionid=247
http://www.armstrongrockwell.com/lWC.htm
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Inventat în 1912, acesta s-a remarcat prin ingeniozitatea construcţiei pe trei planuri pentru a se
potrivi în carcasa curbată. Movado Digital Watch, lansat în 1930, a marcat un moment de
schimbare în lumea ceasurilor prin unicitatea sa. Faimoase pentru originalitatea lor, Movado
deţine peste 100 de brevete şi a primit peste 200 premii internaţionale. Firma Movado reflectă
măiestria şi precizia elveţiană în dotarea ceasurilor cu mecanisme cu cuarţ, automatic şi
cronograf.
CEAS DE BUZUNAR, 1880-1900, Elveţia
Eşapament cu ancoră, mecanism cu arc Spiral Breguet,
16 rubine, poanson de meşter F, argint 0,800.
Producător : atelier Geneva
Dimensiuni: L=6,5 cm; LA=5,2 cm; Î =1,5 cm
Nr. Inv. :9349
Ceasul de buzunar este prevăzut cu trei
capace, unul în faţă şi două pe revers. Este dotat
cu un cadran emailat de culoare albă pe care sunt
marcate, prin cifre romane, orele respectiv, prin
cifre arabe, minutele. Mecanismul ceasului este de
tipul cu arc Spiral Breguet, de 16 rubine, cu remontoar la vedere şi balansier compensatoriu. Pe
primul şi ultimul capac sunt gravate motive geometrice şi florale. Pe reversul primului capac
este inscripţionată seria ceasului 4346.
Una dintre cele mai atrăgătoare piese de orologerie, din punct de vedere artistic,
existente în colecţia muzeului este ceasul de şemineu al cărui cadran poartă inscripţia Delannoy
Godbille.
CEAS DE ŞEMINEU Delannoy Godbille, cca. 1900, Franţa
Dimensiuni: 23x l 4x52,5 cm
Nr. Inv.: 958
Ceasul de şemineu aparţinând stilului .
francez Empire clasic, cu carcasa realizată din
marmură neagră, prezintă margini laterale
frumos armonizate cu marmură verde ş i motive
ondulatorii decorative lăcuite, gravate pe
partea frontală. Mecanismul vizibil cu arc care
se întoarce la 8 zile şi eşapament cu ancoră,
cadranul rotund emailat, cifre romane pentru
ore, inscripţionat, regulator pendular împreună
cu sistemul de sonorizare al jumătăţilor de oră
şi al orelor întregi, îi sporeşte valoarea,
conferindu-i o conotaţie estetică. Cadranul
ceasului este inscripţionat cu numele celui care
l-a comercializat: Delannoy Godbille.
Varianta a stilului francez Empire clasic, ceasul cu colonete din alabastru
important reper în evoluţia mijloacelor tehnice şi artistice utilizate în orologerie.
4

http://www.watchesonnet.com/
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CEAS DE ŞEMINEU, cca. 1900, Franţa
Dimensiuni: 32x14,5x28 cm
Nr. Inv.: 962
Ceas de şemineu, cu patru colonete din alabastru,
surmontate de o urnă ornamentată cu frunze de acant şi
încadrate de o parte şi alta, într-o atitudine ocrotitoare, de două
figuri mitologice (grifoni), cadran rotund emailat, cifre arabe
pentru ore, mecanism cu armare manuală, eşapament cu ancoră
şi clopot. Se întoarce la 8 zile.
PENDULA DE PERETE
Cca. 1900-1910
Germania
Nr. Inv.:7541
Ceas de perete cu carcasa din stejar şi pendul, cadran cu
cifre arabe, mecanism inscripţionat (are iniţiale GB), regulator
cu două greutăţi de conducere ce bat la jumătate şi la fix cu sunet plăcut de clopot (bate pe bara
de oţel), se întoarce la opt zile.
Inscripţia mecanismului are iniţialele G.B.
Unul dintre cei mai cunoscuţi fabricanţi de ceasuri din
Germania de la sfârşitul secolului al XIX-iea, Gustav Becker
apare cu o pendulă de podea fabricată la începutul secolului al
XX-iea, piesa singulară ca tipologie în colecţia Muzeului Ştiinţei
şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din Iaşi. După ani de ucenicie în
Germania şi Austria, Becker deschide în 1850 un mic atelier la
Freiburg. Succesul nu-l ocoleşte şi doi ani mai târziu, obţine
medalia de aur la Târgul expoziţional din Silezia. Câştigă
numeroase medalii şi premii căpătând faimă în întreaga lume.
Becker a inscripţionat pe prima sa medalie iniţialele GB. Până la
1880, odată cu introducerea mecanismului cu arc acţionat,
aproape toate ceasurile Gustav Becker au fost de
funcţionau
cu ajutorul unui
regulator cu greutate. Ceasurile
lui Becker poartă marca eponimă
şi numărul de serie inscripţionat
pe cadran, fiind prevăzute cu
greutăţi marcate cu iniţialele sale.
Numerele de serie fac referinţă la
anul de fabricaţie, astfel încât determinarea apartenenţei acestuia se face destul de simplu 5 .Până
la 1880, firma Becker este specializată exclusiv în fabricarea ceasurilor de perete, apoi îşi
diversifică producţia la peste 400 modele. Carcasele acestor ceasuri reflectă tendinţele
mobilierului şi oferă modele de la foarte simplu până la sculptură ornamentală. Atelierul Beker
primeşte comenzi până in 1935, când Compania Junghans - care funcţionează şi azi - îl
înglobează.

5

www.etsy.com/ .../antique-collectible-gustav
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PENDULĂ DE PODEA

Dimensiuni: L=42cm; LA= 25cm; H =195cm.
Cca:1900-191 O
Germania
Nr.Inv.:929
Cadran gri, inscripţionat cu cifre arabe pentru ore şi pendul cu două
greutăţi ce ridică şi coboară mecanismul ceasului, este aşezat într-o
carcasă din lemn de stejar. Ceasul se întoarce la opt zile şi este prevăzut
cu regulator „Viena", clopot şi sistem de sonorizare a jumătăţilor de oră
şi a orelor întregi.
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RESTAURAREA

ŞI

CONSERVAREA STATUII
LIBERTĂŢII DIN PLOIEŞTI
Ion Cristea,
Restaurator, Iaşi

Abstract: The interventions were dane through mechanical, chemical and conservation treatments. They
consisted in gluing, fi/ling the lacunae, interior consolidation of the weakened resistance structure, great
attention being paid to the basic segment which was fixed through tinning, riveting, we/ding, thus
assuring a conso/idation and stiffening on the common axis. The arms were fixed, various lacunae were
fii/ed in, deformations caused by various hits were removed, the lance was attached and the statue was
embedded to the metal/ic pedestal. In the end, the sulfur-rich atmosphere, specific to P/oiesti, was taken
into consideration and an adequate conservation of the statue was proceeded with.
Keywords: conserva/ion, restaura/ion, chemical trataments, statue of Liberty.

ăsată moştenire de liberali, drept mulţumire pentru manifestările antidinastice
din 1870, eveniment cunoscut sub numele de "Republica de la Ploieşti", celebra
Statuie a Libertăţii a fost instalată şi dezvelită la 11 iunie 1881, pe un soclu
executat de arhitectul Toma N. Socolescu, în Piaţa Libertăţii din Ploieşti. Lucrarea are o
înălţime de 3,5 m şi reprezintă pe zeiţa Minerva cu suliţă şi boneta frigiană, fiind creată la Paris
şi adusă în Ploieşti în 1876, prin subscripţie public.
Monumentul a fost restaurat în 1903 şi are o inscripţie cu mesajul „Cetăţenilor ploesteni
1
- Aperătorii libertăţilor publice - Romania recunoscătoare" • Instalată iniţial în piaţa centrală a
oraşului, statuia a fost mutată în 1934 într-o grădiniţă din faţa primăriei. În timpul revoluţiei

L

din 1989, populaţia s-a adunat în jurul statuii, şi de atunci, în fiecare an, îşi comemorează acolo
eroii. Începând cu luna mai a anului 2012, după ce a stat un an şi jumătate în atelierele de
restaurare, Statuia Libertăţii a fost relocată în Piaţa Eroilor, mai exact în sensul giratoriu din faţa
Catedralei Sfântul Ioan Botezătorul
STAREA DE CONSERVARE
Referitor la starea de conservare a statuii, aceasta a beneficiat de mai multe intervenţii
de-a lungul timpului, unele dintre acestea fiind consemnate chiar pe soclul său metalic.
Statuia este confecţionată din tablă de cupru, cu o puritate de 99%, având o grosime în
medie de 1, 1mm, peste care s-a aplicat, pe partea din interior, prin lipire, cositor cu o grosime de
10-20 mm, procedeu care a determinat creşterea structurii de rezistenţă a foii subţiri de cupru.
Din motive tehnice statuia este împărţită în cinci segmente circulare, lipite cu cositor între ele.
Segmentele sunt prinse prin intermediul unor tije, şi rigidizate pe un ax comun central,
confecţionat din fier forjat. Fiecare tijă, de 20mm grosime este lipită cu cositor la îmbinarea
celor două segmente. În felul acesta se asigură o prindere a segmentelor între ele şi apoi capătul
celălalt este prins cu şuruburi de bara centrală. Această bară centrală culege câte patru tije de la
fiecare îmbinare de segmente şi este prinsă prin filet de segmentul cap şi tot prin şurub este
strânsă de soclul metalic. În felul acesta se asigură soliditate şi rezistenţă statuii.
Cele două braţe ale statuii sunt prinse prin intermediul a două tije de axul din mijloc,
dar în poziţii diferite.

1

www.e-ziar.ro/stire-statuia- libertatii - o soarta- mai- buna- iv-496943.ht...
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De-a lungul timpului, acţiunea factorilor de mediu, chimici şi fizici au lăsat urme care
se văd foarte clar pe materialele componente ale statuii. Astfel punerea în contact a materialelor
cu diferite sarcini electropozitive sau electronegative (fierul şi cuprul în mod deosebit) s-au
format pile galvanice puternice cu rol de electrolit, care în funcţie de umiditatea din atmosferă,
au lucrat mai încet sau mai repede deteriorând statuia. În cazul de faţă, rezultatul se observă
printr-o puternică corodare a unor părţi ale pieselor de fier. În situaţia dată, această corodare a
fost benefică, în sensul că s-a corodat metalul mai puţin nobil, fierul, păstrându-se foarte bine
cuprul. Alţi factori de degradare, cum ar fi sulful, au acţionat asupra cuprului. De asemenea din
numărul total de 12 tije, doar trei erau lipite parţial de locurile iniţiale, restul erau desprinse din
cauze mecanice sau ale corodării, care a produs un strat de oxizi între suprafeţe, apoi s-a detaşat.
Unele tije au fost desprinse mecanic din diverse cauze, iar altele au dispărut. Din aceste motive,
precum şi din altele, statuia s-a prăbuşit spre interior şi s-a aplecat în faţă cu o distanţă de 112
mm faţă de poziţia anterioară, o înclinare periculoasă, s-a lăsat pe ultimul segment care face
legătura cu soclul metalic şi unele dintre consecinţe au fost ruperea aproape de jur/împrejur a
statuii care se ţinea în tija centrală. Aceste fenomene, plus înclinarea, a determinat cuprul să se
rupă în mai multe fragmente, îndeosebi în zona ultimului segment, având loc distorsionări şi
deformări cu ruperi puternice în alte zone mai mult sau mai puţin vizibile. Din diverse motive,
unele dintre şuruburile de prindere a tijelor de axul central s-au slăbit sau chiar au căzut, fapt ce
a determinat şubrezirea şi deplasarea segmentelor care a dus la deformarea statuii. Şuruburile de
construcţie specifice epocii, ca şi piuliţele au fost asamblate fără şaibe elastice. Au apărut jocuri
mari determinate de dilatările şi contractările permanente ce se produc din cauza diferenţelor de
temperatură (vara cald, iama frig, precum şi prin temperatura înregistrată din alternanţa zi
/noapte).
Segmentul de la bază care face corp comun, prin prindere ;;u lipitură-cositorire cu
piedestalul metalic, din alamă era foarte deteriorat. Bucăţi desprinse în interior din cauza
greutăţii pliurilor s-au întrepătruns şi s-au rupt de jur-împrejur. Celelalte segmente erau la fel de
dezlipite, rămânând doar două segmente prinse cam cu o treime fiecare din circumferinţă.
Mâinile zeiţei au fost desprinse prin tăierea tijelor din fier care le susţin prin interior. Fiecare
mână este executată din două bucăţi lipite pe meridian cu cositor şi întărite în acelaşi fel cu un
strat de până la 20 mm de cositor. Lipiturile executate la prinderea de statuie, la umeri
îndeosebi, au fost făcute prin diverse intervenţii ulterioare, fără a se neutraliza apa tare - clorura
de zinc - care a corodat bine cuprul în locurile unde a curs (lipsesc câteva degete).
Suliţa a fost prinsă cu şuruburi din fier care au corodat puternic.
Suportul metalic al statuii este confecţionat din alamă şi prezintă mai multe urme de
intervenţii anterioare, precum şi crăpături care au fost lipite prin alămire cu autogen.
Statuia la exterior era acoperită cu un strat gros de sulfură de cupru, de culoare verde
închis, foarte rezistent la soluţiile clasice de restaurare şi curăţire. Din această cauză singura
modalitate de îndepărtare a fost intervenţia mecanică cu cele mai diverse perii existente.
Dată fiind masa mare de metal a statuii şi mai ales, aceasta fiind din cupru, de la început
a apărut o problemă foarte importantă determinată de viteza de propagare a căldurii în masa de
metal.
Acest lucru presupune o sursă puternică de temperatură.
Un alt impediment şi cel mai important este că în prezenţa cositorului tablele de cupru
nu se pot suda între ele, prin alămire.
În al treilea rând, principiile restaurării spun clar că se vor executa lucrurile în aşa fel
încât să fie respectate metodele care au fost folosite la prinderea segmentelor între ele sau a
tijelor de suport, adică nu se puteau executa decât prin lipire cu cositor. Toate soluţiile moderne
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de decapare s-au dovedit a fi inutile, singura rămânând lipirea cu cositor şi decaparea cu apă tare
(clorură de zinc). S-au folosit multe kg de cositor şi apă tare.
Una dintre cele mai importante probleme a fost realizarea sistemelor de manevrare a
statuii prin rotire. În acest sens s-a confecţionat o grindă metalică bine ancorată de care să se
poată prinde sistemele de ridicare adecvate, în sensul de a nu produce urme sau deformări
statuii. S-au preconizat şi sisteme de strângere a segmentelor statuii pentru a fi aduse la forma
iniţială. S-au folosit şi roţi de cauciuc care au servit ca pat elastic pentru poziţionarea statuii.
Propuneri de restaurare
S-au urmărit mai multe obiective distincte şi anume:
- Restaurarea pieselor care formează baza ansamblului şi aducerea lor la formele iniţiale;
- Folosirea unor materiale care să asigure protecţia anticorozivă pe o perioadă îndelungată cu
costuri minime de întreţinere;
- Completările de rigoare, efectuate cu materiale mai rezistente şi care să se încadreze armonios
în ansamblul lucrării;
- Conservarea întregului potrivit componentei materialului din care este confecţionată statuia
(cupru, fier, cositor).
Restaurarea s-a făcut în acord cu următoarelor norme:

•
•
•

•
•
•

Principii fundamentale de restaurare şi conservare
Respectarea formei, a elementelor şi particularităţilor tehnice, istorice şi cromatice ale
p1ese1;
Folosirea materialelor reversibile, atât la restaurarea cât şi la conservarea pieselor;
Întregirea sau restaurarea formelor unei piese să se facă numai dacă există mărturie
originală sau analogie foarte exactă. Această cerinţă se extinde şi pentru reîntregirea
decorului;
Culoarea completărilor pe o piesa originală nu trebuie să facă notă de contrast cu partea
originală, ci să se integreze discret în cromatica acesteia;
Părţile completate sau ornamentaţia reconstituită trebuie să se remarce ş1 să nu se
confunde cu originalul;
Piesele tratate trebuie să aibă o cromatică cât mai apropiată de cea a epocii, să sugereze
atât scurgerea timpului cât şi natura materialului din care este confecţionată piesa
respectivă;

•
•

Este indicat să se folosească metode care să nu afecteze patina nobilă la piesele
metalice;
Se recomandă colaborarea cu muzeograful, arheologul sau istoricul (beneficiarii
restaurării);

Să se utilizeze numai materiale şi tehnici experimentate;
Materialele adăugate piesei să fie compatibile în timp cu piesa respectivă.
- Documente foto: se vor executa fotografii pe parcursul lucrării;
- Se vor efectua tratamente mecanice şi chimice adecvate.
Tratamente mecanice:
S-a procedat la desprinderea ultimului segment care face corp comun cu cadrul metalic.
În felul acesta s-au putut executa lucrările atât pe soclu, pe segmentul care era acolo deteriorat,
cât şi în interiorul statuii, unde acum se putea pătrunde. Până la desprinderea acestui segment
singurele căi de vizitare a interiorului erau umerii lipiţi şi spărtura mare din ultimul segment.
Abia acum au ieşit în evidenţă clar toate problemele ce trebuiau rezolvate.

•
•
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Au fost tratate toate tijele sudate prin taninare şi apoi vopsite cu PROTECT A NEGRU.
Axul central confecţionat din fier forjat a fost tratat adecvat atât mecanic cât şi chimic. Găurile
au fost rectificate. Şurubul de prindere de soclu a fost înlocuit cu unul nou şi rigidizat prin
adaosuri cu plăci sudate. De asemenea a fost îndreptat la cald. Am menţionat că statuia s-a lăsat
mult în faţă, iar acest suport a fost bine îndoit. Prinderea în interior de cap s-a făcut tot cu
şuruburi şi piuliţă. Cele mai mari probleme au apărut la lipirea segmentelor între ele. În primul
rând locurile de lipitură au trebuit bine curăţate mecanic, apoi s-au tratat prin lipire, după ce-au
fost strânse cu dispozitive speciale. Pe cordonul de lipitură din interior s-a pus o bandă de
cositor, prin turnare în cofraj de ghips. Această turnare s-a făcut cu multă migală şi efort
continuu. Cea mai mare problemă a intervenit la vechiul strat de cositor care trebuia să fie topit
pe locul respectiv, tratat cu apă tare până când devenea optim pentru decaparea tablei suport de
cupru, fenomen anunţat printr-un fel de fumigaţie. Dacă nu se executa această manevră şi
tehnică de lipire, care înseamnă îndepărtarea oxizilor dintre cositor şi cupru apăruţi de-a lungul
timpului, lipitura nu se efectua. Cordonul gros apoi de cositor era turnat între cofrajele executate
de-a lungul îmbinării celor două segmente, cu rol de structură de rezistenţă. Pentru fiecare
segment, statuia trebuie să facă o rotaţie de 360 de grade. Problema cea mai importantă s-a
dovedit a fi prinderea tijelor de pereţii interiori ai statuii.
Fiecare tijă avea un capăt în formă de L pentru a prinde ambele segmentele în acelaşi
loc. Celălalt capăt se prindea printr-un şurub de axul central. Fiecare tijă avea dimensiuni
diferite în funcţie de locul unde avea să fie prinsă. Pentru aceasta, capetele în formă de L au fost
bine decapate şi cositorite în afară.
Pe locul unde trebuia să fie prinsă de peretele interior se executa un cofraj de ghips şi
apoi se trata cu apă tare la temperatura de topire a cositorului. Se trata cu apă tare până se
îndepărtau oxizii şi se asigura lipirea. În .·ste cofraje se turna cositor până când capătul de sub
forma de L al tijei era bine acoperit. Acest tratament asigura o bună prindere a tijelor statuii şi a
tijei de axul din interior care formau astfel structura de rezistenţă.
Pe toată circumferinţa segmentelor pe partea exterioară s-au executat cofraje din ghips
şi diverse benzi adezive, în aşa fel ca atunci când cositorul devenea lichid să nu curgă prin
spaţiul dintre cele două segmente. Tijele lipsă au fost confecţionate atât la mână cât şi în
interior. La toate acestea se adaugă lucrul într-un spaţiu mic din interiorul statuii.
Ultimul segment a pus probleme deosebite fiind fracturat de jur împrejur din cauza
greutăţii de pe coloană a statuii. În acest sens a fost rigidizată prin interior cu trei platbande
groase de cupru, prinse prin nituri confecţionate tot din cupru. Prinderea s-a făcut şi cu
segmentul de deasupra. Această rigidizare s-a realizat prin cositorirea ultimului segment şi prin
aducerea la formele iniţiale cu ajutorul mai multor cricuri. Au fost cositorite fragmentele
desprinse şi aşezate la locul lor. Părţile lipsă au fost completate cu tablă de cupru, tot prin
cositorire, care s-a realizat cu flacără oxiacetilenică, metodele obişnuite fiind ineficiente.
Mâinile, după ce au fost curăţate mecanic, s-au cositorit şi s-au prins tijele prin cofraje
de cositor, apoi s-au sudat părţile componente ale membrelor. S-au executat degetele lipsă din
tablă de cupru.
Tratamentele cele mai dificile au fost de curăţire a statuii de produşii de coroziune.
Sulfura de cupru s-a dovedit ca şi în cazul sulfurii de argint foarte rezistentă. Metodele chimice
de tratare sunt puţine, majoritatea utilizează bază cianuri care, în cazul de faţă au fost imposibil
de aplicat. Alte metode s-au dovedit a fi foarte greoaie. În acest sens s-a procedat la îndepărtarea
mecanică, prin folosirea celor mai diverse perii, dat fiind că sunt nenumărate pliuri. Au apărut şi
alţi produşi de coroziune care au fost îndepărtaţi prin tratamente chimice adecvate. O problemă
deosebită a constituit-o potrivirea pliurilor îmbrăcămintei, deoarece acestea s-au deformat
puternic în timpul dezlipirilor şi a accidentelor pe care le-a suferit.
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În acest sens, cofrajul s-a făcut numai după ce au fost potrivite pliurile. Multe erau
pliuri deformate din intervenţii anterioare. Tratamentele chimice aplicate au fost efectuate cu
acid formic , hidroxid de sodiu, diverşi diluanţi. S-a procedat la neutralizarea statuii, deoarece sa folosit o mare cantitate de apă tare, iar reziduurile trebuiau îndepărtate. Cea mai bună metodă
de conservare, care a fost folosită şi în alte împrejurări, s-a dovedit a fi pentasulfura de stibiu. Pe
lângă conservare aceasta asigură şi o anumită patină.
Au apărut probleme şi la prinderea mâinilor prin sudură (laparoscop), a tijelor din fier şi
apoi cositorirea lor.
Suliţa a fost prinsă la o distanţă mai mare pe soclul de metal, acest lucru asigurând o
stabilitate mai bună. După montarea efectuată având reper suliţa, s-a putut stabili că statuia s-a
aplecat în faţă cu 112 mm. Mâinile au fost completate cu degetele lipsă.
Suliţa şi celelalte piese din fier au fost tratate cu tanin, apoi vopsite cu PROTECT A
NEGRU ŞI VERDE. După nenumărate spălări şi neutralizări s-a procedat la tratarea cu ceară şi
colofoniu. Este un tratament clasic adecvat care se foloseşte în mod curent şi pe scară largă .
Până la urcarea pe soclu cele cinci segmente care compun statuia au trebuit să fie bine ţinute în
chingi. Elementul de bază care asigură prinderea şi structura de rezistenţă, de fapt este cositorul,
prezintă o caracteristică faţă de alte metale şi anume nu rezistă la prea multe îndoituri şi
tensionări - vibraţii . Cu cât sunt mai puţine manevre cu atât mai bine. Ultima protecţie a fost
efectuată prin pensulare cu ulei de in nefiert.
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FARURI ROMÂNEŞTI VECHI ŞI NOI
ALĂTURI DE UN FAR CELEBRU
Adrian FILIP
Statul Major al Flotei Constanţa
Abstract:Black Sea has always been a capricious sea, with storms that start suddenly, which very often
has put in difficulty highly experienced navigators, which has drag to its bottom and has shattered to its
Rocky seashore countless boats and ships, both navigation beginnings and nowadays. Along the western
coast of the Black Sea there has been built by the Dacians, Greeks, Romans, Genovese, Turkish and
Romanians construction visible by day and night, marking the navigational dangers near the coast and
warning seafarers.
Keywords: Black Sea, lighthouse, navigation.

in antichitate comerţul maritim a avut o importanţă covârşitoare în economia
statelor şi a evoluţiei culturale a acestora. Siguranţa navigaţiei a constituit o
prioritate şi o responsabilitate pentru conducătorii ţărilor şi imperiilor.
Navigatorii din antichitate, la fel ca şi cei de astăzi, au avut şi au nevoie de repere la coastă, pe
insule şi în zonele maritime periculoase, vizibile ziua şi noaptea, pe vreme bună sau furtună,
pentru a transporta la destinaţie în deplină siguranţă mărfurile sau pasagerii.
Pe timpul navigaţiei costiere echipajele navelor au nevoie de repere care să le dea
indicaţii asupra poziţiei lor, pentru a se orienta pe mare. Chiar dacă în zilele noastre navele sunt
saturate de aparatură sofisticată, siguranţa echipajului, pasagerilor şi a mărfurilor transportate
necesită măsuri deosebite care constau şi în utilizarea în continuare a farurilor maritime ce şi-au
dovedit utilitatea de-a lungul mileniilor.
Reperele costiere pentru asigurarea navigaţiei din cele mai vechi timpuri erau
construcţii simple de lemn, nu prea înalte, însă suficient de vizibile pe fundalul coastei. Unele
dintre ele aveau în partea superioară lămpi cu ulei sau gaz care să le facă vizibile şi pe timpul
nopţii. Astăzi farurile sunt adevărate construcţii de artă care au aceeaşi misiune importantă ca şi
acum două milenii: asigurarea siguranţei navigaţiei.
Odată cu dezvoltarea navigaţiei, s-a
simţit nevoia ca aceste repere să fie vizibile de la
distanţe mai mari. În anul 283 î.Hr. s-a înălţat o
construcţie care avea să devină una dintre cele
şapte minuni ale lumii - Farul din Alexandria,
cea mai veche şi impunătoare construcţie de
acest gen, pusă în slujba navigatorilor.
Denumirea de „far" a fost dată după numele
insulei Pharo din Golful Alexandria, pe care a
fost înălţat reperul de

D

navigaţie.

Farul a fost
comandat de către
regele Egiptului, Ptolemeu Soter, după moartea lui Alexandru cel
Mare şi realizat de către fiul său Ptolemeu Philadelphus. Din 283 î.Hr.,
până în 1323 d.Hr., farul a ghidat navigaţia corăbiilor mai mult de un
mileniu şi jumătate. Cutremurul din 1303 a afectat parţial structura
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farului, iar trei secole mai târziu, cutremurul din 1323 l-a distrus definitiv. Datorită valorii şi
importanţei sale pentru comerţul epocii, imaginea farului a fost bătută pe monedele romane.
Farul a fost construit după concepţia arhitectului Sostratus. Legenda spune că regele
Ptolemaios i-ar fi interzis lui Sostratus să-şi pună numele pe construcţie conform uzanţelor, dar
arhitectul a scris totuşi pe baza farului , "Eu Sostratus fiul lui Dexiphanes din Chinidai, ofer
această operă Zeilor Navigatori şi oamenilor care călătoresc pe mări". Farul era construit din trei
module şi avea o înălţime de 117 m, impresionantă chiar şi pentru o construcţie a zilelor
noastre. Scrierile lui Strabon şi ale lui Pliniu cel Bătrân descriu cu lux de amănunte frumuseţea
farului îmbrăcat în marmură albă . Primul modul avea forma unui paralelipiped cu baza de 30 de
metri şi înălţimea de 55 m, în care se aflau 300 de încăperi, în care era cartiruită garnizoana care
apăra şi deservea farul. A doua secţiune era o prismă octogonală înclinată spre interior înaltă de
27,45 m şi lată de 18,3 m, în care se afla o scară spiralată ce ducea spre modulul superior.
Ultima parte avea forma unui cilindru, înalt de 7 m, deasupra căruia se afla statuia lui Poseidon.
În interiorul cilindrului se afla o oglindă care reflecta pe timp de zi razele soarelui, iar noaptea
ardea în permanenţă focul alimentat cu bălegar uscat. Lumina farului era vizibilă de la o distanţă
de 50-90 Km. Recent, în urma cercetărilor subacvatice, arheologii au găsit părţi din far pe care
le-au scos la suprafaţă pentru studiu.
Am amintit în acest articol farul din Alexandria întrucât este o construcţie de referinţă
în domeniu.
Navigaţia de-a lungul coastelor de vest a Mării Negre şi pe Dunăre are o vechime mai
mare de două mii de ani. Marea Neagră a fost întotdeauna o mare capricioasă, cu furtuni care se
pornesc din senin, care a pus în dificultate de foarte multe ori navigatori cu o bogată experienţă ,
a atras pe fundul ei şi a sfărâmat de stâncile coastei nenumărate corăbii şi nave, atât la
începuturile navigaţiei cât şi în zilele noastre.
De-a lungul coastelor de vest a Mării Negre au fost ridicate de către geţi , greci,
romani, genovezi, turci şi români construcţii vizibile pe timp de zi şi noapte, care marcau
pericolele de navigaţie din apropierea coastei şi avertizau navigatorii. Farurile denumite „de
aterizare" indică direcţia spre porturile maritime sau fluviale, spre deosebire de farurile care
marchează intrarea în porturi sau canale, ce poartă denumirea de „faruri de intrare."
Unul dintre vechile faruri maritime de aterizare, care se mai păstrează şi în ziua de
astăzi este cel de pe faleza Cazinoului din Constanţa, cunoscut sub numele de „Farul Genovez".
A fost ridicat în jurul anului 1300 de către comercianţii şi corăbierii care utilizau portul
Constanţa în acele timpuri, pentru a ghida corăbiile spre micul port. Chiar dacă nu a fost
construit de genovezi, denumirea de astăzi a farului este un omagiu adus negustorilor genovezi,
care au pus bazele comerţului maritim şi fluvial dezvoltat în Dobrogea, începând din secolul al
Xiii-lea. Construcţia iniţială a
I'
fost din lemn, farul fiind
1.1 ,· ""''
poziţionat mai probabil pe
promontoriul aflat la sud de
portul Tomis de astăzi. În
decursul timpului construcţia a
nenumărate
avarii
suferit
datorită furtunilor puternice,
fiind reconstruit de mai multe
ori şi mutat în final pe poziţia
pe care se află astăzi.
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Între anii 1858-1860, micul far de pe coasta constănţeană a fost refăcut din piatră, de
către aceeaşi societate engleză de construcţii care a executat calea ferată Constanţa-Cernavodă şi
noul port al Constanţei. Farul are înălţimea de la baza solului până la terasa oglinzii de 12 m, iar
înălţimea de la nivelul mării este de 21 m, fiind vizibil până la 9,5 Mm (aprox. l 7Km).
„Farul Genovez" a fost reconstruit din piatră
nefasonată, iar la exterior a fost placat cu dale din rocă
albă, calcaroasă, şlefuite şi tăiate paralelipipedic. Are o
arhitectură interesantă, pentru anii la care a fost
realizat, având baza de formă hexagonală, înaltă de 2,5
m, cu o latură de dimensiuni diferite faţă de celelalte
patru, în acest spaţiu aflându-se uşa metalică de intrare
în far. De la înălţimea de 2,5 m până la 3 m, prin
restrângerea treptată a grosimii, se trece la un octogon
regulat, înalt de circa 8 m, acoperit cu o cupolă
metalică. Deasupra intrării, într-un basorelief, e
sculptată o corabie cu pânze, care se presupune a fi
mult mai veche decât farul , provenind probabil dintrun basorelief roman. În spaţiul cilindric interior se
desfăşoară , în spirală, o scară cu trepte de piatră ce face
posibil accesul spre vârful farului. În partea superioară,
o cornişă octogonală susţinută de pandantive, încadrate de două nervuri, formează decorul
construcţiei.

Farul a funcţionat până în anul 1913. Acesta a fost restaurat de mai multe ori, ultima
restaurare fiind în anul 1948. Din anul 1955 a fost declarat monument de arhitectură,
reprezentând un simbol al Constanţei .
Canalul Sulina a constituit pentru România poarta comercială cu Europa şi Asia,
înainte de 1878, întrucât Dobrogea se afla încă sub Imperiul Otoman, iar noi nu aveam ieşire
directă la mare decât pe Dunăre. În condiţiile în care întreaga navigaţie spre porturile româneşti
dunărene se desfăşura pe braţul Sulina, a fost necesară securizarea navigaţiei pe această arteră
comercială. Primul far din Sulina a fost construit în jurul anului 1745, de către Beshir Aga, una
dintre
personalităţile
istoriei
otomane din prima jumătate a
veacului al XVIII-iea, pe o fundaţie
islamică, pe terenul cuprins între
braţele Chilia şi Sfăntu Gheorghe
ale Dunării. În preambulul actului
de la acea vreme, citat de Tudose
Tatu în lucrarea "Cărţi vechi,
corăbii,

neguţători

şi

Diplomaţi

Dunărea

de Jos 1745-1856" se
explică
ş1
motivul construirii
farului : "Braţul Sulina fiind o cale
dificil de urmat, în întunericul
nopţilor se scufundă şi pier cele
mai multe din corăbiile încărcate,
ceea ce provoacă lipsuri în aprovizionarea unor oraşe, îndeosebi a reşedinţei măreţului sultanat".
Din arhivele firmei franceze "Collas et Michel" care se ocupa cu întreţinerea farurilor
administrate de statul otoman la mijlocul secolului al XIX-iea, reiese că la Sulina existau trei
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faruri, din care unul pe insula Şerpilor şi două în Sulina. Acestea au fost predate mai târziu în
schimbul unei indemnizaţii, Comisiei Europene a Dunării. În anul 1886, Comisia a adoptat un
proiect semnat de Charles Hartley pentru îmbunătăţirea iluminării şi balizajului gurii de vărsare
de la Sulina, iar pe data de 29 aprilie 1887 la Sulina, potrivit unui autor francez, au început să
funcţioneze patru faruri, din care doar despre trei mai avem date.
Pe capătul digului de nord al canalului Sulina, Comisia Europeană a Dunării
construieşte între anii 1869-1870 un far, care se mai poate vedea şi astăzi pe partea stângă a
canalului.
În anul 1856 a început construcţia Farului
Sulina la iniţiativa Comisiei Europene a Dunării.
Construcţia farului s-a realizat în două etape, fiind
finalizat în anul 1870 când a intrat în proprietatea
Comisiei Europene a Dunării. Acesta este situat la
marginea de est a oraşului, pe malul drept al
canalului Sulina, în punctul <p = 45°09'03"N; "A =
29°39'09"E. În anul 1911 a fost modernizat, iar în
1946 a fost electrificat şi s-au operat unele
modificări la sistemul optic. Farul vechi Sulina era
un far cu lumină fixă albă de ordinul doi, vizibilă de
la 15 mile marine şi are forma unui turn alb de
zidărie, deasupra căruia se află mecanismul de
iluminat acoperit de o cupolă, în jurul căruia era
amenajată o platformă de circulaţie. Înălţimea
construcţiei este de 17,5 m de la sol, iar înălţimea
luminii faţă de nivelul mării este de 21,4 m. Pentru avertizarea navelor pe timp de ceaţă, mai
exista un nautofon, care emitea un semnal sonor din 10 în 10 minute. Planurile şi construcţia
acestui obiectiv au fost realizate de către inginerii englezi Ch. Hartley şi M. Engelhardt, angajaţi
de Comisia Europeană a Dunării, ingineri care au participat şi la realizarea planurilor de
construire a canalului navigabil, ·sistematizarea oraşului Sulina şi întocmirea procedurilor de
întreţinere permanentă a braţului Sulina.
După desfiinţarea Comisiei, ansamblul
Farului din Sulina a fost transferat către
Administraţia Fluvială a Dunării de Jos din
Galaţi. Astăzi, farul a devenit monument istoric şi
se află în administrarea Oficiului Naţional pentru
Protejarea Patrimoniului.
În anul 1865 a intrat în funcţiune Farul
Sfăntu Gheorghe, (astăzi denumit farul vechi
Sfăntu Gheorghe), pe grindul Olinca (Ins.
Sahalin), la 1,5 mile marine (aprox. 2,6 Km) nord
de extremitatea sudică a ostrovului Ilinca, în
punctul <p = 44°51 '00"N; "A = 29°3 7'00"E, pentru a
ghida ambarcaţiunile pescăreşti şi cele comerciale
spre intrarea pe canalul Sfăntu Gheorghe. Turnul
său de formă paralelipipedică din lemn umplut cu pământ se sprijinea pe o fundaţie din lemn.
Înălţimea construcţiei era de 19 m, iar a luminii faţă de nivelul mării de 20 m. Distanţa de
vizibilitate era de 10 mile marine. Având structura din lemn a fost necesar să fie consolidat şi
refăcut de mai multe ori. A avut o lampă cu petrol, cu lumină albă fixă. Între anii 1890-1895 a
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fost introdus sistemul optic - lentila turnantă, ce astăzi se află la Muzeul Marinei Române din
Constanţa . Sistemul optic era montat într-o baie de mercur, se rotea pe lanţ cu contragreutate,
având o cursă de aproximativ 12 ore. În anul 1913, şi-a schimbat caracteristica luminii, iar în
anul 1968 a fost scos din funcţiune.
În 1935 Comisia Europeană a Dunării a dezbătut problema modificării construcţiilor
farurilor Sf. Gheorghe şi Sulina. Se solicitau construcţii de metal, asemănătoare cu cea a farului
Tuzla, care la acea dată era cel mai modem far de pe coasta românească. Cele două faruri - Sf.
Gheorghe şi Sulina, au fost scoase succesiv din funcţiune iar locul lor a fost preluată de alte
două faruri moderne care asigură navigaţia şi în zilele noastre.
În anul 1940 s-a aplicat "Regulamentul de război al farurilor", când farurile au fost
stinse pe timpul nopţii, iar pe timpul zilei au funcţionat
după un anumit program.
În anul 1897 s-a instalat pentru prima oară în
epoca modernă, un far de aterizare la Mangalia. Farul se
afla pe coastă, pe locul unde astăzi se găseşte Sanatoriul
Balnear. Acesta avea forma unui turn metalic, cilindric,
înalt de 1O m, vopsit în dungi orizontale albe şi roşii.
Vizibilitatea luminii era de 12 Mm. Farul a fost
modernizat în anii 1936 şi 1947, funcţionând până în
anul 1958, an în care a fost dat în folosinţă actualul far de
aterizare Mangalia. Lentila originală a acestui far se află
în patrimoniul Muzeului Marinei Române.
În anu I 1901 a intrat în funcţiune, în partea de
sud a litoralului, Farul Tuzla fiind al patrulea far al
României aflat in folosinţă în acea perioadă . Ridicat în
anul 1900, în timpul regelui Carol I, de către firma
franceză Barbier, Bernard & Turrene (BTT), farul din
Tuzla îşi face şi acum
datoria de a le lumina marinarilor drumul pe mare ş1 a1
atenţiona
asupra
zonei
periculoase
din
dreptul
promontoriului Capului Tuzla. La proiectarea farului a
lucrat, în cadrul firmei franceze BTT şi ing. Anghel Saligny
şi ing. Gheorghe Panculescu, care s-au implicat în multe
proiectele majore de la Marea Neagră la începutul secolului
al XIX-iea. Acest "turn metalic cu zabrele" - aşa cum a fost
denumit ulterior, are o înălţime de 44 m, iar în partea
superioară se află un cilindru vopsit în dungi orizontale
negre şi albe în interiorul căruia de află sistemul de
iluminare propriu-zisă. Lentila iniţială a farului - aflată în
patrimoniul Muzeului Marinei Române, se prezintă sub
forma unei cupole ovale din prisme de cristal cu înălţimea de
281 cm, diametrul de 318 cm şi o greutate de aproximativ
800 kg. Sursa luminoasă a farului se afla în interiorul lentilei
şi consta dintr-o lampă de petrol cu şase fitile concentrice, ce avea un consum de 80 g petrol pe
oră . Farul dispunea şi de un nautofon cu compresor, acţionat de un motor de 11 CP, construit de
Uzinele Wolf din Bucureşti care dădea semnale sonore pe timp de ceaţă pentru atenţionarea
navigatorilor. Motorul şi compresorul se află în momentul de faţă în patrimoniul Muzeului
Marinei Române. În anul 1958, lentila farului şi lampa de petrol care producea lumina a fost
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înlocuită

cu o instalaţie electrică, iar vechea lentilă cu sistemul de iluminare, se află la muzeul
Direcţiei Hidrografice Maritime. În
2011 sistemul de iluminare al farului
instalat în 1958 a fost schimbat cu o
instalaţie
modernă
pe LED-uri,
vechiul sistem găsindu-se în prezent
tot la muzeul Direcţiei Hidrografice
Maritime.
În anul 1903 a intrat în
funcţiune Farul de aterizare Regele
Carol I, construit la extremitatea
digului mare, în partea de est a
portului Constanţa, ca omagiu adus primului rege al României, care şi-a dedicat o mare parte a
vieţii ridicării portului Constanţa, poartă a României cu întreaga lume.
Turnul farului este din granit cu dungi orizontale albe şi negre pe o fundaţie
paralelipipedică de piatră, fiind decorat cu efigia Regelui Carol I, în basorelief. Are o înălţime
construită de 13 m şi 18 m de la nivelul mării şi a fost vizibil de la 12 Mm. Farul a dispus de un
nautofon, care emitea pe timp de ceaţă un semnal sonor la fiecare minut, timp de 8 secunde.
Tot în acea perioadă, în portul Constanţa s-au construit şi farurile de intrare pe
capetele digurilor construite la începutul secolului al XX-iea. În urma extinderii portului, farul
de aterizare a devenit lumină interioară, iar farurile de intrare au dispărut odată cu înaintarea în
mare a digurilor pe care se aflau. Farul a funcţionat până în anul 1960, an în care a fost dat în
folosinţă actualul far de aterizare Constanţa.
Astăzi Direcţia Hidrografică Maritimă este instituţia r ·ponsabilă cu securitatea
costieră a navigaţiei de pe litoralul românesc al Mării Negre având pentru aceasta în proprietate,
farurile de aterizare, farurile de intrare şi luminile de intrare în porturi.
Pe litoralul românesc al Mării Negre, există un număr de şapte faruri de aterizare ce
asigură o vizibilitate mai mare de 15 Mm de la coastă, trei faruri de intrare în porturi şi un
număr de şase lumini de intrare în porturi, situate pe extremităţile digurilor.
Farurile de aterizare de la sud la nord: Mangalia, Tuzla, Constanţa, Midia, Gura
Portiţei, Sf. Gheorghe şi Sulina sunt faruri de tip costier, cu lumină albă normală, destinate
pentru aterizare la coastă. Aceste faruri acoperă toate rutele maritime de la litoralul. Toate
farurile au surse secundare pentru alimentarea cu energie electrică şi un sistem de monitorizare
automată care supraveghează funcţionarea acestora de la distanţă instalat în clădirea Direcţiei
Hidrografice Maritime.
Farul de aterizare Mangalia a intrat în funcţiune în anul 1958. Are o lumină albă cu
grup de două sclipiri şi o vizibilitate de 22 Mm, înălţimea luminii de la nivelul mării 72m,
înălţimea construcţiei 42 m. Turnul farului este de formă paralelipipedică, de culoare albă, din
piatră, având în vârf o cupolă rotundă, albă.
La extremitatea digului de nord - est din Mangalia este situat farul de intrare ce a fost
pus în funcţiune în anul 1979. Are o lumină albă cu sclipiri, perioada 4 s, o vizibilitate de 1O
Mm, înălţimea luminii este situată la 23 m, înălţimea construcţiei fiind de 21 m. Turnul farului
este metalic, de culoare gri, din zăbrele, având în vârf o cupolă rotundă, albă. Pe farul de intrare
Mangalia se mai află instalat un semnal de ceaţă (nautofon) care emite litera „M" în codul
Morse.
Lumina de intrare verde Mangalia a intrat în funcţiune în anul 1979 şi este situată pe
extremitatea pintenului digului de nord-est. Are o lumină verde cu sclipiri, perioada 3 s,
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vizibilitate 5 Mm, înălţimea luminii 15 m, înălţimea construcţiei 13 m, este o clădire din beton
de culoare bej, având în vârf o cupolă rotundă, verde.
Lumina de intrare roşie Mangalia a intrat în funcţiune în anul 1979 şi este situată pe
extremitatea digului de sud-est. Are o lumină roşie cu sclipiri. , perioada 3 s, vizibilitate 5 Mm,
înălţimea luminii: 15 m, înălţimea construcţiei, 13 m, este o clădire din beton de culoare bej,
având în vârf o cupolă rotundă, roşie.
În anul 1960 a intrat în funcţiune farul de aterizare Constanţa. Are o lumină albă cu
grup de două sclipiri, vizibilitate 24 Mm, înălţimea luminii 87 m, înălţimea construcţiei 58 m.
Turnul farului este piramidal, de culoare albă din beton, având în vârf o cupolă albastră în formă
de piramidă cu vârful în jos.
Farul de intrare Constanţa a intrat în funcţiune în anul 1972. El este situat pe
extremitatea digului de nord-est. Are o lumină albă cu sclipiri, vizibilitate 1O Mm, înălţimea
luminii 24 m, înălţimea construcţiei 18 m. Turnul este o construcţie de granit, de culoare
cenuşie, având în vârf o cupolă rotundă, albă. Pe farul de intrare Constanţa se află instalat un
semnal de ceaţă (nautofon) care emite litera „C" în codul Morse, perioada 30sec.
Lumina de intrare verde Constanţa a intrat în funcţiune în anul 1972, este situată pe
extremitatea pintenului digului de nord - est a portului Constanţa. Are o lumină verde cu sclipiri,
vizibilitate 5 Mm, înălţimea luminii 14 m, înălţimea construcţiei 1O m, clădire cenuşie din
zidărie, având în vârf o cupolă rotundă, verde.
Lumina de intrare roşie Constanţa a intrat în funcţiune în anul 1972, este situată pe
digul de sud. Are o lumină roşie cu sclipiri, vizibilitate 5 Mm, înălţimea luminii 14 m, înălţimea
construcţiei 1O m, clădire cenuşie din zidărie, având în vârf o cupolă rotundă, roşie.
În anul 1942 a intrat în funcţiune farul de aterizare Midia. Acesta a fost mpdernizat şi
electrificat în anul 1958 ţ;-; se află instalat în punctul q> = 44°20'50"N; Â = 28°40'58"E. Are o
lumină albă cu sclipiri, vizibilitate 17 Mm, înălţimea luminii 36 m, înălţimea construcţiei 22 m.
Turnul farului constă într-un schelet metalic cu zăbrele de culoare roşie, cu dungi orizontale
albe şi o cupolă albă, octogonală .
Farul de intrare în portul Midia, a intrat în
funcţiune în anul 1989, este instalat pe extremitatea
noului dig de larg (est) în punctul q> = 44°19' 16 "N; Â
= 28°4 l '40"E, are o lumină albă cu sclipiri, perioada
5 s, vizibilitate 10 Mm, înălţimea luminii 25 m,
înălţimea construcţiei
18 m. Turnul este o
construcţie din beton, de culoare albă.
Lumina de intrare verde în portul Midia a
intrat în funcţiune în anul 1989, este instalată pe
extremitatea digului de sud, are o lumină verde cu
sclipiri, perioada 5 s, vizibilitate 6 Mm, înălţimea
luminii 14 m, înălţimea construcţiei 9 m, aspectul
construcţiei ; un turn din beton, de culoare albă,
având în vârf o cupolă din sticlă.
Lumina de intrare roşie în portul Midia, a
intrat în funcţiune în anul 1989, este instalată pe
extremitatea digului de sud în punctul q> = 44°19'24"N; Â = 28°41'22"E, are o lumină roşie cu
sclipiri, perioada 5 s, vizibilitate 6 Mm, înălţimea luminii 14 m, înălţimea construcţiei 9 m,
aspectul construcţiei: un turn de beton, de culoare albă având în vârf o cupolă din sticlă.
În anul 1944 a intrat în funcţiune farul Gura Portiţei. El a fost modernizat în anii 1952
şi 1958. Datorită inundării vechiului amplasament, farul a fost mutat, în anul 1966, pe malul
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sudic al fostului canal Gura Portiţei. În anul 1977 a suferit o nouă inundaţie şi a fost din nou
mutat pe malul nordic al fostului canal Gura Portiţei. Astăzi el este amplasat în punctul <p =
44°40'3l"N; A.= 28°59'14"E, are o lumină albă cu sclipiri, perioada 9 s, vizibilitatea 10 Mm,
înălţimea luminii 22 m, înălţimea construcţiei 23 m. Turnul farului este o construcţie metalică
cu zăbrele în benzi orizontale albe şi negre şi o cupolă de culoare albă. Până în anul 1994 farul a
funcţionat pe acetilenă, an în care a fost racordat la reţeaua electrică naţională, iar în anul 2011 a
fost alimentat de un sistem de panouri fotovoltaice, care îi asigură necesarul de energie pentru
sistemul de lumini şi nevoile curente ale personalului care deserveşte farul.
În anul 1968 a intrat în funcţiune farul de aterizare Sfăntu Gheorghe. El este instalat pe
capul Sf. Gheorghe. Turnul farului este construit din metal, având forma a două prisme
triunghiulare uşor torsionate, acoperite pe două laturi cu plăci din tablă inoxidabilă, iar pe
celelalte două cu plăci din policarbonat. Farul are o lumină albă cu grup de două sclipiri,
perioada 7,2 s, vizibilitate 19 Mm, înălţimea luminii 50 m, înălţimea construcţiei 48 m.
Prin prelungirea în mare a celor două diguri, între anii 1923-1978, s-a produs o
îndepărtare considerabilă a punctului de intrare pe canalul Sulina faţă de vechiul far rămas acum
în centrul oraşului, fapt ce a impus construirea unui nou far. Între anii 1978-1980, pe digul de
sud a fost construit un nou far, care a intrat în funcţiune în anul 1983. El se află instalat în
punctul <p = 45°08'53"N A.= 29°45'33"E, pe extremitatea digului de sud a canalului Sulina. El
are o lumină albă cu grup de trei sclipiri, perioada 16,2 s, sector de vizibilitate 240° (165°-045°),
vizibilitate 19 Mm, înălţimea luminii 48 m, înălţimea construcţiei 48 m, turnul farului este un
cilindru din beton alb cu o cupolă albă în vârf. Farul are semnal de ceaţă (nautofon) care emite
grupul de litere „SU" în codul Morse. Fundaţia farului este îngropată 30 de metri în solul
nisipos al mării până a ajuns un filon ,·alcaros care traversează Marea Neagră din Peninsula
Crimeea până la Sulina.
Cea mai mare realizare în domeniul semnalizării maritime a ultimilor ani, a fost
executată la sfărşitul anului 201 O, când au fost modernizate toate farurile de pe coasta
românească prin schimbarea tuturor capetelor de far. În acest sens au fost montate 16 capete de
far de tip VEGA VRB-25 pentru farurile mobile şi tip VEGA VLB-44 pentru farurile fixe, astfel
încât la ora actuală România se poate mândri cu un sistem de semnalizare maritimă modern,
având monitorizare automată de la distanţă, la nivelul standardelor internaţionale.
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DOCUMENT INEDIT. ACTUL DE FONDATIUNE AL
SATULUI „CARMEN SYLVA" - TULCEA
~

Alina Barbu
Universitatea

Maritimă Constanţa

Mariana
Academia

Navală

„Mircea cel

Păvăloiu

Bătrân" Constanţa

Abstract On the occasion of celebrating 135 years since reuniting Dobruja to the Country, the presen!
paper introduces an unpublished document, concerning the history of the land between the Danube and
the Sea. lt comes /rom the archive of eng. Ştefan Borş, fonner mayor of Tulcea, deputy and president of
Tulcea County Counci/, one of the signers ofthe document. Jssued on the 2 nd of April 1900, on a Palm
Sunday, the document was meant tobe ''the beginning of the existence ofa Romanian village, the sixth in
the Danube Delta". The document was issued in the spirit of Prince Carol 's proclamation to the
inhabitants of Dobruja and Dobruja 's organiza/ion law of 1880, whose author was the great politician
and patriot Mihail Kogălniceanu. The village born on the Sulina ann, I 13 years ago, is presently the
commune of Crişan.
Keywords: commune of Crişan, Mihail Kogălniceanu, Carmen Sylva

"-n ziua de 14 noiembrie 1878, de la Brăila, la bordul navelor Flotilei Române, au fost
trecute peste_ Dunăre, în Dobrogea, primele elemente ale administraţiei şi armatei
1
româneşti • Inainte de ambarcare, trupele au fost trecute în revistă de către
domnitorul Carol, după care acesta a dat citire Proclamaţiei către armata română, document ce
însumează concepţia oamenilor politici ai vremii, în frunte cu aprigul luptător pro Dobrogea,
Mihail Kogălniceanu 2 • Considerăm necesară inserarea unui paragraf din Proclamaţie, în
vederea susţinerii afirmaţiei de mai sus: SoldaJi! În această nouă Românie veţi găsi o
populaţiune care în cea mai mare parte este deja românească. Însă veţi găsi locuitori de alt
neam şi de alte credinţe. Toţi aceştia, care devin membri ai statului român, au acelaşi drept la
protecţiunea şi la dragostea voastră.
Între ei veţi găsi mahomedani, ale căror obiceiuri se deosebesc de ale noastre. Vă
recomand cu deosebire ca să respectaţi credinţa lor.
Nouă zile mai târziu, la 23 noiembrie, administraţia Dobrogei a fost preluată oficial de
către autorităţile româneşti, se împlinea astfel cea de-a doua etapă din amplul proces istoric al
Unirii românilor într-un stat unitar, ce avea să se desăvârşească la I Decembrie 1918. După o
absenţă de peste patru veacuri şi jumătate a revenit la Patria-mamă, aducând cu sine plămânul
prin care Ţara respira către lume, după cum afirma marele om politic Mihail Kogălniceanu.
Potrivit tot spuselor sale Cheia mântuirii noastre este drumul Dunării spre Marea largă 3 •

!

Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria românilor dintre Dunăre şi Mare DOBROGEA, Editura
1979, p.279-280; Statul Major al Forţelor Navale, Mariana
Păvăloiu, Marian Sârbu, Forţele Navale Române - 150 de ani de istorie modernă, Editura Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2010, p.79.
2
Ibidem.
3
Marea Noastră (an I), nr. 1 1931, pe coperta 1 a devenit mottoul revistei până în anul 1948 şi preluat de
seria nouă din anul 1990 până în prezent.
1

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
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A fost începutul unui lung proces de reintegrare economică, socială, politică şi culturală
a provinciei danubiano-pontice. Au urmat ani în care o numeroasă populaţie a trecut fluviul în
Dobrogea, către est, ori au venit dinspre sud, ori de la est, pe mare, revenind din refugiu la
vetrele lor, atât creştini, cât şi mahomedani. Tuturor le-au fost acordate înlesniri pentru a şterge
urmele războiului care-i trimisese în bejenie, dar şi
speranţe celor care au venit să-şi întemeieze gospodării
pe acest El Dorato românesc. Au fost date legi noi
privind organizarea administrativă, dar şi în legătură cu
viaţa agrară, aceasta fiind, pentru moment, principala
preocupare a majorităţii populaţiei. S-au dezvoltat
vechile aşezări urbane şi rurale, s-au născut altele noi.
Povestea unui sat nou înfiinţat în inima Deltei - Carmen
Sylva, astăzi Crişan - situat pe braţul de mijloc al
Dunării, Sulina, în ultimul an al veacului al XIX-iea,
dorim să o prezentăm. Ea ne-a fost „oferită" de un
document inedit, care provine din arhiva inginerului
Ştefan Borş (1856 - 1928), cel care născut la Piatra
Neamţ, şi-a părăsit Moldova natală, în anul 1881, venind
la Tulcea, unde şi-a întemeiat o familie, şi-a construit o
casă4, dar, mai ales, s-a implicat în viaţa cetăţii - i-a fost
primar, mai apoi senator, deputat şi preşedinte al
Consiliului Judeţean Tulcea. În această ultimă calitate
citată, a semnat alături de prefectul judeţului Ioan
5
Neniţescu , de părintele protoiereu al judeţului N.
Ştefan Borş (1856 - 1928),
fotografie, colecţie ICEM Tulcea
Gheorghiu, de alte notabilităţi civile şi militare ale urbei şi
judeţului, Actul de fondaţiune al satului „Carmen
Sylva". Festivitatea s-a desfăşurat în ziua de 2 aprilie 1900, în ziua de Duminica Floriilor, de
faţă fiind pe lângă cei amintiţi mai sus şi un numeros public şi doamne din Tulcea şi Sulina, în
asistenfa unui mare număr de săteni locuitori ai Deltei şi fafă de locuitorii săteni de pe la
comunele din interiorul jude/ului. Scopul ne este dezvăluit în continuare: am dat început de
fiinţă unui sat românesc, al şaselea în Delta Dunărei, care se va chema „ Carmen Sylva ", după
numele de poet al Majestăţii Sale Reginei Elisabeta6.
În continuare, documentul dă coordonatele locului unde urma să fie amplasată
localitatea, pe braful dunărean ce se zice al Sulinei, în partea dreaptă (... ) de unde se întinde
către miază-zi, cel mai mare şi cel mai bogat grind, până la braful Sf Gheorghe al Dunării,
grind din ale căruia roade mai trăiesc locuitorii încă a două sate cu vitele şi cu turmele lor şi
pe care se ridică bătrânele şi frumoasele păduri de stejar ce se cheamă Caraorman.
Documentul mai precizează şi alte grinduri aflate în vecinătatea celui pe care urma să ia
fiinţă satul: Lumina, Puiul, Roşul, Coşuleţul, Cerbul, Puiule/ul ş.a., presărate cu lacurile Roşul,
Porcul, Puiul, Lumina, Puiul, Coşuleţul, lerenciuc, Solonţiul şi încă alte opt sau zece lacuri,

Imobilul a fost ridicat în anul 1905 şi astăzi adăposteşte Cercul Militar Tulcea şi este situat
pe strada Sf Nicolae.
5
Ioan Neniţescu (1854 - 1901) Publicist, poet şi cetăţean patriot (a participat ca voluntar la Războiul de
Independenţă), doctor în filosofie şi în pedagogie, membru corespondent al Academiei Române, a
colaborat la revista ieşeană Convorbiri literare, este autorul unor poezii patriotice, puse pe note: Pui de
/ei,apud Lucian Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea. Material românesc. Oameni şi înfăptuiri,
Ediţie anastatică, Bucureşti, 1999, p. 594 - 595.
6
Regina Elisabeta, regina României între anii 1881 - 1914 (n.n. ).
4
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toate cu numiri româneşti de veacuri, ca şi grindurile pomenite, ceea ce dovedeşte că dominaţia
7
românească, în Delta Dunărei, a fost odinioară foarte adânc şi temeinic sădită •
Şi

în acest caz cei doi factori de decizie - prefectul Ioan Neniţescu şi preşedintele
Consiliului Judeţean, ing. Ştefan Borş - s-au
dovedit adevăraţi ctitori de sate, croindu-le dintrun început temeinic, gospodăreşte. Iată ce ne
mărturiseşte actul în continuare: Şi început-am

satul românesc „ Carmen Sylva" cu 44 de familii,
toate numai de Români, hotărând unde să fie
altarul bisericei, ce se va zidi în curând şi care va
avea hramul Intrarea Domnului în Ierusalim; de
asemenea am hotărât locul unde va fi şcoala şi
unde se va zidi localul de primărie, căci, de şi
acum la început, satul „ Carmen Sylva" va
Pădurea
Neagră
depinde
de
comuna
8
(Caraorman ) , însă după ce va mai creşce şi va
trece cu mult peste una sută case, atunci ar fi ca
reşedinţa să se mute la Carmen Sylva, sat aşezat
pe ţărm de-a dreptul şi pe loc atât de înălţat, prin
pământul şi nisipul ce s-a scos din îndreptarea de
aici a braţului Su/inel, încât nu a putut să fie înecat
Ioan Neniţescu (1854- 1901),
nici de marea inundaţiune din anul 1897.
În continuare a avut loc o slujba de sfinţire a locurilor unde urmau a fi amplasate
obiectivele mai sus-citate, după care sub-semnatul Prefect al judeţului Tulcea, grăit-am tuturor
celor de faţă şi le-am zis că satul curat românesc ce se fondează astăzi la mila 12 10, pe grindul
cel mai însemnat dintre braţele Dunărei Sulina şi Sf Gheorghe, este al şaselea dintre acelea
fondate până acum în Delta Dunărei, unde până în anul 1897, abia se auzea vorbindu-se
româneşte( ... ).
Şi s-a ales Duminica Floriilor pentru fondarea noului sat „ Carmen Sylva " fiind că aşa
cum a intrat Mântuitorul triumfalnic în Ierusalim, spre a propăvădui dreptatea şi iubirea
aproapelui, aşa şi România, în urma sacrificii/or de sânge ale fiilor ei şi în urma glorioaselor
victorii repurtate la 1877, a intrat în Dobrogea, spre a aduce domnia dreptăţii şi toate bunurile
şi luminile civilisaţiei. Şi toţi acei care au cunoscut Dobrogea de acum 23 de ani, vor crede
neîndoios că România este hotărâtă a face toate sacrificiile şi a depune toată munca, spre a
duce Dobrogea la prosperitate, căci este os din osul ei, este carne din carnea ei, căci Dobrogea

Domnitorul Ştefan cel Mare şi Sîant a stăpânit până pe braţul Chilia, ridicând în faţa vechii cetăţi a
Chiliei, o alta nouă în vara anului 1465, pe care avea să o piardă odată cu Cetatea Albă, în anul 1484, în
favoarea stăpânirii otomane. Astăzi cele două Chilii se află despărţite de braţul omonim, dar şi de graniţa
dintre statele român şi ucrainean.
8
Astăzi Caraorman este un sat ce intră în compunerea comunei Crişan, alături de un altul, cunoscut sub
denumirea de Mila 23(n.n.).
9
Lucrările de dragaj şi regularizare a braţului de mijloc al fluviului - Sulina - au fost executate în ultimul
pătrar al veacului al XIX-iea de către Comisia Europeană a Dunării (1856 - 1939), ce-şi avea sediul la
Sulina. Ele au fost conduse de către sir ing. Charles Hartley şi în amintirea finalizării marii lucrării
cunoscută sub denumirea de „tăierea marelui M" a fost ridicat un obelisc ce străjuie şi astăzi partea
dinspre nord a localităţii Crişan, fostă Carmen Sylva, care, de fapt, face obiectul relatării noastre. De
asemenea, pe stema comunei Crişan este prezent şi acesta, fiind un element heraldic reprezentativ.
10
Dunărea este maritimă de la gurile sale până la Brăila şi ca unitate de măsură a lungimii este mila
marină . O milă marină măsoară 1853 m (n.n.).
7
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îi dă răsuflătoare înspre mări şi oceane şi, mai presus de toate, Dobrogea îi dă pentru tot-deauna stăpânirea Gurilor Dunărei. Marea însemnătate a acestei provincii, din vechime
românească, şi în special însemnătatea Deltei, este însă nu de astăzici, din vechiu cunoscută
deoarece stăpânirea Deltei va să zică stăpânirea Gurilor Dunărei, iar stăpânirea Gurilor
1
Dunărei însemnează stăpânirea vieţii comerciale din întreaga vale a Dunărei' •
Cunoscător al istoriei românilor, dar şi talentat jurnalist, Ioan Neniţescu, semnatarul
documentului prezentat, face apel la faptele trecute ale marilor voievozi, legate de stăpânirea
acestor locuri şi importanţa lor economică şi strategică. Redăm în continuare, în frumoasa limbă
de sfărşit de veac XIX, pasaje relevante din material: lată pentru ce harnicul, pătrunzătorul şi
viteazul Ştefan cel Mare a zidit la Chilia o frumoasă biserică, care stă până în ziua de astăzi în
picioare spre a dovedi că aceste puternic Voevod al Moldovei.înţelegea foarte bine ce
însemnează stăpânirea Deltei şi a Gurilor Dunărei, iată pentru ce o veche tradiţie dobrogeană
ne transmite ştirea că acest mare Voevod îşi erna galerele de resboiu 12 în lagunele Mării Negre,
(... ). Se vărsa sânge de frate pentru Gurile Dunărei, căci şi Moldova şi Muntenia voiau să aibă
în mână acest plămân European, prin care se domneşte peste atât de numeroase interese
comerciale, de la Mare şi până dincolo de Viena. Astăzi pe deasupra Moldovei şi a Munteniei
se rădică ageră şi viguroasă România, care stăpâneşte Gurile Dunărei împreună cu cea mai
mare parte a Dobrogei, până la sud de Mangalia, şi, fiind că străbunii noştri au vărsat sânge
frăţesc pentru a avea această provincie, care din vechime a fost romană şi apoi românească,
când a lui Ştefan, când a lui Mircea şi fiind că a vrut Dumnezeu ca după luptele victorioase din
1877 să ne facem iarăşi stăpânitori pe acest preţios colţ de pământ românesc, se cuvine să
punem cu toţii toată munca şi toată osteneala, spre reromânisa această provincie readusă la
căminul părintesc, de astă dată pentru totdeauna.
Şase sunt satele româneşti fondate din nou în Deltă şi, munca de colonisare şi
românisare nu trebuie să se oprească nici atunci când numărul unor asemenea de sate ar trece
peste şase-zeci, căci Delta e mare...
În continuare, autorul face o descriere amănunţită a Deltei Dunării, enumerând grinduri,
lacuri, braţe, râuri (canale), insule, subliniind existenţa unor importante suprafeţe de păşuni,
bune pentru creşterea animalelor. Apoi, prefectul a simţit nevoia să justifice denumirea data
nou-înfiinţatului sat: Carmen Sylva: fiind că voinicii cari au căzut răniţi, luptând pentru
independenţa Ţărei şi pentru recâştigarea Dobrogei, au fost, ca de o adevărată mamă, îngrijiţi
de Regina Elisabeta, de Regina-poetă:Carmen Sylva. Prefectul se adresează, mai departe,
retoric: Cărui sat românesc din Deltă se poate mai bine potrivi numele de „ Carmen Sylva"
dacă nu acestuia, care e aşezat în vecinătatea Sulinei, în apropierea Mărei, pe ţărmul braţului
cel navigabil al Dunărei, pe unde trec miile de vase ale tuturor neamurilor şi împărăţiilor? Şi
aceste vase încărcate cu avuţii aduse de oameni din toate neamurile şi împără/iile, trecând prin
fa/a satului românesc „ Carmen Sylva ", din însuşi numele satului vor în/elege că Românul nu
este numai viteaz, ci şi recunoscător, şi că e făcut să nu uite binele că de aceea iubeşte şi
respectează Mama - Răniţilor. Şi după ce grăit-am acestea, întorsu-m-am la sătenii fondatori şi
zisu-le-am:

În anul 1890 a fost înfiinţat Serviciul de navigaţie fluvială română (N.F.R.), apud Nicolae Bârdeanu,
Dan Nicolaescu, Contribuţii la istoria marinei române, voi. I din cele mai vechi timpuri până în anul
1918, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 206.
12
Autorul se referă la pânzarele moldoveneşti, nave construite în şantierele navale de la Cetatea Albă şi
Chilia, folosite atât ca nave militare, dotate cu tunuri la bord, dar şi ca nave comerciale, ce ajungeau până
în Marea Egee, ducând ofrandele credinciosului domnitor mănăstirilor athonite. Conform Nicolae
Bârdeanu, Dan Nicolaescu, op.cit., p. 65 - 66; Mariana Păvăloiu, Marian Sârbu, op.cit, p. 41.
11
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„ Unii dintre voi aţi luptat la Griviţa şi Plevna şi aţi biruit acolo şi aţi răscumpărat pe

pribeaga Dobrogea şi aţi readus-o la părinţi, deci pământul de sub picioarele voastre este al
vostru, căci l-aţi plătit cu sângele vărsat la 1877. Vă dau
în primire acest pământ al vostru ... să-l stăpâniţi... voi şi
urmaşii voştri de acum în totdeauna. Sunteţi aici, la gura
navigabilă a Dunărei, nu numai o santinelă credincioasă
aşezată de patrie, ci şi reprezentanţii civilisaţiei
occidentale. Munciţi ... şi cuceriţi împrejurimile prin
munca voastră. La spatele satului vostru se întinde o
mulţime de grinduri cu peste 20.000 hectare cultivabile.
Lacurile din vecinătatea voastră sunt adevărate mine de
aur. Faceţi voi cunoscute bogăţiile Deltei, pentru ca să
ajungă să şi le cunoască şi Statul. Prin munca şi
sudoarea voastră rodniciţi acest pământ virgin şi faceţi
vă hrănitorii de toate zilele ai Sulinei. Cu cât veţi rodi
mai mult, cu atât mai mult veţi fi stăpânitori oraşului
vecin, căruia fi veţi da laptele, brânza şi untul turmelor şi
Crucea „Meritul Sanitar "clasa a licirezilor voastre şi roadele ogoarelor voastre".
a cu însemne de pace, avers şi
revers, model 1913
A urmat dezvelirea „tablei" pe care era scris cu
litere mari numele noului sat românesc din Deltă „Carmen Sylva". Apoi, cei dintâi săteni ai
localităţii Carmen Sylva au adresat o depeşă Regelui Carol I, semnând-o. Astfel aflăm şi
numele familiilor membrilor fondatori ai comunei. Redam telegrama şi pe semnatarii săi:
De pe ţărmurile bătrânului Danubiu, care udă provincia recucerită patriei prin vitejia
şi înţelepciunea Voastră, noi, sătenii fondatori ai satului românesc inaugurat astăzi şi botezat
,, Carmen Sylva ", noi, santinelele aşezate de Prefectul nostru, Ioan Neniţescu, să păzim GurileDunărei, cu adânc respect depunem la picioarele Tronului Majestăţii Voastre, devotamentul
nostru nestrămutat, aşa ca la Griviţa şi Plevna.
Şt. Popa, Şt. Durbal, N. Curatu, G. Bucur, C. A. Pericleanu, V. Curatu, l Brânză, Z.
Marin, Pascale Pascale, Radu Mihalache, Gherasim Jon, G. Iordache, Ilie D. Damian, Năstase
Iordache, Iacob Răileanu, Iordan G. Iordache, Ioan Uncu, Spiridon N. Ene, A. M Ene, R.
Sărăcilă, Pavel I. Gavrilă, Zaharia Iacob, N. Lefter, I. Bucur, Maxim Ştefan, N. P. Casianu,
Năstase Schimbian, V. Gomir, Tănase Savarian, Manole S. Teodor, I. Marin, I. Nichifor, Ignat
Anton, Andrei Luca, I. Pistol, Pascale Andrei, Sava Drăgan, Haralamb G. Iordache.
Doamnele din Sulina, Tulcea şi Carmen Sylva, prezente la festivitate i-au adresat şi ele
o telegramă Reginei Elisabeta, înştiinţând-o despre atribuirea numelui său de poetă nou
înfiinţatei localităţi danubiene. Regina le-a răspuns astfel: Adânc mişcată de ideea Dvs. De a da
numele meu de poetă noului sat românesc, vă mulţumesc din tot sufletul
pentru iubirea ce-mi arătaţi prin aceasta şi urez noului sat toate
fericirile şi prosperitate. Elisabeta.
Acest act de fondaţiune al noului sat românesc în Deltă,
„ Carmen Sylva " se va copia pe pergament şi se va pune la temelia
bisericei: Intrarea Domnului în Ierusalim.
Aceasta este povestea înfiinţării unui sat dobrogean, în inima
Deltei, care, de-a lungul celor 113 ani a crescut, astăzi este o comună
cunoscută şi recunoscută şi din punct de vede turistic şi în care românii
sunt cu puţin peste jumătate din totalul populaţiei, trăind în pace şi înţelegere cu ucrainenii şi
ruşii-lipoveni şi cu celelalte neamuri.
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Am ţinut să prezentăm acest act de naştere într-o publicaţie ieşeană, ca un omagiu adus celor
doi bărbaţi de stat, semnatari ai actului, prefectul Ioan Neniţescu şi preşedintele Consiliului
Judeţean Tulcea ing. Ştefan Borş, ei fiind atât de legaţi prin obârşie, dar şi formaţie de Moldova,
de Iaşi.

Obelisc ridicat la inaugurarea canalului Sulina, 1894
(Foto : www. info-de/ta.ro)

Localitatea

Crişan

(Foto : www.info-de/ta.ro)
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OROLOGIERI TRANSILVĂNENI DIN
SECOLELE XVIII-XIX
Elisabeta Savu,
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
Muzeul Ceasului „Nicolae Simache" Ploieşti
Tatiana Ristea,
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
Muzeul Ceasului „Nicolae Simache" Ploieşti
Abstract: In this work we present faur pieces, having an exceptional documentary value, made in the
mast important economica/ and social centers in Transilvania - Sibiu, Braşov and Făgăraş. We identify
and present faur special pieces /rom the co/lection of the Clock Museum „Nicolae Simache" Ploieşti.
They are signed by Aloisius Rămy /rom Sibiu (Hermanstadt), Mathias Sehrant /rom Făgăraş and
Fred(rich) Schullerus /rom Braşov (Kronstadt) c/ock makers.
The c/ocks signed by A/oisius Rămy and Mathias Sehrant are the only pieces known at the moment as
being made in an historical romanian town/region.
The c/ock signed by Fred(rich) Schu/lerus is nat an author's c/ock, the inscription on the c/ock's face
denoting the name of a very we/1 known c/ockmaker in Brasov, middle of XIX century, who worked in a
prestigious and appreciated domain - the c/ock making - know in this town /rom earlier centuries.
Keywords: C/ocks, horologers

prima

Muzeului Ceasului „Nicolae Simache" Ploieşti cuprinde un lot de piese
inedite realizate în Transilvania, datate în secolele XVIII-XIX. Piesele se
evidenţiază prin valoarea lor documentară de excepţie, identificând pentru
realizări în domeniul orologeriei (ceasuri de masă şi de buzunar) dintr-o provincie

C

dată

olecţia

istorică românească.

Bibliografia referitoare la practicarea orologeriei în principalele oraşe din Transilvania
oferă informaţii despre existenţa unor ceasornicari care se ocupau cu întreţinerea şi repararea
ceasurilor, de turn, încă din secolele XV-XVI. Astfel, în localitatea Cisnădie este menţionată în
secolul al XV-iea (1425) existenţa unui ceas de turn, adus probabil din Germania, dar şi
prezenţa unui ceasornicar care îl va repara în 1506. Un secol mai târziu, în anul 1604, în
Sighişoara, documentele de epocă menţionează un ceas de turn lucrat din lemn, prevăzut cu
două cadrane, care iniţial arătau numai orele; în anul 1648, ceasornicarul Johannes Kirschel a
instalat acestui ceas un mecanism al minutelor şi a perfecţionat sistemul de sonorizare, prin
semnalarea sferturilor de oră. Aceluiaşi meşter îi aparţine şi realizarea şi montarea în ceasul de
turn a celor şapte figurine simbolizând zilele săptămânii. Acest meşter peregrin originar din
Konigsberg s-a stabilit în Sighişoara prin căsătorie şi reface aceste figurine (distruse în urma
unui incendiu) în anul 1678; acelaşi meşter este menţionat în anul 1684 ca având statut de
centumvir (,,sfatul celor 100 de bărbaţi ai cetăţii"). O altă menţiune a unui ceas de turn din
Transilvania apare în anul 1628 în Baia Mare, unde este instalat vestitul „ceas cu lună,,. 1
În toate exemplele anterioare se regăsesc menţiuni despre existenţa unor ceasuri de turn,
respectiv ceasornicari, care le întreţineau. Deşi nu sunt menţionate în mod explicit în
documente, existau în Ţările Române şi alte tipuri de ceasuri importate din ţări cu puternice
tradiţii în domeniu precum Germania, Anglia, Franţa.
Simion Săveanu, Aventuri prin tunelul timpului, Editura SPORT-TURISM, 1977; Dumitru Nedelea,
Pelerinaj printre orologii, Voi.II, Editura Sfera, Bârlad, 2007; htpp://wwwziarullumina.ro/articole.
1
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În jurul anului 1500 Peter Henlein inventează la Nilrenberg, ceasul de buzunar, tip de
ceas care a fost foarte repede cunoscut şi receptat în Ţările Române. Realizate iniţial din metale
nobile, aur, argint, împodobite cu pietre preţioase, într-un număr redus, ceasurile de buzunar
erau accesibile doar elitelor sociale. Aceste piese deosebite erau utilizate în epocă foarte
frecvent şi sub formă de daruri în cadrul relaţiilor diplomatice.
Astfel, în anul 1551, negustorii din Braşov, dăruiesc lui Mircea Ciobanu - domnul Ţării
Româneşti (1545-1552; 1553-1554) un ceas de buzunar, iar în 1553 doi boieri munteni vin în
Braşov pentru repararea unui ceas de acelaşi tip. În anul 1579, Mihnea Vodă Turcitul, solicită
braşovenilor un ceasornicar pentru întreţinerea propriilor orologii domneşti.
Aceeaşi practică se întâlneşte şi în Moldova, din secolul XVI până în secolul al XVIIIlea. Astfel, Alexandru Lăpuşneanu - domnul Moldovei (1552 - 1561; 1564 - 1568) primeşte de
la „senatul" oraşului Braşov, prin negustorul Matheo, un ceas de buzunar.
În 1710, domnitorul Moldovei, Nicolae Mavrocordat, primeşte în dar un ceas de Ia
ambasadorul Franţei care îl vizitează în drum spre Constantinopol. Un caz similar este şi cel din
1755, când Matei Ghica primeşte la Iaşi un ceas de porţelan de la ambasadorul Poloniei.
Practica dăruirii de astfel de ceasuri era folosită şi de domnitorii români, darurile
acestora fiind orientate aproape exclusiv către reprezentanţii Porţii Otomane. Cronicile vremii
consemnează astfel de exemple în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat (1748 - 1749),
Scarlat Ghica ( 1757 - 1761; 1765 - 1766) şi Grigore Calimachi în timpul căruia în visteria
Moldovei în anul 1763 există o listă întreagă de funcţionari otomani nominalizaţi ierarhic,
cărora le-au fost trimise ceasuri din aur sau argint, a căror valoare era direct proporţională cu
funcţia destinatarului.
În epocă, o menţiune aparte este cea referitoare la domnitorul Constantin Brâncoveanu
( 1688 - 1714) care a manifestat o adevărată pasiune pentru ceasul de buzunar, continuându-şi o
preţioasă colecţie.

2

Cele menţionate anterior, documentează faptul că în Cetatea Braşovului existau
ceasornicari cunoscuţi, care se ocupau cu întreţinerea ceasurilor iar alţii practicau
comercializarea acestora. Foarte probabil, ceasornicarii din prima categorie erau veniţi din alte
ţări, la solicitarea comunităţilor locale, pentru întreţinerea ceasurilor realizate în ţări cu tradiţie,
Franţa, Anglia, Germania.
În niciuna dintre sursele documentare, referitoare la existenţa ceasurilor de buzunar în
toate cele trei provincii româneşti, nu se consemnează şi prezenţa unor ceasornicari în acest
spaţiu, care să fi realizat astfel de piese.
Astfel, ceasul de buzunar prezentat în această lucrare, este singurul exemplu de acest
tip, cunoscut până în prezent, realizat într-o provincie istorică românească. Ceasul a fost realizat
la Sibiu (Hermanstadt) de către ceasornicarul Aloisius Romy. În privinţa stabilirii perioadei
exacte când acesta a trăit şi a lucrat în Sibiu, ne-am adresat unor reprezentanţi ai bisericilor
evanghelice şi romano-catolice din localitate, pentru fumizarea unor informaţii de ordin
biografic. Răspunsurile acestora, prompte şi pline de solicitudine, n-au elucidat problema care
ne preocupa, numele ceasornicarului Aloisius Romy, nefiind regăsit în documentele acestor
instituţii. De aici putem emite ipoteza că, acest ceasornicar a lucrat temporar în oraşul Sibiu,
fiind un meşter emigrant din Germania sau Italia, în contextul foarte cunoscut al fenomenului
circulaţiei meşterilor specializaţi într-un domeniu, în căutare de lucru în oraşele înstărite; ei erau
3
cunoscuţi sub numele de „Wanderer" •
Simion Săveanu op.cit., Pavel Mircea Florea Ceasuri şi ceasornicari În
Istoric", sept.1986; htpp://wwwtimeclubromania.ro/ceasuri.
3
Dima Alexandru, Sibiu, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1970.
2
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Caracteristicile tehnice ale piesei, o încadrează în a doua jumătate a secolului al XVIII
ş1 începutul secolului XIX; numărul 86 înscris pe placa de protecţie a mecanismului,
reprezentând numărul de serie al piesei, semnifică faptul că era
un ceasornicar cu activitate prodigioasă. Piesa realizată de
meşterul sibian, este un ceas de buzunar cu calendar; are
carcasă cu două capace din argint, cu diametrul de 63 mm;
cadranul este emailat în alb, cu cifre arabe pentru ore, minute
din 15 în 15 şi pentru zilele din calendar, din 2 în 2;
mecanismul este prevăzut cu tobă, fus şi lanţ, eşapament cu
vergea, coq traforat, întoarcere cu cheia; pe mecanism se află
Fig. I
inscripţia Aloisius Romy in Hermanstadt No.86. (fig. I).
Cea de a două piesă identificată în colecţia noastră, purtând aceeaşi semnătură - Aloisius
Romy - este un ceas de masă, cu calendar şi sonerie, cu înălţimea de 50 cm şi lăţimea de 28.8 m.
Ea reprezintă tot o premieră, realizată într-o provincie istorică românească. Este un ceas
de masă cu carcasa paralelipipedică, din lemn şi sticlă, cu cupolă în retragere şi ornamente
marginale din benzi alveolate, susţinută de patru picioruşe din bronz; prezintă uşi de acces spre
cadran şi spre mecanism; cadranul, emailat în alb cu două indicatoare, este montat pe o placă
din alamă cu marginea superioară în formă de arcadă şi decoruri aplicate, traforate din bronz;
prezintă cifre arabe pentru ore, minute din 15 în 15 şi zilele din
calendar marcate din 2 în 2; deasupra cadranului este montat un
medalion emailat cu inscripţia Aloisius Romy in Hermanstadt,
flancat de două discuri pentru sonerii cu inscripţii în limba
germană. Mecanismul este prevăzut cu eşapament cu vergea;
deasupra r,adranului, pendul aparent, vizibil printr-o fantă;
sistemul de sonorizare este cu clopoţei şi ciocănele, pentru
Fig. 2
sferturi, jumătăţi şi ore întregi (fig.2).
Ambele piese, creaţii ale lui Aloisius Romy, sunt prevăzute cu complicaţii (calendar şi
sonerie) ceea ce denotă gradul înalt de calificare al acestui meşter ceasornicar.
Pătrunderea lui şi a altor astfel de meşteri cu înaltă calificare în Transilvania, a fost
posibilă în condiţiile de deschidere economică şi politică apărută în a doua jumătate a secolului
al XVIII-iea şi începutul sec. al XIX-iea, deschidere susţinută de însuşi guvernatorul provinciei,
Samuel von Brukenthal 4 .
Surse actuale de informare semnalează o piesă semnată de acelaşi ceasornicar, la
licitaţia organizată la Miinchen în 2005, organizată de către Casa de licitaţii GMbh&CO :KG;
este vorba de o splendidă pendulă de călătorie, achiziţionată la suma de 6600 €.
Piesa următoare este tot o pendulă de masă, cu sistem de sonorizare a jumătăţilor de oră
şi orelor întregi, semnată de Mathias Sehrant, din Făgăraş.
Caracteristicele tipologice şi tehnice ale piesei o datează în a doua jumătate a secolului
al XVIII-iea. Foarte probabil, Mathias Sehrant ca şi Aloisius Romy din Sibiu, a fost un meşter
orologier, stabilit temporar în cetatea Făgăraş pentru întreţinerea ceasurilor aparţinând elitelor
sociale. Numele de Mathias Sehrant identifică un meşter venit din Ungaria, specializat într-o
manufactură germană sau austriacă, unde domeniul orologeriei avea tradiţii recunoscute.
Afirmaţiile anterioare sunt supoziţii determinate de lipsa totală de informaţii pe care o aveam în
legătură cu acest ceasornicar şi cu piesele realizate de el, ceasul din colecţia muzeului nostru
constituind până în acest moment un unicat pe plan naţional.

4

Dima Alexandru, Sibiu, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1970.
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Piesa, cu înălţimea de 41 cm şi lăţimea 21,2 cm, are carcasă paralelipipedică, din lemn
cristal, cu două uşi de acces la cadran şi mecanism, susţinută pe patru picioruşe sferice.
Pe carcasă prezintă garnituri aplicate din bronz aurit, iar deasupra există o cupolă în
trepte având în terminaţie un personaj mitologic - Mercur.
Cadranul este metalic, inelar, montat pe o placă de alamă aurită cu
cifre romane pentru ore şi arabe din cinci în cinci pentru minute;
două arătătoare traforate.
Deasupra cadranului se află un medalion cu numele
' i ,....... . .
orologierului şi localitatea Mathias Sehrantl in Fogaras, flancat .,:
::.·.· . .
de două minicadrane pentru dispozitivele soneriei (repetiţie şi
r:) '
I
..
.,,.
.
oprire). Mecanismul piesei este compus din tobă, fus cu lanţ şi
eşapament cu vergea; în centrul cadranului, fantă pentru
vizualizarea pendulului aparent; sistemul de sonorizare al \ .
jumătăţilor şi orelor întregi cu ciocănele şi clopoţei (fig. 3).
Ultima piesă pe care o prezentăm este un ceas de masă tip
Fig.3
portic cu mecanism muzical, datat la mijlocul secolului al XIX-iea,
realizat într-un atelier vienez, la comanda lui Friederich Schullerus,
ceasornicar din Braşov; inscripţia de pe cadranul acestui ceas Fried(rich) Schul/erus/ in
Kronstadt are o altă semnificaţie conform uzanţelor epocii.
Începând cu secolul al XIX-iea inscripţiile care apar pe cadranele ceasurilor, indiferent
de tip, desemnau comanditarul piesei, iar numele meşterului este înscris invariabil pe mecanism.
Friederich Shullerus - Uhrmarcher este menţionat în colecţia „Ein Kalendar fur
Siebenburger", aflată I? i\rhivele Judeţene Braşov, începând cu anul 1848. Câţiva ani mai târziu
aceeaşi sursă precizea ·
i adresa la care locuia „Konnegaffe 602". El a fost întemeietorul unei
adevărate „dinastii" de ceasornicari braşoveni, numele descendenţilor lui apărând în documentul
menţionat, în 1872şi 1874.
Menţionarea expresă a titulaturii „uhrmarcher" desemna practicarea orologeriei de către
o categorie profesională distinctă, existentă în Braşov în această perioadă, tradiţiile oraşului în
acest domeniu fiind binecunoscute cu câteva secole înainte.
Piesa are carcasă cilindrică, din metal argintat, susţinută de o placă în formă de liră şi
două colonete aurite ornamentate cu ghirlande cu frunze şi flori din argint, dispuse în spirală.
Fiecare colonetă are în terminaţie reprezentarea temei „Amor învinge timpul", iar carcasa este
surmontată de un vultur. Cadranul emailat are cifre romane pentru ore şi linii pentru minute.
Eşapamentul ceasului este cu ancoră Graham şi sistem de sonorizare
cu repetiţie al sferturilor, jumătăţilor şi orelor întregi pe coardă
metalică cu două ciocănele; pendul ornament cu motiv floral
traforat; totul se susţine pe o bază ovală din lemn negru, prevăzută
cu mecanism muzical tip cilindru, cu două melodii; mecanismul
muzical este realizat de firma RZEBITSCHUER 1N PRRAG. Acest
ceas era protejat iniţial de un glob de sticlă (fig.4).
Piesa a figurat în prima etapă de organizare a Muzeului
Ceasului „Nicolae Simache" în expoziţia realizată în anul 1963, sub
titulatura „Ceasul de-a lungul vremii". A fost achiziţionată de la
O.C.L. Produse industriale Ploieşti cu suma de 3450 lei; în
susţinerea achiziţiei, se aprecia în mod eronat, că aceasta este
Fig.4
determinată
de faptul că piesa a fost realizată în ţară.
şi

.

~
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CEASURI MARCA "VINCENT! ET (IE"
DIN COLECTIA MUZEULUI CEASULUI
,,NICOLAE SIMACHE"
~

Carmen Banu,
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
Muzeul Ceasului Nicolae Simache, Ploieşti
Abstract: This paperwork presents in its first part the chronicle of Vincenti et Cie trademark, one of the most
representatives brands of French 's horology, since 1823, when Jean Vincenti set up a workshop of clocks at,
Montbeliard,and finalizing on 1870, when the activity of the company ends. Jn the second part of the work are
presented four clocks Vincenti et Cie brand, manufactured between 1855 - 1870, belonging to the Clock
Museum „Nicolae Simache ".
Keywords: Clock, horology, Vincenti et Cie trademark.

A

lături de nume de rezonanţă ale orologeriei franceze precum JAPY FRERES,
SAMUEL MARTI, MOUGIN, PONS, VINCENT! ET CIE ocupă în această

prestigioasă galerie un loc foarte onorabil.
Fondatorul manufacturii, Jean Vincenti, originar din Corsica s-a născut la Bastelica în 1786,
fiind fiul lui Frans;ois Vincenti şi al Mariannei Gavini. Atras de tânăr de mecanică, s-a format ca
orologier în Elveţia, apoi a lucrat la Beaucourt în atelierul fraţilor Japy, înainte de a se instala la
Montbeliard, unde înfiinţează la 6 octombrie 1823 manufactura Vicenti et Ci\ care continuă să
producă până spre 1870. Manufactura s-a remarcat prin calitatea mecanismelor şi componentelor de
ceasuri, ridicând la nivel de arta execuţia acestor produse. În anul 1834 a fost distinsă cu medalia de
argint de către regele Louis Philippe, iar în 1855 obţine medalia de argint la Expoziţia Universală de la
Paris.
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În colecţia Muzeului Ceasului „Nicolae Simache" sunt
incluse patru ceasuri semnate Vicenti et Ci0 : unul de perete cartel, unul de consolă şi două de şemineu .

Ceasul cartel are carcasa din bronz aurit reprezentând
alegoria Timpului sub personificarea Zeului Cronos, temă des
folosită în orologerie în secolele XVIII şi XIX.
Ceasul propriu-zis este montat în partea
inferioară a piesei, fiind încadrat de personaje
mitologice. Cifrele romane sunt dispuse pe cartuşe
emailate sub forma unor petale. Mecanismul ceasului
prezintă sistem anker, regulator pendular, sistem dublu
de sonorizare pentru jumătăţi de oră şi ore întregi;
placa de bază poartă inscripţia Vicenti & Cie/Medaille
d' Argent/1855/ Paris.
Conform registrului general al Muzeul
Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova ceasul a
aparţinut lui Cezar Bolliac.
Dimensiuni: 122x60x14 cm

,---'1!11!'!----!!!l!l!!!!!!!!!l-!!i!"!'!!-~

Ceasul de

consolă

decorat în stil Ludovic XIV,
prezintă carcasă din lemn, cu marchetărie de baga ş i
aplicaţii din bronz patinat. Decoraţia este inspirată din
mitologie, redând cai marini, pe Zeiţa Minerva şi Zeul
Apollo.
Mecanismul ceasului prezintă eşapament anker, regulator pendular, sistem dublu de sonorizare
pentru jumătăţi de oră şi ore întregi; placa de bază poartă inscripţia Vicenti & Cie/ Medaille
d' Argent/1855/ Paris.
Dimensiuni: 100x65x 17 cm
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Ceas de şemineu în stil Ludovic XVI, cu două cadrane rotative
Grupul statuar, din marmură albă sculptată conţine o
coloană canelată în jurul căreia sunt grupate „cele trei
graţii"; în terminaţia coloanei se află o urnă prevăzută
cu două anse, în interiorul căreia este dispus
mecanismul ceasului. Cele două cadrane rotative ale
ceasului conţin cifre romane pentru ore, respectiv
arabe pentru minute, iar arătătorul este fix, fiind chiar
braţul uneia dintre graţii. Baza pendulei, de formă
rectangulară prezintă pe fiecare faţă câte un basorelief
cu putti în atitudini de joc. Suportul este o placă
rectangulară din bronz aurit.
Mecanismul ceasului prezintă eşapament anker,
regulator circular, sistem dublu de sonorizare pentru
jumătăţi de oră şi ore întregi; placa de bază poartă
inscripţia Vincenti & Cie/Medaille d' Argent/ 1855/
Paris. În spatele ceasului, pe bază, se regăseşte
numele sculptorului - Falconet, cu siguranţă adăugată
pentru a da un plus de valoare obiectului.
Dimensiunile ceasului: 76x33x20 cm
Autorul originalului acestui tip de pendulă este Etienne Maurice Falconet, celebru sculptor francez
care a trăit între anii 1716-1791 , majoritatea operelor sale găsindu-se acum în Anglia şi Rusia (Muzeul
Ermitaj). Sculptorul este cunoscut mai ales pentru statuia ecvestră a lui Petru I de la Sankt Petersburg,
denumită „Cavalerul de aramă", comandată de către împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei.

Colecţia

Muzeului Naţional Peleş Sinaia
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Modelul original, după care şi piesa
prezentată a fost creată , a fost realizat în anul 1770,
fiind foarte apreciat în perioada domniei lui Ludovic
al XVI-lea. Muzeul Luvru deţine un exemplar
provenind din colecţia baronului Leopold Double,
ulterior lui Isaac de Camondo, care l-a dăruit
muzeului. Foarte popular în secolul al XIX-lea,
modelul a fost folosit pentru variantele realizate din
marmură albă şi bronz aurit sau biscuit. O variantă
în biscuit se regăseşte în colecţia Muzeului Naţional
Peleş, fiind realizat în atelierul A. D.Mougin din
Paris, în ultimul sfert al secolului al XIX-lea.
Ceas de şemineu având carcasă din bronz,
cu postament din marmură şi personaj feminin în
costumaţie "a l'antique"; eşapament anker tip
Brocat; regulator pendular; placa de bază poartă
inscripţia Medaille d' Argent/1855/ Paris.
Dimensiuni: 53x43x16 cm
Prin raritate, valoare tehnică şi artistică
deosebite, ceasurile semnate Vincenti et Cie dau o notă aparte

colecţiei

Muzeului Ceasului din

Ploieşti .
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RADIORECEPTOARE DIN COLECTIA
MUZEULUI STIINTEI
,
,
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SI
PROCOPIU" IASI
, TEHNICII "STEFAN
,
,
Lenuţa Chiriţă,

Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii

"Ştefan

Procopiu"

Iaşi

Abstract: The presen/ paper briefly describes the co/lection of radio receivers of' 'Stefan Procopiu '' Science and
Technique Museum, initiated in 1959. Considering that the radio sets /rom the collection come /rom cities al!
around the country and based on specialized publications /rom 192 5 onwards, we can acknowledge that ''Ştefan
Procopiu '' Science and Technique Museum owns mast of radio brands known in Romania. The co/lection is noi
clase; ii grows continuously, foreseeing an orientation towards the transistor radio receivers which have already
become history due to the progress of the electronic industry.
Keywords: radio receivers, electronic tubes.

o lecţia de radioreceptoare a Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" a fost
iniţiată în anul 1959, când a fost achiziţionat primul aparat, un radioreceptor cu
amplificare directă "Philips" tip 2511 (Olanda 1929) cu difuzor exterior. Tot în anul
1959 s-au obţinut prin transfer de la Centrul de radio din Bucureşti, radioreceptoarele "Rodica" şi
Orion", iar de la Institutul politehnic Iaşi, radioreceptoarele "Standard" tip 3x "Philips tip 2511 şi
difuzorul "Philips" tip 2116. În felul acesta s-a format nucleul colecţiei de radioreceptoare, sporită an
de an cu noi mărci şi tipuri, prin achiziţii şi donaţii din localităţi de pe tot cuprinsul ţării. Muzeul a
instituit un program de achiziţii susţinut de o campanie de publicitate făcută prin mass-media

C

naţională.

Din totalul de 140 radioreceptoare, o pondere importantă în cadrul colecţiei o are achiziţia
făcută în decurs de trei ani (1977-1979) de la colecţionarul Iustin Agarici din Galaţi. În acea perioadă
era dificil pentru colecţionari să-şi valorifice bunurile, de aceea, mare parte din aparatele lui Iustin
Agarici au fost aduse de către rude sau prieteni şi astfel au fost înregistrate pe nume diferite.
Ţinând cont că aparatele de radio din colecţie provin din localităţi din toate regiunile ţării (Iaşi,
Bucureşti, Galaţi, Brăila, Botoşani, Hunedoara, Ploieşti, Craiova, Aninoasa, Timişoara, Braşov etc.) şi
cercetând publicaţiile de specialitate ale vremii începând cu anul 1925, putem spune că Muzeul Ştiinţei
şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" deţine cea mai mare parte a mărcilor cunoscute la noi în ţară.
Firme constructoare renumite ca Philips, Telefunken, Siemens, Braun, Eumig sunt consistent
reprezentate în colecţie.
După anul 1945 pătrund pe piaţa românească radioreceptoarele ruseşti (Zi/, Vostok, Daugava,
Riga, VEF) şi din alte ţări socialiste ca Cehoslovacia (Tesla) şi Germania de Est (Stassfurt, AT Super).
După anul 1949, când începe să producă în serie Fabrica "Radio Popular", apar
radioreceptoarele româneşti, care în scurt timp se impun pe piaţă deoarece importurile cu ţările din
vest erau reduse din cauza condiţiilor istorice. Dintre radioreceptoarele româneşti aflate în colecţie
menţionăm: "Pionier" - 1953, "Simfonia" - 1954, "Lux" - 1957, "Bucureşti 500" - 1960, "Turist" 1961, "Mamaia", fabricate la "Radio Popular" devenită "Electronica" în anul 1960 şi "Bucium",
"Bucur", "Lira", "Univers", "Gloria", fabricate la "Tehnoton" Iaşi.
În ceea ce priveşte modul de funcţionare, radioreceptoarele din colecţie sunt cu galenă, cu
amplificare directă, cu reacţie, şi superheterodină. Radioreceptoarele cu galenă sunt cele mai simple
constructiv. Ele conţin o bobină de înaltă frecvenţă, un detector din cristal de sulfură de plumb
(galena), căşti sau difuzor electromagnetic, borne pentru antenă şi alimentare. 1 Aparatele cu galenă din
în colecţie sunt: "Standard" ( S.U.A, 1935 ) şi "Detefon" (Polonia, 1940).

1

Mihai Konteschweller, Radioelectricitatea, Ed. a II-a Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1944, p. 294.
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Radioreceptoarele cu amplificare directă cu şi fără
reacţie au fost primele aparate cu tuburi electronice. Se
numesc cu amplificare directă deoarece înainte de detecţie
semnalul recepţionat este amplificat direct pe frecvenţa sa.
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii deţine receptoare radio cu
amplificare directă de la cele mai simple, cu un singur tub
electronic până la cele mai complicate, cu cinci sau şase
tuburi electronice. Pentru aparatele cu mai mult de două
circuite acordate era necesară folosirea unor metode de suprimare a cuplajelor parazite, în special
pentru înaltă frecvenţă prin neutrodinare şi blindare. Astfel la radioreceptoarele "Nora", "Mende 100",
"Huth", există condensatori variabili de neutrodinare cu mică. Blindarea se execută cu tablă din cupru,
aluminiu sau fier. Un blindaj foarte strâns se poate
observa la aparatele "Philips 2511 ", "Standard 3x".
Reglajele aparatelor cu amplificare directă erau
al
complicate, necesitând reglajul reacţ1e1,
selectivităţii, de multe ori reglajul volumului fiind
obţinut prin reglajul reacţiei . Pentru reglajul reacţiei
se acţionau condensatoare variabile cu aer, cu mică şi
variometre.
Cele mai multe aparate din colecţie sunt
superheterodine - caracterizate prin schimbarea frecvenţei semnalelor recepţionate într-o frecvenţă
constantă, numită frecvenţă intermediară. Faţă de receptoarele cu amplificare directă, aparatele
superheterodină prezintă sensibilitate şi selectivitate superioară şi simplitate de construcţie şi reglaj. În
colecţie există unele dintre primele tipuri de radioreceptoare superheterodină construite între anii
1928-1930, cum ar fi aparatele "Baltic", "Electra", "Atwater-Kent" precum şi multe alte
radioreceptoare construite după 1930.
Studiind colecţia de radioreceptoare se poate observa şi o evoluţie a difuzoarelor. În primi ani
acestea erau plasate în exteriorul aparatelor, fiind de tip microfon de telefonie cu membrană elastică
fixă la care se ataşa un comet acustic (Kapsh & Sunn) . Urmează difuzoare de tip electromagnetic cu
paletă liberă sau echilibrată, cu doi sau patru poli pentru a permite oscilaţii la amplitudini mari (Mende
J00N, Nora, Difuzor Arcophon), apoi difuzoarele permanent dinamice cu bobină mobilă, construite
mai ales după anul 1930. Tot în această perioadă încep să se introducă difuzoarele în cutia aparatului.
Cutia aparatului se construia mai mare pentru a asigura rezonanţa necesară.
Începând cu anii 1937-1938, aparatele superheterodină sunt prevăzute cu un tub electronic
indicator optic de acord a selectivităţii, numit "ochi magic", iar după anul 1950 schimbătoarele de
game se construiesc cu taste de tip claviatură : Stassfurt, Daugava, Darclee, Victoria.
Colecţia de radioreceptoare oferă posibilitatea studierii dispozitivelor şi componentelor
electronice care alcătuiesc radioreceptoarele, a soluţiilor de plasare a acestora pe şasiu în funcţie de
schema folosită ca şi din punct de vedere constructiv, al firmelor producătoare şi a evoluţiei tehnice.
Majoritatea radioreceptoarelor din colecţie sunt cu tuburi electronice. Aparatele cu tranzistoare, în
număr mai mic în colecţie, sunt în mare parte construite în ţara noastră şi în fosta Uniune Sovietică.
Colecţia nu este închisă, se îmbogăţeşte continuu, prevăzându-se pentru viitor o orientare către
receptoarele radio tranzistorizate, care, putem spune că au devenit deja istorie datorită progreselor din
industria electronică.
Prezentăm mai jos câteva dintre radioreceptoarele mai valoroase din colecţie, însoţite de datele
tehnice relevante.
Legendă: UL: unde lungi; UM: unde medii; US: unde scurte; UUS: unde ultra scurte; CAF:
Control Automat al Frecvenţei; MA: Modulaţie în Amplitudine; MF : Modulaţie în Frecvenţă; PU:
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pick-up; MAG: magnetofon; c.c: curent continuu; c.a.: curent alternativ; aprox.: aproximativ; <I>:
diametru. Dimensiunile sunt date în centimetri în ordinea: lungime, lăţime, înălţime
Radioreceptor superheterodină BALTIC K:25
seria 5100/ nr. inv. 2014
Ţara de origine: Suedia
Firma constructoare: Baltic
Datare: 1928
Caracteristici tehnice:
Gamele de undă: UL, UM (200-2000 m)
Tuburi electronice: A 409, A441, A442, A415, A443
Greutate aproximativă: 13,5 kg
Dimensiunile casetei şi material: 50; 22; 24; lemn, tablă de oţel
Difuzor: electromagnetic, exterior
Dimensiunile difuzorului şi material: 48; <1>28, metal
Alimentarea: c.c. - baterie anodică 120V, baterie filament 4V
Dispozitive de comandă şi auxiliare: buton pornit - oprit, buton reglaj volum, buton reglajul
selectivităţii cu doi condensatori variabili cu aer, buton, schimbător game, bornă pentru antenă
Provenienţa: Niculescu Cristea, Bucureşti, achiziţie 1963
Radioreceptor cu amplificare directă PHIL/PS tip 2511
seria 6737/ nr. inv. 411
Ţar~ de origine: Olanda, Eindhoven
Firrµa constructoare: Philips
Datare: 1928
Caracteristici tehnice:
Game de undă: UL, UM (200-2000m)
Tuburi electronice: E 442; E 442, E415, C443
Greutate: 14,5 kg
Dimensiuni şi material: 52; 28; 40; metal
Difuzor: electromagnetic, exterior
Dimensiuni şi material: 48; 47; 17; bachelită
Aparatul este prevăzut cu reglaj al volumului, buton de acord
care comandă trei condensatori variabili pe aceiaşi axă,
întrerupător şi o cheie pentru blocarea cutiei. Construcţia
aparatului este foarte strânsă şi blindată element cu element.
Alimentare: cc. cu baterie anodică de 120Vşi baterie filament 4V
Provenienţa: Haim Rotman, Iaşi, achiziţie 1959
Radioreceptor cu amplificare directă TELEFUNKEN 40W SPEZIAL
Fără serie / nr. inv. 2013
Ţara de origine: Germania, Berlin
Firma constructoare: Telefunken
Datare: 1928
Caracteristici tehnice:
Gamele de undă: UL, UM (200-2000 m)
Tuburi electronice: RGN1054, RENSl 104, REN 1044, RE124
Greutate aproximativă : 12 kg
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Dimensiunile casetei: 53; 27; 26; tablă de oţel
Difuzorul : tip „Arcophon", electromagnetic cu paletă liberă
Dimensiunile difuzorului şi material: 33 ; 47; 18; lemn
Alimentarea: c.a. 220V, 50Hz
Dispozitive de comandă şi auxiliare: buton pornit - oprit ş1 reglaj volum, buton acord, pârghie
schimbător game, bornă pentru antenă
Provenienţa : Ion Stoica, Brăila, achiziţie 1963

Difuzor ARCOPHONS
fără serie/ nr. inv. 2769
Ţara de origine: Germania
Firma constructoare: Telefunken
Datare: aprox. 1930
Caracteristici tehnice:
Impedanţa: 2000 n
Greutate aproximativă: 0,6 kg
Dimensiunile casetei şi material: 33; 18; 47; lemn
Difuzorul: electromagnetic cu paletă liberă
Provenienţa: Radu Gheorghe, Iaşi, achiziţie 1967
Difuzor KAPSH & SONNE
fără serie/ nr. inv. 4521
Ţara de origine: Austria
Firma constructoare: Kapsh & Sonne
Datare: aprox. 1930
Caracteristici tehnice:
Impedanţa: 2000 Q
Greutate aproximativă: 0,4 kg
Dimensiunile şi material: <I> 20,5; 31; metal
Difuzorul: electromagnetic tip microfon cu membrană
Provenienţa : Isac Cohn, Iaşi, 1981

fixă

Radioreceptor superheterodină ATWATER - KENT E 308
seria 9364288/ nr. inv. 4511
Ţara de origine: S.U.A.
Firma constructoare:
Atwater-Kent MPG.Co Phila. P.A.
Datare: 1932
Caracteristici tehnice:
Gamele de undă : UL, UM (200-2000 m); US (16-50m)
Tuburi electronice: 6+ 1 (RCA, VAL VO)
Greutate aproximativă: 9 kg
Dimensiunile casetei şi material: 38; 30; 55; lemn
Difuzorul: permanent dinamic
Alimentarea: c.a. l lOV, 60 Hz
Dispozitive de comandă şi auxiliare: buton pornit-oprit,
buton reglaj volum, buton reglaj al selectivităţii, buton schimbător game,
up şi difuzor suplimentar

46
https://biblioteca-digitala.ro

bornă

pentru antenă, pick-

Patrimoniu
Provenienţa: Ştefania

Nicolescu, corn. Aninoasa, jud. Argeş ,

achiziţie

1977

Radioreceptor cu amplificare directă STANDARD tip 3X
seria KRT 6294/ nr. inv. 2015
Ţara de origine: Anglia.
Firma constructoare: Standard
Datare: 193 1
Caracteristici tehnice:
Gamele de undă : UL, UM (200-2000 m)
Tuburi electronice: V 475, AS 4100, AR 4101, PP 430
Greutate aproximativă : 10 kg
Dimensiunile casetei şi material: 36; 23; 22; tablă oţel
Difuzorul: exterior, electromagnetic cu paletă liberă
Impedanţa: 2000n
Dimensiunile difuzorului şi material: <I> 42; bachelită
Alimentarea: c.a. 110, 125, 220V
Dispozitive de comandă şi auxiliare: buton reglaj volum,
buton reglaj al selectivităţii, buton schimbător game, bornă
pentru antenă şi pick-up
Provenienţa: Victor E. Weiser, Timişoara, 1963
Radioreceptor cu amplificare directă PHILIPS Superinductance Tip 834
seria 619887 nr. inv.6931
Ţara de origine: Olanda
Firma constructoare: Philips
Datare: 1933
Caracteristici tehnice:
Gamele de undă: UL: 1000-2000 m; UM: 200-600 m
Tuburi electronice: E 455, E 452, E449, C443 + 506
Greutate aproximativă: 10,5 kg
Dimensiunile casetei şi material: 40; 25 ; 44; bachelită
Difuzorul: permanent dinamic
Alimentarea: c.a. 110/220 V, 50 Hz
Dispozitive de comandă şi auxiliare: buton reglaj volum, buton
reglaj al selectivităţii, schimbător game, bornă pentru antenă şi
difuzor suplimentar
Provenienţa : Andrei Adoc, Bucureşti , achiziţie 1992
Radioreceptor superheterodină TELEFUNKEN 586WLK
seria 167663927, nr. inv. 5122
Ţara de origine: Germania, Berlin
Firma constructoare: Telefunken
Datare: 1935
Caracteristici tehnice:
Gamele de undă: UL, UM: 200-1500 m; US : 20-50 m
Tuburi electronice: RENS 1294, RENS 1294, RE 604,
RE 604, REN 904, AB 1, RGN 2004
Greutate aproximativă: 20,5 kg
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Dimensiunile casetei şi material: 40, 30, 63 ; lemn
Difuzorul: permanent dinamic "Nawi"
Alimentarea: c.a. l 10/125/ 150/220/240 V, 50 Hz
Dispozitive de comandă şi auxiliare: buton pornit - oprit şi reglaj volum, buton reglaj al
selectivităţii, buton schimbător game, reglaj automat de fading pe trei tuburi electronice şi
circuite acordate
Provenienţa : Olga Bratu, Galaţi, achiziţie 1979

nouă

Radioreceptor superheterodină portabil BRA UN BSK 239 D
seria 157888/ m. inv. 2776
Ţara de origine: Germania, Frankfurt pe Main
Firma constructoare: Braun
Datare: 1935
Caracteristici tehnice:
Gamele de undă: UL, UM: 200-2000 m;
US : 15-55 m
Tuburi electronice: KK 2, KF 4, KBC 1, KC 3,
KDD 1
Greutate aproximativă : 6 kg
Dimensiunile casetei şi material: 43; 17; 33; lemn
Difuzorul: permanent dinamic
Alimentarea: c.c. baterie anodică 120V; baterie
filament 4V
Dispozitive de co ro dă şi auxiliare: cheie contact pentru pornit- oprit, buton de reglaj volum,
buton acord al selectivităţii, buton schimbător game, bornă pentru antenă .
Provenienţa: Aurelian Răducan, Câmpina, achiziţie 1976
Radioreceptor superheterodină IN GELEN Geografic
fără serie/ m . inv. 4514
Ţara de origine: Austria
Firma constructoare: Ingelen
Datare: 193 7
Caracteristici tehnice:
Gamele de undă: UL, UM: 200-2000 m
Tuburi electronice: lipsă
Greutate aproximativă: 10 kg
Dimensiunile casetei şi material: 52; 24;
29; lemn
Difuzorul: permanent dinamic Korting
Alimentarea: c.a. 120/ 125/220V, 50 Hz
Dispozitive de comandă şi auxiliare: buton
pornit - oprit şi reglaj volum, buton acord
al selectivităţii, bornă pentru antenă, difuzor suplimentar şi pick-up
Scala geografică este luminată şi etalonată pentru 118 posturi. Indicatorul geografic a fost protejat
de 17 brevete mondiale. Reprezintă o hartă a lumii pe care staţiile apar iluminate în locul precis al
aşezării geografice.
Provenienţa : Alee Dumbravă, Galaţi, achiziţie 1977
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Radioreceptor superheterodină SIEMENS 14 W
seria 0136079/ nr. inv. 5910
Ţara de origine: Germania
Firma constructoare: Siemens & Halske
Datare: 1941
Caracteristici tehnice:
Gamele de undă: UL : 150-500 KHz;
UM: 510-1400KHz; US: 10-50 m
Tuburi electronice: ECH 11 , EBF 11, EF 11, EL 11,
A'Z 11, EM 11 ochi magic
Greutate aproximativă: 17 kg
Dimensiunile casetei şi material: 60; 28,5; 45; lemn
Difuzorul: permanent dinamic
Alimentarea: c.a. 110/220V, 50 Hz
Dispozitive de comandă şi auxiliare: buton pornit - oprit şi reglaj volum, buton acord al
selectivităţii, buton schimbător game, bornă pentru antenă, difuzor suplimentar
Provenienţa: Tiberiu Spânu, Hunedoara, achiziţie 1982
Radioreceptor superheterodină PIONIER S50A2
seria 103155/ nr. inv. 4517
Ţara

de origine: România
Firma constructoare: Radio Popular
Datare: 1950
Caracteristici tehnice:
Gamele de undă: UL: 731.7-2000 m; UM: 187.-577 m
Tuburi electronice: 6A10, 6K7, 6G7, 6Y6
Greutate aproximativă: 4,5kg
Dimensiunile casetei şi material: 32; 17; 22; lemn
Difuzorul: permanent dinamic 2 V A
Alimentarea: c.a. 110/220V, 50 Hz
Dispozitive de comandă şi auxiliare: buton pornit oprit şi reglaj volum, buton acord al selectivităţii, buton schimbător game, bornă pentru antenă,
difuzor suplimentar
Provenienţa: Alee Dumbravă , Galaţi, achiziţie 1977
Radioreceptor superheterodină ELECTROMAGNETICA
seria 0019410 /nr. inv. 3984
Ţara de origine: România
Firma constructoare: Electromagnetica
Datare: 1954
Caracteristici tehnice:
Gamele de undă: UL: 723-2000 m; UM : 187-577 m
Tuburi electronice: 6A 10, 6K 9, 6r7, 30 C, 30 U: IM
Greutate aproximativă : 6 kg
Dimensiunile casetei şi material: 40,5; 19; 27,5; lemn
Difuzorul: permanent dinamic
Alimentarea: c.a. 110/250V, 50 Hz
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Dispozitive de comandă şi auxiliare: buton pornit - oprit
selectivităţii, buton schimbător game, bornă pentru antenă
Provenienţa: Pancu Ion Constantin, Botoşani, achiziţie 1974

şi

reglaj volum, buton acord al

Radioreceptor superheterodină Turist
seria 007829, nr. inv. 1995 I seria nr.inv.6930
Ţara de origine: România
Firma constructoare: Electronica
Datare: 1961
Caracteristici tehnice:
Gamele de undă: UL: 150-250 KHz;
UM: 525-1500:KHz
Semiconductori: EFT307, EFT307, EFT306, EFT351,
EFT351, 2xEFT321 şi 2xEFD107
Greutate aproximativă: 1,250 kg
Dimensiunile casetei şi material: 23,7 ; 15; vinilin
Difuzorul: permanent dinamic cu magnet ticonal cu impedanţa de 20Q
Alimentarea: c.c. 9V două baterii de 4,5V
Puterea nominală de ieşire: 250mW
Dispozitive de comandă şi auxiliare: buton pornit - oprit şi reglaj volum, buton acord al
selectivităţii, comutator schimbător game
Provenienţa : Achiziţie ORAD depozit laşi, 1962
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Abstract: The monorai/ is undoubtedly a top technical creation belonging to British inventor Palmer who,
in I 821, obtained a patent for this means of conveying materials or people. This new system represented
a new concept of transport inspiring other inventors-manufacturers to improve the Alweg or Safege
systems. Par excel/ence, the Palmer variant stands for the British innovative engineering spirit
surprisingly characterized by non-conformism and based on efficiency and economy. The monorai/ is noi
a spontaneous accomplishment. It was prepared by the British accomplishments of steam locomotives and
double-track railways and many sleepers, which implied a significant consumption of iron and wood. The
paper presents and describes the monorai/ pointing oul a series of constructive dimensions. The second
part of the paper presents and analyzes the wheels which are entirely made of wood, as we/1 as the whee/s
provided with tires and envelopes, in two variants: the simple whee/ functioning as a ' 'carrier · • and
sustaining the weight, and the driving whee/ which develops a prope//ant coup/e at its ax/e. Some
considerations and ru/es as for the use of the driving wheels are equa//y presen/ed
Keywords: monorai/, driving whee/s, transport's history.

I

deea monoşinei nu a apărut din senin. Exista deja calea ferată cu două şine. Astfel,
I
încă din 1797 galezul Richard Trevithick concepuse un vehicul acţionat de forţa
aburului, iar în 1803 construieşte o locomotivă, prevăzută cu roţi cu bandaje netede,
care rulau pe o cale de probă, intemă,cu ecartament îngust apreciat de surse diferite la 917 mm
sau 1042 mm. După probele edificatoare locomotiva este trecută pe o cale exterioară, prevăzută
cu şine din fontă montate pe grinzi de lemn, dispuse longitudinal şi la un ecartament de 1220
mm. Locomotiva avea 8 tone şi roţi cu un diametru de 915 mm. O a doua locomotivă, similară,
remorchează la 21 februarie 1804 pe traseul Penydarrrn-Abercynon (15 km) o sarcină de 15 t,
cu o viteză de cca. 8 km/h. Aceste performanţe sunt prea evidente pentru a nu înţelege care era
perspectiva transportului pe şine la vremea respectivă. Era evident că viitorul era al forţei
aburului, dar tot atât de evident era faptul că infrastructura necesară va solicita mult lemn şi
metal. Era clar că ceva trebuia redus în mod esenţial. Acel ceva esenţial era să se renunţe la una
din cele două şine de rulare. Părea imposibil, dar imaginaţia şi creativitatea nu au limite şi
bariere. Soluţia unui monorai nu s-a lăsat mult aşteptată.
În 1821 inginerul englez Henry Robinson Palmer 2 imaginează primul monorai şi
totodată, obţine brevet pentru primul monorai şi sistem supraînălţat realizat la acea vreme,
construit în majoritate din material lemnos. Conform brevetului său, în esenţă, infrastructura
monoşinei este realizată din piloni de lemn, implantaţi vertical în sol, la o distanţă de 30 de
picioare engleze (aprox. 3 metri) pe care era dispusă monoşina confecţionată dintr-o bară de
lemn de 8 cm grosime şi 22 cm lăţime, dispusă pe muchie. Pe această structură rulau o serie de

1

Richard Trevithick (1771-1833), inginer şi inventator englez care construieşte prima locomotivă cu abur

funcţională.
2

Henry Robinson Palmer ( 1795-1844), inginer în domeniul ingineriei civile.

53
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

cărucioare concepute în modul descris în continuare. În prima variantă fiecare cărucior era
prevăzut

cu o roată de rulare cu un diametru de 66 cm, dotată cu două buze, astfel încât să
asigure ghidarea sistemului. Ulterior, inventatorul a optat pentru o variantă cu două roţi de
rulare, deci ca o bicicletă suspendată. Axele-osiile acestor roţi erau solidarizate între ele printrun cadru de formă pătrată, de care erau atârnate de ambele părţi ale monoşinei câte o benă a
cărei lungime depăşea distanţa dintre doi piloni, pentru a se preveni în acest mod o posibilă
răsturnare a cărucioarelor, cu toate că centrul lor de greutate era sub punctul de rulare al roţilor ,
ceea ce făcea ca de fapt cele două bene să atârne simetric faţă de monoşină (fig. 1 a, b şic).

Fig. I a. Vedere generală a unei porţiuni din monoraiul suspendat al lui Palmer.
Se disting 6 cărucioare-vagonete, fiecare cu câte două roţi de care sunt atârnate
benele de transport materiale. Se observă şi motorizarea de tip mono-cabalin.

Fig. I b. Calea ferată monorai Palmer, cu tracţiune eoliană, montată intre
Brighton şi Londra in 1824 şi utilizată la transportul peştelui proaspăt.

era destinat iniţial pentru transportul diverselor materiale, iar
de un cal care trăgea cărucioarele din lateral. Primul cal de
3
tracţiune a făcut operaţională linia de monorai supraînălţat la 25 iunie 1825 în oraşul Chesnut,
fiind destinată transportului de materiale. După o altă sursă4, ideea şi brevetul lui Palmer au fost
materializate mai repede, în 1824 când s-a construit o linie funcţională de transport a „peştelui
proaspăt" între localitatea Brighton şi Londra. Marea problemă a acestei soluţii a fost modul de
obţinere a forţei de tracţiune-propulsie. La varianta Brighton fiecare vagonet era prevăzut cu o
Vehiculul

forţa

de

tracţiune

multicărucior

era

asigurată

3

Conform Wikipedia.
Conform ing. Ilie Popescu, Căi f erate. Transporturi clasice şi moderne, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti , 1987.

4
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pânză

(fig. 1 c) folosindu-se propulsia eoliană asigurată, probabil, de brizele mării. Soluţia însă
nu s-a extins. Vom consemna însă varianta realizată în 1835, când la Roya! Panorama Gardens
s-a construit o mică linie de monorai (fig. 1 d şi e) la care s-a folosit o roată a monoraiului ca
roată motoare, antrenată ca o bicicletă prin cablu-curea şi pedale acţionate uman. După mulţi
ani, prototipul Palmer a fost îmbunătăţit. Astfel, în 1870 Lartique i-a adăugat în partea inferioară
două şine de ghidaj pe care rulau, dispuse orizontal, roţi directoare.
I - Stânga jos, o vedere transversală a monoşinei. Se poate distinge roata de rulare prevăzută pe
ambele feţe cu buze de ghidare, care îmbracă şina de
lemn dreptunghiulară. De asemenea se vede axul roţii
de care sunt atârnate simetric, de ambele părţi, ,,benele
pentru transport";
II - Dreapta jos, o vedere longitudinală de sus a unui
cărucior;

III - Sus, o vedere a

li

monoşinei dispusă

longitudinal pe
suporţi-piloni, două roţi de rulare ale unui cărucior şi
cadrul de formă pătratică cu diagonale, care formează
şasiul căruciorului nedeformabil.

Fig. 1 c

Fig. l d. Sistem Palmer demonstrativ pentru călători,
Linia Cheshunt deschisă la 25 iunie 1825

Fig. l e. Calea de monorai de la Roya! Panorama Gardens, Londra, 1835

O altă realizare notabilă a fost făcută în 1872 în cadrul Expoziţiei Internaţionale de la
Lyon, când a fost construit un monorai cu cabine pentru transportul călătorilor. Propulsia a fost
realizată cu ajutorul unui cablu, deci o propulsie de tip funicular.
Utilizarea şi dezvoltarea acestui tip de transport s-a realizat mult mai târziu, atunci când
pentru propulsie s-au putut utiliza motoarele electrice alimentate de la o linie de contact. Soluţia
care s-a impus cel mai mult a fost varianta denumită Alweg (fig. 2 a), în care şina de cale ferată
a fost înlocuită de grinzi de beton armat precomp.rimat pe care rulau roţi de cauciuc în plan
vertical pentru susţinere şi tracţiune, iar alte roţi, poziţionate orizontal, dar perpendiculare pe
părţile laterale ale grinzii asigurau ghidarea. Sistemul nu s-a dezvoltat şi utilizat pentru
transportul interurban, ci pentru cel intraurban având lungimi de ordinul a câtorva kilometri.
Cea mai lungă linie monorai, pentru prezent, cu o lungime de 13,1 km este cea care face
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legătura oraşului

Tokio cu Aeroportul Internaţional Haneda. De altfel, în
Japonia mai sunt alte 7 linii de monorai Alweg, amplasate în alte oraşe.
Într-o formulare mai explicită şi mai sugestivă vom denumi
această variantă constructivă „monorai cu vehicul care încalecă şina". În
acest caz, calul stă pe loc, iar spinarea lui este de lungimea căii, în
schimb călăreţul vehiculului se deplasează. Prin existenţa mai multor roţi
motoare care determină şi suprafaţa de sprijin a vehiculului, centrul de
greutate al vehiculului rămâne întotdeauna în interiorul acestei suprafeţe,
cu atât mai mult cu cât roţile orizontale de ghidaj împiedică şi răsturnarea
vehiculului. Aşadar, prin construcţie şi concepţie, Alwegul are o poziţie
verticală stabilă mod natural.
Monoraiul suspendat sau mai sugestiv denumit atârnat.
În principiu, acest tip de monoşină nu se sprijină, nu încalecă
Fig. 2 a
monoşina, calea de rulare ci atârnă de ea. Ca orice corp care atârnă,
poziţia lui va fi întotdeauna verticală şi stabilă, datorită gravitaţiei. Aceasta variantă de monorai
a fost concepută şi realizată de către specialiştii de la Societe Anonyme Francaise d'Etudes de
Gestion et d'Entreprises, cunoscută sub denumirea de SAFEGE (fig. 2 b şic).

,:

~:
Fig. 2 b

Fig. 2 c

Sistemul francez SAFEGE a fost prezentat la Châteauneuf-sur Loire pe o linie cu o
lungime de 1100 m.
Vagoanele suspendate franceze aveau următoarele
caracteristici: dimensiuni de gabarit - 16,9m x 2,98 m x 2,96
m, greutate proprie - 16 tf, capacitate totală de transport (cu
32 locuri pe scaune), viteza maximă - 100 km/h, alimentare în
curent continuu 600/750 V, putere continuă 372/460 CP,
putere uniorară - 392/480 CP. O prezentare comparativă a
sistemelor SAFEGE şi AL WEG este prezentată în figura 2 d.
În lungul căii de deplasare, conform sistemului, sunt
Fig. 2 d
implantaţi în poziţie verticală o serie de piloni din beton armat cu o înălţime de 8-1 O m care sunt
prevăzuţi la partea superioară cu o traversă dispusă orizontal şi, în acelaşi timp, perpendiculară
faţă de pilon. La capetele acestei traverse de o parte şi alta sunt dispuse în lungul căii grinzi de
beton armat, de tip cheson, care în partea inferioară, spre sol este prevăzută cu o deschidere
longitudinală, pe toată lungimea chesonului, prin care trecea dispozitivul de care atârnă carcasa
vehiculului. În partea lui superioară, dispozitivul de atârnare este rigidizat de un cărucior
prevăzut cu două perechi de roţi verticale, care sunt roţi de susţinere a greutăţii şi, în acelaşi
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timp, roţi motoare. De ambele părţi ale vehiculului tip cărucior sunt montate roţi orizontale, de
ghidaj , care se sprijină, rulează şi se împing în pereţii laterali ai chesonului, acesta fiind ca un
tub paralelipipedic dispus pe toată lungimea traseului. În interiorul chesonului este prevăzută şi
o linie de contact, care împreună cu sistemul de rulare, ghidare, susţinere şi motorizare electrică
este în mare măsură izolat de condiţiile atmosferice, asigurând toate funcţiile la parametri
aproape constanţi şi foarte ridicaţi.
Faţă de sistemul Alweg, sistemul Safege este ceva mai scump şi mai pretenţios din
punct de vedere constructiv deoarece pilonii de susţinere sunt mai înalţi sau cel puţin egali cu
înălţimea vehiculului, iar chesonul longitudinal cere exigenţe de execuţie mai pretenţioase decât
grinda de rulare a sistemul Alweg. Considerăm că în alegerea dintre cele două sisteme, intervin
diferenţele de investiţii, care sunt mai mari la sistemul francez, esenţial fiind caracterul climei şi
modul de comportare în exploatare, factori despre care nu avem informaţii. Sistemul Safege a
fost aplicat în SUA, la Dallas (2,8 km), Los Angeles (1,6 km), New York (1 ,22 km), Miami
(0,72 km). În Japonia primul monorai în sistem Safege, numit Shonan Monorai!, a fost dat în
folosinţă la 7 martie 1970 şi leagă pe o distanţă de 6,6 km localităţile Kamakura şi Fujisawa.
Din datele prezentate putem trage concluzia că nici unul din cele două sisteme constructive,
Alweg şi Safege nu au avantaje predominante.
O scurtă analiză a celor două tipuri principale de monoşină. Între atârnat şi
încălecat

Ambele tipuri de monorai reprezintă o replică de transport faţă de soluţia
subpământeană a metroului, având costuri şi durate de construcţie sensibil mai mici. Un mare
avantaj îl constituie utilizarea multor elemente prefabricate. Ambele variante au renunţat la
şinel e din fier, care au o greutate standard de obicei, de 40 kg pe metru liniar, în favoarea unor
structuri din beton armat pe care rulează roţi de cauciuc; acestea au două mari avantaje:
zgomotul produs de rulare este mult mai mic, aderenţa dintre cauciuc şi beton are valori ridicate,
ceea ce permite porniri şi frânări mult mai rapide. Este de apreciat că se va impune sistemul care
va genera cele mai mici costuri de întreţinere şi exploatare, pe care doar timpul le va pune
treptat, treptat în evidenţă.
Transportul neconvenţional care a rezistat timpului. Trenul, tramvaiul sau
metroul aerian-suspendat de la Wuppertal
Administrativ, oraşul Wuppertal a luat fiinţă la 1 august 1929 prin unirea a două oraşele
mari, Elberfeld şi Barmen, cu localităţile Ronsdorf, Cronenberg şi Vohwinkel. Oraşul se află
aşezat pe malul râului Wupper şi regiunea colinară a landului Renania de Nord-Westfalia din
Germania.
Într-un anume fel, situaţia este similară cu poziţionarea Reşiţei faţă de râul Bârzava.
Această poziţionare a creat mari probleme dezvoltării oraşului şi zonei Wuppertal şi, în special,
transportului local pentru lucrătorii din numeroasele întreprinderi industriale. Singurul spaţiu
disponibil a fost cel aerian de deasupra râului Wupper. În consecinţă, s-a imaginat o succesiune
de cadre metalice de tip "V" răsturnat, cu cele două
ramuri implantate în malurile râului Wupper (fig.3).
Pe linia mediană şi în interiorul acestui cadru U
răsturnat s-a montat o şină de cale ferată, de care s-au
atârnat vagoane de călători. În mare măsură, soluţia de
principiu adoptată seamănă cu calea ferată suspendată
propusă de elveţianul H. Peter în 1910. Autorii nu
cunosc dacă ideile lui Peter erau cunoscute de
Fig. 3
constructorii trenului suspendat de la Wuppertal.
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Construcţia şinei

a început în 1897, la 1 martie 1901 a fost dată în funcţiune prima rută,
iar în 1903 a fost finalizată. Având o lungime de 13,3 km ce conţine 20 de staţii, această
monoşină a rezistat peste timp, ajungând până în ziua de azi, desigur cu o serie de îmbunătăţiri
aduse de-a lungul anilor. Viteza vehiculelor suspendate este de 56 km/h, iar timpul de
succesiune a vehiculelor la orele de vârf este la 2,5 minute, ceea ce asigură o capacitate de trafic
de 3.500 călători/h. Tramvaiul monoşină de la Wuppertal este cel mai vechi sistem de acest tip
din lume, în stare operaţională.
În fig. 4 a, b şi c este prezentată soluţia de realizare a suspendării vagoanelor de transport de
călători . Se disting cadrele metalice executate sub forma unui "U" răsturnat, cadre care se
folosesc şi în prezent şi care sunt zgomotoase la fel ca la început, dar se pare că avantajele pe
care le au fac tolerabilă intensitatea zgomotului.

Fig. 4 a. Tramvaiul monorai din Wuppertal, anul 1913

Fig. 4 c. Tramvaiul atârnat de la
Wuppertal-Schwebebahn

Fig. 4 b.

De altfel, acum tramvaiul aerian de la Wuppertal aflat într-o etapă a modernizării sale, a
depăşit 110 ani de exploatare, iar timpul i-a confirmat calităţile. Problema celor 20 de staţii a
fost rezolvată raţional, acestea fiind în general plasate pe malul râului, la acelaşi nivel cu strada.
Este ca şi când ne urcăm într-un tramvai convenţional. Toată lauda şi admiraţia pentru inginerii
care l-au creat şi care îi asigură buna funcţionare în continuare (fig. 4 c).
Simplificarea la maxim
Faţă de complexitatea naturii, de neînţeles uneori poate şi pentru o parte din semenii
noştri sau mai greu de acceptat, tendinţa de simplificare pare firească şi naturală. Monoraiul lui
Palmer în care am recunoscut bicicleta de formă inversă, ne poate sugera întrebarea: dacă de la
patru roţi am trecut la două, de ce să nu trecem la una singură. Istoria mijloacelor de transport
consemnează şi acest fapt.
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Întoarcerea la adevărul primar. Roata Însăşi
După o foarte lungă perioadă de timp în care roata a fost utilă civilizaţiei prin calitatea
ei de rostogolire, ea a suferit o serie de transformări notabile care au fost generate de stadiul de
dezvoltare materială, spirituală şi al cunoaşterii din punct de vedere ştiinţific. Astfel, roata a
devenit liberă faţă de osie, situaţie care i-a permis o autoadaptare individuală, raportată la
condiţiile de rulare şi posibilitatea de orientare controlată a direcţiei de rulare. Din punct de
vedere structural, roata a trecut prin mai multe faze. De fapt, roata a ţinut pasul cu epocile prin
care a trecut şi existat, cu unele excepţii. Realizarea ei din piatră nu a fost pentru rulare, ci ca
piatră de moară pentru procesul de măcinarea a cerealelor, obţinându-se o făină de cea mai bună
calitate nutritivă. În timpul procesului de măcinare, boabele nu sunt lovite mecanic şi încălzite
exagerat, cum se procedează actual, fapt ce duce la obţinerea unei făini cu calităţi biologiconutritive sărace şi nesănătoase. Procedeul măcinării cu piatră, aparent primitiv, este lent,
ecologic, dar făina este sănătoasă şi nutritivă.
Primele tipuri de roţi au fost cele confecţionate din lemn, fiind pline, grele şi inerţiale.
Ulterior s-au utilizat scânduri alăturate şi fasonate rotativ, roata comportându-se mai bine la
diferite solicitări, dar totuşi rămânea grea. În acest moment a fost nevoie de invenţia spiţelor,
care au făcut roata mai uşoară şi, în acelaşi timp, mai rezistentă, ceea ce a facilitat utilizarea ei la
carele de transportat şi la carele de luptă.
Odată cu apariţia bronzului şi a fierului, roţile au ţinut pasul cu vremea şi s-a abandonat
lemnul masiv, iar avantajele trenului de roţi şi a rostogolirii au impus condiţii mai bune de
exploatare şi utilizare. Potecile şi cărările împiedicau utilizarea trenului de roţi în bune
condiţiuni. Aşa se face că în anul 5000 î.Hr. apar primele drumuri, poteci-lărgite. Acest lucru
atestă că atunci erau deja utilizate vehiculele cu roţi, care au preluat transportul efectuat cu
caravane de cămile sau măgari. Pentru unele state şi imperii, drumurile au constituit o
preocupare primordială. Amintim în mod special de Imperiul Roman care a dezvoltat şi
perfecţionat drumurile în rambleu cu o infrastructură solidă, pe care se deplasau atât maşinile de
război, cât şi carele şi caretele de transport marfă sau oameni. În dezvoltarea lentă a civilizaţiei
se părea că rostogolirea roţii folosită în transport nu mai putea aduce nimic deosebit, nimic nou.
Roata şi aparenta ei stare de conservatorism
Roata ca obiect în sine, nu a fost rezultatul unei străfulgerări creative. Trebuie să fim de
acord cu ideea că în epoca primitivă de apariţie a civilizaţiei, omul era interesat în primul rând
de supravieţuire în condiţii de hrană mai multă, mai bună şi mai sigure de existenţă protejată şi
certe faţă de diversele tipuri de pericole şi provocări. Omul îşi dorea ceea ce mult mai târziu, în
istorie s-a definit ca fiind „starea de mai bine". Subliniem că este de crezut că în aceste condiţii
de supravieţuire în primitivism, omul să nu fi fost preocupat şi de alte lucruri, şi anume de ceea
ce noi numim ca fiind invenţii. El observa mediul înconjurător care-i furniza exemple pentru
unelte, arme de apărare sau pentru procurarea hranei, observând lucrurile şi fenomenele la
modul empiric, aparent superficial. Era deci bucuros dacă găsea o variantă de rezolvare a grijilor
şi nevoilor sale. Ca atare, nu se punea problema de a putea opta pentru ceva sau altceva, iar în
aceste condiţii ale existenţei sale nu putea să inventeze roata de care la început nu avea nevoie
de ea, neştiind s-o utilizeze.
Considerăm că roata şi trenul de roţi a fost realizat treptat, în etape, plecându-se de la
buşteanul rostogolitor, care în timpul utilizării lui pentru transportul primitiv şi prin experienţa
acumulată la utilizare a arătat natural ce este de modificat şi ce nu trebuie modificat. Vom da un
exemplu care demonstrează că oamenii au păstrat în timp acele creaţii ale tehnicii ce au rezistat
diverselor solicitări. În lipsa unei ştiinţe a proiectării unui obiect, modelul acelui lucru obţinut în
mod intuitiv şi meşteşugăresc a fost copiat şi reprodus cu mare atenţie. Această situaţie este
valabilă şi în cazul grosimii roţilor de lemn. Astfel, în majoritatea cazurilor de roţi descoperite,
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de relicve sau artefacte, grosimea acestora este de 5 cm., indiferent dacă erau pline sau cu spiţe.
Această dimensiune a devenit etalon şi s-a păstrat chiar şi la roţile din lemn cu care sunt
echipate căruţele construite în sec. al XX-lea. Este un exemplu evident şi semnificativ de
aplicare a principiului „nu modific ceea ce dă satisfacţie"; dar acest principiu nu s-a aplicat
întotdeauna raţional. Astfel, în pofida unor evidenţe clare, din neînţelegerea lor s-a perseverat în
utilizarea unei soluţii, chiar dacă nu era mulţumitoare.
Roata primitivă şi singura, inutilă pentru umanitate
Afirmaţia de mai sus nu este gratuită. Autorii solicită cititorului să ofere exemple
privind utilizarea concretă a unei roţi. La obârşia sa vom găsi puţine exemple de utilizare
singulară a acesteia, cu excepţia jucăriilor, şi atunci simplificată: aceea a unui cerc pentru copii
sau, în cel mai bun caz, ca material auxiliar în gimnastica artistică sau în numere de circ, de
echilibristică pe o singură roată. Dar şi în acest caz roata nu este singură, ci ea conţine o osie pe
care se sprijină un cadru sau este dotată cu pedale, elemente ce au apărut odată cu invenţia
primei biciclete sau a velocipedului, şi nu în primitivitate.
Prima utilizare utilă a roţii a fost cea pentru meşterii olari, fapt atestat arheologic prin
urmele găsite în Mesopotamia - Sumer, provenind din aceeaşi perioadă de timp cu pictogramele
din anii 3500 î.Hr. Masa olarului sau roata olarului, era de fapt, o masă rotativă acţionată cu
mâna, care îi imprima o mişcare de rotaţie, iar în centrul ei era pusă bucata de argilă care, prin
modelarea cu cealaltă mâna, devenea un vas destinat depozitării alimentelor, uleiurilor,
băuturilor, cerealelor etc. Apreciem că aşa zisa masă a olarului era un tren de roţi, care avea o
roată distrusă, iar ansamblul astfel rămas era reutilizabil pentru olari. Diverse surse arheologice
susţin că din primele roţi ale olarului nu au mai rămas fragmente importante. Mai bine păstrate
au fost roţile olarului realizate din argilă. Există şi o confirmare grafică a roţii olarului într-o
pictură murală găsită în mormântul de la Beni Hassan - Egipt (fig. 5), unde pe banda superioară,
în partea dreaptă, sunt figurate 6 mese rotative, alături de care sunt înfăţişaţi meşterii olari.

Fig. 5
Mărturiile

despre utilizarea şi înţelegerea raţională a roţii
cele mai relevante şi surprinzătoare privind utilizarea şi înţelegerea calităţilor
roţii le avem de la chinezi. Tradiţia chineză atribuie conceperea roabei generalului şi
inventatorului Zhuge Liang, care a vieţuit în sec. al III-iea d.Hr.; a inventat, printre altele, şi
,,boul de lemn" şi „calul care alunecă". Un document al timpului relatează că „boul de lemn"
avea mânere în faţă şi era împins cu ajutorul acestora, fiind probabil o formă mai complicată a
viitoarelor roabe. Unele surse afirmă că roabele erau cunoscute cu câteva secole înaintea lui
Zhuge Liang. Este de presupus că faimosul general-inventator a preluat roaba primitivă deja
existentă şi a perfecţionat-o pentru armata aflată în zonele muntoase, unde nu erau drumuri ci
numai poteci accesibile, putând transporta greutăţi de până la 150 kg. În acest scop, roaba era
prevăzută cu o platformă poziţionată exact deasupra roţii, o modalitate constructivă ingenioasă
prin care s-a evitat apariţia unui cuplu generat de sarcina sprijinită în consolă pe osie, deci
plasată excentric faţă de osia roţii. Conştienţi de avantajele transportului cu roaba, chinezii au
elaborat mai multe variante de roabe, dintre care una era apropiată de roaba europeană după
Mărturiile
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(fig. 6),

considerată

Fig. 6

ca provenind din perioada

Fig. 7

Roabele au fost folosite şi pentru transportul pasagerilor. În China s-au realizat roabe ce
transportau şi şase persoane, precum şi posibilitatea ca o roabă să fie tractată de un cal. În alte
cazuri, tot chinezii au prevăzut unele roabe cu o velă de 1,5-1 ,8 m, care în funcţie de zona de
utilizare adăuga un plus de forţă de propulsie (fig. 7).
Din cele descrise mai sus, rezultă că circumstanţele în care roata, singură, având osie şi
montată într-un cadru care să permită utilizarea ei, ar putea justifica sintagma „invenţia roţii, ca
element singular şi funcţional-util" . Ceea ce s-a prezentat până în acest moment dovedeşte
evident altceva şi anume că invenţia primordială a fost invenţia trenului de roţi, din care ulterior
s-a desprins şi a evoluat constructiv şi funcţional roata.
Procesul de judecare pământeană a rotii nepământene
Desigur, este foarte important pentru cititor să ştie cine sunt autorii ş, care este
pregătirea lor. Vom mărturisi de la început că toţi autorii au o pregătire inginerească, fiind
obişnuiţi să judece pragmatic, concret, în contextul unei realităţi evidente şi reale, de
necontestat, dar fără a desconsidera imaginaţia şi creativitatea, chiar dacă aparent ar putea lăsa
alte impresii. Fără a se considera nişte Jules Vemes, vor lua în considerare şi aparentele idei
fanteziste. Prin lucrarea de faţă, autorii nu intenţionează să declanşeze o nouă erezie, erezia
contestării roţii . Nu este vorba de aşa ceva, ci doar de un demers ce priveşte folosirea mai
corectă a unor noţiuni, percepţii, care în decursul timpului şi odată cu evoluţia , nivelul de
cunoaştere trebuie să suporte o anumită reconsiderare a sensului noţiunilor cunoscute. Aşadar,
nu este vorba de o contestaţie, ci de o definire şi apreciere mai corectă a unei realităţi percepută
pe baza unor informaţii arheologice noi, care decriptate şi înţelese, explică şi întregesc
cunoaşterea asupra istoriei roţii, care a început cu mult înaintea istoriei consemnate în
documente, prin scris. În principiu, folosind empatia vom încerca să reproducem şi să înţelegem
percepţiile oamenilor care au trăit în perioada mileniilor X - V î.Hr.
Fără nicio îndoială , umanoizii au fost veşnic însoţiţi de existenţa discului solar şi a celui
lunar, care „pluteau" undeva sus, deasupra, aparent fără un punct de sprijin, dar manifestând
ceea ce s-a denumit, răsăritul şi apusul celor două astre, lăsând să se înţeleagă mişcarea acestora.
Nu ştim dacă această observare a mişcării celor două astre a fost legată de rostogolirea unei
pietre sau a unui buştean. Singurul lucru de care am putea să fim siguri este că natura le-a oferit
oamenilor posibilitatea vizualizării unui disc, adică cercul, care părea perfect. Tot atât de
adevărat este că cele două discuri, cercuri, vizual nu păreau a se roti şi nici de a avea o axă sau o
osie. De aici, credem că a început neînţelegerea necesităţii unei axe de rotaţie şi a unei osii. La
modul de principiu, roata deja exista pe cer, fără axă şi osie, ceea ce nu a împiedicat-o să
funcţioneze zilnic, lunar şi anual şi să creeze oamenilor percepţia unei mulţimi de numere
rezultată din numărarea a 30 de zile şi 30 de nopţi din care rezulta numărul 60 şi, în special,
numărul 6, care a constituit pentru unele popoare baza sistemului de numeraţie sexazecimal,
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alături de cel zecimal inspirat după numărul de degete, care putea fi folosit ca un abac. La baza
acestor analize, care au creat un fundament de numeraţie, a stat, e clar, natura prin exemplele
sale concrete. Cercul (discul) a fost prezent în rândul a numeroase culturi şi religii, fiind asociat
cu timpul, mişcarea, perfecţiunea, transformarea continuă, lumina, destinul, fiind unul dintre
cele mai vechi simboluri ale omenirii. Chaldeenii utilizau roata pentru a reprezenta cerul, la celţi
este asociată spiritului divin, la chinezi simboliza ciclul Lunii, iar în India ciclul solar. Cum cele
două discuri, cel lunar şi cel solar, stăteau într-un fel suspendate misterios în spaţiul sideral, şi
deci de neatins, sigur că ele erau sub puterea nelimitată a zeilor, zeiţelor şi a altor divinităţi, care
dirijau şi hotărau soarta, şansa sau neşansa oamenilor.
În mitologia greacă de această şansă se ocupa zeiţa Tyche, iar la romani Fortuna. Se
pare că acest nume provine de la zeiţa italiană Vorturnna, ,,cea care roteşte anul", adică soarta,
şansa şi norocul. Fortuna, ca orice zeiţă, era înconjurată de o suită de slujnice, din care o figură
cunoscută şi dorită era zeiţa „Copia", a bogăţiei, prin asocierea cu cornul abundenţei. În
calendarul roman, data de 11 iunie era o zi sacră pentru Fortuna. Ea putea lua diferite ipostaze,
care erau considerate ca noroc schimbător, iar cercul, discul rotitor simboliza această mişcare de
rotaţie de la şansă la neşansă şi din nou la şansă. Această credinţă şi reprezentare a desfăşurării
vieţii a inspirat pe foarte mulţi pictori, care au creat numeroase alegorii a căror temă este zeiţa
Fortuna însoţită de o roată, roata norocului. Tema este bogat utilizată în pictură, grafică sau
ilustrarea unor cărţi, fiind abordată consecvent de-a lungul timpului în artă (fig. 8, 9 şi 1O).

Fig. 9. Ilustraţie din volumul nr. 1
"De Casibus Virorum Illustrium", Paris, 1467

Fig. 8. Hans-Sebald-Beham
„Alegorie cu Fortuna ", 1541

Fig. JO. Alfred Pierre Agache, ,, Roata Fortunei ", 1885, Muzeul de A rtă din Li/le
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În toate aceste reprezentări, roata este singură şi într-o reprezentare evoluată, cu spiţe şi
obadă şi, chiar surprinzător, în grafica lui Hans-Sebald-Beham este dotată cu o manivelă. În
acest fel, roata devine roată motoare, ceea ce, în premieră, indică noua funcţie a roţii, aceea de a
dezvolta la obadă un cuplu motor. Credem că această reprezentare este realizată sub influenţa
studiilor realizate de Leonardo da Vinci, care a analizat folosirea roţii într-o serie de mecanisme
şi instalaţii ce puneau în valoare calităţile sale, încă necunoscute pentru timpul respectiv.
Roata, singură, prezentată în cele trei ilustraţii reprezintă un simbol un simbol astralmitologic, al puterii zeităţilor de a conduce destinele oamenilor având cea mai simplă şi
elementară datorie de a transporta sau de a ajuta la transport, iar în unele cazuri de a asigura
direcţionarea transportului. Se pare că importanţa roţii să se fi schimbat, când în anul 500 î.Hr.
în Alexandria, pe periferia unei roţi s-au montat o serie de palete, care au transformat roata
simplă de tip „cărăuş" în roată „motoare" şi care putea transforma energia hidraulică în energie
mecanică utilizabilă pentru măcinat, ţesut, pompat apa, zdrobit şi compactat, tras, ridicat, etc.,
păstrându-şi funcţia motoare timp de peste 2000 de ani.
Prima roată motoare hidraulică, cunoscută mai mult ca roată de moară, a reprezentat un
pas greu de evaluat a transformărilor simbolice mitologice, siderale, în roţi utile umanităţii şi
civilizaţiei . Desigur, în funcţie de domeniu şi necesităţi, roţile au suferit diverse modificări
constructive cum ar fi roţi dinţate, roţi cu canal, roţi cu pneuri, roţi pentru curele plate sau
trapezoidale, roţi pentru lanţuri etc. Nu am făcut o enumerare exhaustivă, aşa încât ne oprim
aici. În principiu, roţile transmit puterea mecanică a cărei parametri pot fi modificaţi, după
necesităţi, cu ajutorul altor roţi. Constructiv, din spiţele roţilor au apărut diversele tipuri de pale,
eoliene sau hidraulice şi turbinele corespunzătoare. Civilizaţia fără roţi ar fi fost o civilizaţie
dezavantajată.

Alături

de majoritatea tipurilor de roţi utile pentru omenire, s-au mai păstrat mărturii ale
roţilor primitive, cu urmaşi mai mult sau mai puţin demni de respect. Printre cei onorabili,
menţionăm discul sportiv, care a dat naştere probei de aruncarea discului încă din timpul primei
olimpiade ce a avut loc în anul 776 î.Hr. Printre urmaşii rău famaţi ai roţii vom menţiona „roata
norocului", încă prezentă la unele bâlciuri, ruleta de cazino, generatoarea multor întâmplări
tragice sau roata folosită pentru pedepsirea oamenilor. Nu este în atenţia noastră de a ne ocupa
de aceste ipostaze ale „Fortunei"!
Referindu-ne la unele aspecte ridicate de diversele tipuri de vehicule pe roţi sau pe şine,
precum transportul feroviar sau cel cu metroul şi tramvaiul, constatăm că sunt domeniile în care
se recunoaşte cu uşurinţă principiul constructiv al primului tren de roţi primitiv: o osie prevăzută
la capete cu roţi rigidizate, care se rotesc toate cu aceeaşi viteză unghiulară. Situaţia constatată
este asemănătoare cu cea a genomului uman. Astfel, buşteanul rostogolitor care a dat naştere
primului tren de roţi a lăsat urmaşi, după chipul şi asemănarea sa, şi anume trenul de roţi al
vagoanelor, locomotivelor, al metroului şi tramvaiului. Toate aceste realizări aduc cele mai
indubitabile argumente privind cine este deschizătorul seriei genetico-tehnice de soluţii de
rulare, nu validează inventarea roţii singure şi lipsită de posibilităţi, ci fac şi mai credibilă prima
ipoteză a inventării trenului de roţi, din care a rezultat ulterior roata singură. Mama-Natură, în
nelimitatul ei potenţial aflat în rezervă strategică, a oferit omului soluţii conform timpului şi
posibilităţilor existente: trenul de roţi primitiv şi butucănos. La acel moment, roata era o fantezie
şi o mare necunoscută.
Unele aspecte privind realizarea şi evoluţia trenului de roţi
Evoluţia trenului de roţi s-a făcut în mai multe faze. Prima dintre acestea s-a caracterizat
prin construcţia integrală a unui tren de roţi dintr-un buştean ce a avut loc spre sfărşitul
neoliticului şi, ca atare, s-a efectuat cu mijloacele timpului. Uneltele de bază din piatră şlefuită
pentru realizarea unui tren de roţi erau topoarele pentru cioplit longitudinal şi lamele de silex de
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30-40 cm lungime pentru tăierea aşchiilor rezultate datorită cioplitului cu toporul. Osiile
primitive nu erau rotunde, ci apropiate de o bară cu secţiune aproximativ pătratică. Suprafeţele
laterale ale roţilor pline păstrează urmele tăieturilor succesive pe coardă, executate milimetru cu
milimetru, perpendicular pe structura lemnoasă a discului roţii constituit din fibre paralele de
lungime scurtă de aprox. 3-c-6 cm.
Faţă de faptica şi informaţiile prezentate, autorii consideră că se pot sublinia mai multe
puncte de vedere. Roata a fost creată, fără să fie un obiecte, un produs de sine stătător. Ea
reprezintă un element dintr-un ansamblu funcţional definit astăzi ca "trenul de roţi". În acest
ansamblu roata, timp de 3000-4000 de ani a avut rolul de "cărăuş" ce se rostogolea pentru a
transporta o sarcină deplasabilă printr-o mişcare liniară. Ca orice masă, roata este supusă forţei
gravitaţionale, manifestând fenomenul de inerţie atât în stare de repaus, cât şi în mişcare. Faţă
de utilizarea actuală a roţii, diferenţă dintre forma sa esenţial-primară, dar şi a roţilor derivate
din aceasta, se poate explica prin corelaţia existentă între necesităţile societăţilor primitive şi
gradul lor de cunoaştere, de tehnologie. Se poate consideră ca moment nodal al evoluţiei roţii,
momentul când roata cărăuş a devenit roată-motoare-hidraulică (c. 500 î.Hr.). O altă etapă de
referinţă o constituie revoluţia industrială şi realizarea primelor motoare ca surse independente
şi controlabile de energie mecanică caracterizată prin doi parametri definitorii, cuplul motor
dezvoltat şi viteza de rotaţie la care aceasta se obţine, ceea ce este relaţionat prin aşa zisa
caracteristică - mecanica motoare.
Subliniem că produsul dintre cuplul motor, notat Mm şi viteza de rotaţie "n", reprezintă
puterea mecanică, notată Pm, calculată cu formula: Pm = k x Mm x n, în care coeficientul "k"
depinde de unităţile de măsură luate în calcul.
Antrenată de motoare termice sau electrice şi adaptându-se forma şi masa, roata devine
giroscop inerţial sau stabilizator, volant acumulator de energie cinetică, sa1.1 roată pentru diverse
vehicule; în acest caz se manifestă şi se impune o forţă latentă, forţa de aderenţă, care a
condiţionat multe din performanţele vehiculelor rutiere sau feroviare, dar acestea sunt aspecte
care nu intră acum în atenţia noastră.
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ADUCŢIUNEA APEI ÎN ORAŞUL IAŞI

Muzeul

Ştiinţei şi

Elena Scutariu
Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi

Abstract: Since the founding of the city of lasi, water supply has been an issue of paramount importance. ln the
seventeenth and eighteenth centuries, fountains and wells were represented water sources of the village. As the
city grows and water demand was increasing, the mayors of the late nineteenth and early twentieth century
began the studies to bring water from Prut or Timişeşti. After /ong discussions and projects, the final decis ion is
adduction of Timişeşti, water being supplied in 191 I.
Keywords: water supply, adduction, archival documents

eneza oraşului medieval se leagă de existenţa unor factori naturali cum ar fi: aşezarea
geografică şi în primul rând existenţa apei. Fără apă nici o aşezare rurală sau urbană
nu se poate dezvolta, apa fiind elementul cel mai preţios pentru existenţă, igienă şi
pentru aspectul unui oraş civilizat, pentru curăţenia oraşului şi pentru industrie.
Oraşul Iaşi, aşezat încă de la întemeiere pe marginea unui râu, avea apa dată de izvoare sau
fântâni, bună de băut sau întrebuinţată în casă. Marele platou nu era ocupat de clădiri, ci de vegetaţii
seculare, ceea ce îngăduia apelor meteorice să se infiltreze mai uşor şi să se reverse pe povârnişul
platoului sub formă de izvoare. Cu timpul, izvoarele au secat scurgându-se în pământ, o dată cu apele
meteorice. Dezvoltarea oraşului, creşterea populaţiei, înmulţirea clădirilor pun problema aprovizionării
cu apă din alte regiuni.
Documentele istorice au arătat că în anul 1675 Antonie Ruset Vodă, cu ocazia reparării
bisericii Sf. Nicolae Domnesc, face o cişmea în zidul bisericii, aducând apa pe olane. Hrisovul din
anul 1678 arată că încă de la începutul secolului al XVII-iea, laşul era alimentat cu apă din Podişul
Gălăţii şi dintr-o cişmea din Păcurari, numită „Cişmeaua lui Butuc" care folosea izvoarele din Copou,
dând apă şi vechiului feredeu turcesc. În anul 1857, conducta se strică şi se primeşte apă din conducta
de la Galia.
Scarlat Pastia menţionează în broşura despre Gheorghe Ghica, că domnitorul a dotat laşul cu
apă de izvor din dealurile 7 Oameni şi Ciric şi a adus apa până în ograda mănăstirii Galia, făcând
acolo şi o „casă de ape" de unde se distribuia apă în oraş, cu debitul de 22 măsuri/zi. Domnitorul a
adus doi fraţi suiulgii de la Constantinopol pentru a îngriji cişmelele şi canalizarea prin care se
recoltase apa. Nepotul domnitorului aduce în anul 1765 o cantitate de apă din podişul Copoului, la
Mănăstirea Sf. Spiridon. În anii 1777-1778, domnitorul Constantin Moruzi construieşte 19 cişmele în
oraş iar în 1793 Mihai Suţu organizează serviciul apelor, dând toate haznalele din oraş în seama
suiulgiului Chiriac Ianoli. În 1804, Alexandru Moruzi voievod aduce apa de la izvoarele 7 Oameni,
Ciric şi le întruneşte la casa sau haznaua de la Ciric, apoi recoltează apă de la Aron Vodă (Aroneanu)
şi o aduce la haznaua Calcaina. Cu aceasta, colectarea apei a sporit cu 33 de măsuri, oraşul având
21831 mc de apă de izvor pe zi. Captările din acea perioadă aveau infiltrări şi contaminări. Din punct
de vedere tehnic, o captare se făcea în felul următor: se săpa un şanţ adânc de 1,30 m în care se aşezau
pereţi din lespezi de piatră peste care se puneau alte pietre legate între ele cu lut. Apele străbăteau
aceste lespezi şi se adunau într-un şanţ, curgând prin conducte de olane de lut. Acest tip de captare se
păstrează încă pe dealul Aroneanu dând Iaşului un debit de 40 mc de apă.
Se instituie o Epitropie compusă din şase boieri care să supravegheze cheltuielile şi lucrările
apelor. În perioada 1804-1832 s-a constatat că nu s-a mai făcut nicio lucrare nouă. Ocârmuirea de
atunci, luând Epitropia apelor în serviciul Ministerului trebilor din lăuntru, cu întreţinerea ş1
îmbunătăţirea conductelor de apă pe timp de 9 ani, cu obligaţia de a plăti şi datoriile rămase la

G
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Epitropie. Lascăr Macri nu ş-a îndeplinit îndatoririle cum trebuia şi nu a adus nicio îmbunătăţire. În
anul 1842, domnitorul Mihail Sturdza schimbă conductele de lut cu conducte de fontă, pe o lungime
de 1044 m. În acea perioadă laşul avea 50 de cişmele cu debit de 67,5 măsuri sau 258,5 mc de apă pe
zi. Câţiva ani nu s-a mai făcut nicio lucrare.
În anul 1865, cu ocazia înfiinţării Primăriei, serviciul apelor trece în administraţia Ministerului
lucrărilor publice la comună, statul dând în perioada 1865-1896 o subvenţie anuală de 12000 de lei
pentru întreţinerea serviciului apelor. Din 1896 această subvenţie nu se mai plăteşte.
Anul 1872 este important pentru că se pune în discuţia Consiliului Comunei alimentarea
oraşului Iaşi cu apă. Propunerea de aducere a apei de izvor aparţine francezului Monnier, care, la data
de 7 iulie 1872 propune comunei să i se dea în concesiune alimentarea oraşului cu 6000 mc/zi apă de
izvor. Costul lucrării era de 2 milioane lei, pentru care Monnier cerea ca să i se plătească 11 % în
fiecare an, timp de 50 de ani, dând gratuit 500 mc de apă şi toată apa necesară în caz de incendiu. În
aceeaşi perioadă vine şi propunerea Societăţii Henry Slade et Bonnet care propune comunei, la 9 iulie
din acelaşi an, să alimenteze laşul cu 3000 mc/zi apă de izvor şi să dea 500 mc gratuit fără vreo
obligaţie din partea comunei, dându-le o concesie de 40 de ani. Această propunere, deşi era mai
avantajoasă, a fost respinsă, fiind montată concesia lui Monnier care avea un debit mai mare de apă,
încheindu-se contractul la 8 iulie 1872. Făcându-se studiile, se constată că prin împrejurimile Iaşului
nu se găsea cantitatea de apă garantată, ci la o distanţă mai mare. Monnier a apelat la hidrologul
Lindley din Londra. Adus în Iaşi pentru trei luni, el arată că la o distanţă de 20 km nu se poate recolta
o cantitate de 6000 mc apă /zi. Pentru a salva situaţia lui Monnier, Lindley propune alimentarea cu apă
de izvor şi de ploaie filtrată, construind şi un stăvilar în valea Cârligului. La 16 iulie 1875, Consiliul
comunal reziliază concesia lui Monnier deoarece nu a prezentat planul de studiu. Monnier propune
alimentarea cu apă de Prut, filtrată, propunere discutată şi admisă în Consiliul comunal, în şedinţele
din 5, 6 şi 17 noiembrie 1873, iar pe 29 noiembrie se încheie convenţia prin care se menţiona
alimentarea oraşului cu 16000 mc apă filtrată de Prut, lucrările costând 360000 lei, plătiţi timp de 50
de ani, cu dobândă de 11 %. Concesionarul se obligă să construiască 50 de cişmele, 100 guri de apă şi
5 bazine cu jocuri de apă. Camera votează la data de 29 mai 1874 şi Senatul la 30 mai o lege prin care
se autorizează Comuna Iaşi să facă un împrumut de 3500000 lei pentru alimentarea oraşului cu apă.
Contractele nu se realizează deoarece la alegerile din 1874 se schimbă consiliul. Au mai fost şi alte
propuneri ale lui Eiffel şi compania respectivă, reprezentaţi prin arhitectul Fragneau la 30 august 1874,
folosind terenurile pe care le poseda comuna. Un an mai târziu, la 15 iulie 1875, Societatea hidraulică
vieneză, prin domnul Alexandru Suţu şi dr. Barda propun un proiect de 2000 mc apă/zi din izvoare
naturale pentru apa de băut şi 1000-2000 mc pentru serviciul comunei: curăţenie, stropit, incendii,
folosind apa de izvor. Costul lucrării era de 3500000 lei, comuna trebuind să-i plătească în 30 de ani,
cu dobândă de 13%, lucrarea trebuind să fie terminată în 2 ani şi jumătate. Toate propunerile au fost
respinse. În anul 1884 începe licitaţia dar fără rezultat, astfel încât primarul s-a adresat direct
oamenilor de specialitate care să facă studii pentru aducerea apei. Au răspuns William Dripp din
Londra, Fragneau din Paris, Oaste din Paris, Oswald Brown din Londra. Dintre acestea a fost
acceptată propunerea lui Oaste - obligându-se să plătească 50000 lei. Raportul lui Oaste cuprindea
următoarele:

1. Studiu privind Repedea, Bâmova şi Păun care nu dau decât un debit de I 00 mc.
2. La Iezăreni, izvoarele sunt joase şi debitul mic nu se poate întrebuinţa decât după o dublă
filtrare.
3. Izvoarele din Cucuteni - debit de 1342 mc sunt impure şi nu pot amenaja oraşul cu pompa
de filtrare.
4. Apa de pe moşia Izvoarele, cu debit de 2600 mc, care adăugându-se apei ce alimenta
oraşul la momentul respectiv, dau 3230 mc pe zi, suficienţi, socotind 50 de litri de
locuitor.
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Comisia era formată din Monti, ing. Frunză şi geologul Cobălcescu. Daste propune folosirea
apelor de la Aroneanu ş i Izvoare, având un debit de 2000 mc apă , restul trebuind să ia apă din Prut,
Jijia sau Iezăreni.
Daste se întovărăşeşte cu Scorţescu şi la 30 iunie 1884 fac o ofertă de a concesiona pe timp de
35 de ani alimentarea oraşului cu apă, având 4000-7000 mc/zi cu izvoarele Aroneanu, 7 Oameni şi
Izvoare. Propunerea Daste-Scorţescu se respinge şi abia în anul 1885 inginerul Scarlat Vâmav cere să i
se încredinţeze facerea studiilor preliminare şi complete asupra tuturor izvoarelor din care se poate
îndestula oraşul şi să se întocmească proiectul definitiv. Inginerul Vâmav prezintă lucrarea într-un
memoriu şi un album de planuri propunând şi aducerea apei din Siret, spunând că Siretul curge pe un
pat de pietriş foarte gros, are, pe lângă apele sale, un regim subteran foarte important şi apele sunt
limpezi datorită infiltraţiilor naturale. Vârnav îşi continuă studiile asupra izvoarelor de la Boldeşti,
Costeşti , Cristeşti , Izvoarele cât şi asupra Prutului. El împarte acest fluviu în 3 grupe. După înfăţişare,
după debit, calitate şi greutatea de executare şi costul lucrărilor, recomandând totodată alimentarea cu
apă la Dragoteşti , Costeşti şi Petriş. Studiul lui Vârnav nu era complet fiindcă nu avea planuri şi
devize, iar preţul nu era stabilit ci fixat cu aproximaţie. S-a constatat că debitul stabilit de Vâmav era
mai mic şi costul lucrărilor mai mare.
Primarul Pogor s-a pronunţat asupra alimentării cu apă a oraşului. În anul 1886, ing. Paianu
propune un proiect de aducere a apei de Prut sau de Siret cu apă de izvor, ca să alimenteze oraşul cu
5000 mc, fiindcă ar corespunde la 100 litri de locuinţă , în vreme ce populaţia Iaşului nu creşte. Se
hotărăşte să se angajeze un inginer hidrotehnic special şi anume Guillard.

Timişeşti

- 1896

Consiliul comunal aprobă proiectul lui Paianu, începând lucrările, iar Serviciul tehnic comunal
face studii de sondaje, planuri pentru aducerea apei de izvor de la Boldeşti. În această regiune se
găseau 5000 mc de apă pe zi, iar costul era de 75000 lei.
În 1898, proiectul lui Paianu e respins şi consiliul şi-a îndreptat atenţia spre ing. Lindley care
acceptă oferta şi vine la Iaşi. Lindley face un studiu asupra apelor de Prut şi-şi extinde cercetările şi în
alte direcţii:
Cercetarea alimentării oraşului cu apă de izvor. Studierea alimentării oraşului cu apă de izvor
curgătoare şi anume apa de Prut.
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Prima lucrare se face până la un perimetru de 30 km iar dacă apa lipsea, cercetările se întind
peste 30 km spre Siret.
Lindley, după studiul făcut la Prut, trece pe lângă terenurile acvifere până la Siret şi Valea
Siretului şi se opreşte la Timişeşti.
S-au cunoscut 4 proiecte de aducţiune a apei, din care 3
s-au aprobat:
1. Proiectul Lindley - Timişeşti
2. Proiectul Lindley - Prut pe Sculeni, în cantitate de
15000 mc
3. Chaigneau - Prut -pe Ungheni, cost 3,5 milioane lei.
4. Savul - ape de la Gherăeşti - 6000 mc - 5 milioane lei.
În septembrie 1905 s-a votat proiectul pentru alimentarea
oraşului cu apă de Timişeşti şi conducta râului Bahlui. lng. Savul
a elaborat proiectul definitiv, modificând traseul conductei de
aducere a apei la Timişeşti.
Ţinând seama de însemnătatea conductei de aducţiune a
apei în a II-a capitală a ţării, s-a hotărât ca aceasta să poarte
numele Majestăţii sale Regele Carol I, fiindcă sub domnia lui s-a
realizat acest proiect care a costat 9,60 milioane lei. Conducta
„Regele Carol I" de aducere a apei avea o lungime de 91 km, iar
conducta de distribuire în Iaşi era de 70 km.
După multe eforturi, în noiembrie 1910, conducta de
aducţiune a apei în Iaşi ajungea în oraş, iar la 6 ianuarie 1911 s-a
sfinţit conducta, în i_.)rezenţa autorităţilor oraşului. Distribuţia apei
Proiectul Chaigneau, 1896
a început după 5 aprilie 1911.
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FRAGMENTE DIN ISTORIA APARATELOR DE REDAT
SUNETUL, ACCESORIILOR ACESTORA ŞI A UNOR
SUPORTURI DE ÎNREGISTRARE, VĂZUTĂ ÎN LUMINA
PUBLICITĂTII DIN PRESA ORĂDEANĂ A PRIMEI
JUMĂTĂŢI A SECOLULUI AL XX-LEA
~

Muzeul

Ronald Hochhauser
Oradea

Ţării Crişurilor,

Excerpts from the history of sound devices, of their accessories and of certain sound recording devices,
seen through the adverts posted in the media of Oradea during the first half of the 20th century.
Abstract: Our eflhrts are intended to add to the st11d1 1 entitled "A nother w~v of wrifing the history of mechanical
music playing del'ices: the advertisement ", published in the previous issue of the Bulletin of the Museum of
Science and Technology "Şte/an Procopi11 ". We propose a restatement based on a bibliography composed
almost entire/y of Romanian a11d H1111garian loca/journa/sfimn thef1rst halfof the 20th century together with
other aspect.1· of recordi11g and s01111d devices captured through exact re11ditions of certain graphical adverts,
sometimes with background and printing errors a11d broadcast with their oHn inte,pretation by the so-cal/ed
'/ourth pages ".
Keywords: addendum, the advertisement, musical devices, localjo11mals

emersul nostru se doreşte ~ ~ o extindere a ~tu_diului aparte şi meritoriu a_l c~legei
noastre de la Muzeul Bră1le1, Elena ILIE, mt1tulat Un alt fel de a scrie istoria
aparatelor de redat muzica mecanică: reclama, publicat în numărul anterior al
Buletinului Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu " 1• La rândul nostru, în baza unei
bibliografii constituite aproape exclusiv din jurnale locale, de limba română şi limba maghiară, ale
primei jumătăţi a secolului al XX-iea, ne propunem să restituim şi alte ipostaze din istoria aparatelor
de înregistrat şi redat sunetul, prin reproducerea exactă a câtorva anunţuri grafice, pe alocuri cu greşeli
de fond şi de tipar, difuzate de aşa-zisele „pagini a patra" şi, deopotrivă, intenţionăm să oferim o
interpretare obiectivă a acestora.
Reclama comercială este, fără dubiu, substratul reuşitei oricărei afaceri. În consecinţă, în
limita posibilităţilor financiare, unităţile comerciale şi-au reflectat imaginea în presa epocii,
considerată a fi un instrument eficace de propagare a reclamei şi, în mod egal, de manipulare a
maselor până la apariţia celorlalte surse media. O semnificativă parte a comercianţilor şi industriaşilor
cu activitate la Oradea, au prevăzut încă de la punerea în circulaţie a ziarelor şi revistelor locale, adică
din a doua jumătate a secolului al XIX-iea, oportunitatea de a-şi face cunoscute sistematic în paginile
publicaţiilor produsele, mărfurile sau serviciile prestate. Un exemplu relevant în acest sens este cel al
cotidianului de orientare liberală Szabadsag (Libertatea) care, în A Ibumul său jubiliar din anul 1914,
2
anunţa astfel : ,,Ne aducem aminte, cu plăcere, de acei oameni de afaceri, cu judecată, care au prezis

D

1

Buletinul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu ", anul VI, nr. 6, Editura Palatul Culturii, laşi, 20 I 2,
1 5

r~-"Libertatea",
~ ~~ •.~Szabadsag"jubilaris albuma evesfenallasa alkalmab6l
cu ocazia împlinirii a
de ani de la
40

40

înfiinţare,

1874-1914 (Albumu/jubiliar al ziarului
1874-1914) - în continuare "Szabadsag"jubilaris
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profitabilitatea noului ziar de pe piaJă şi au apelat la serviciile sale de publicitate prin reclamă".
Materiale de mare preţ, în acţiunea întreprinsă, considerăm a fi şi reclamele inserate cu generozitate în
almanahurile comerciale şi industriale, cataloagele de produse, agendele de buzunar, colile şi plicurile
de corespondenţă individualizate, facturile comerciale personalizate şi cărţile poştale din epocă, surse
documentare ale unor posibile studii viitoare în domeniu. Toate aceste mărturii se constituie în
componente fundamentale ce ar putea sta la baza reconstituirii deosebite a atmosferei acelei perioade.
Analiza meticuloasă a reclamelor din ziare, ca, de altfel, şi cea a unor documente publicitare
de tipul celor semnalate ceva mai înainte, scoate în evidenţă o serie de aspecte caracteristice ale epocii,
cum ar fi: stadiul avansat de evoluţie a comerţului şi industriei; varietatea mărfurilor oferite spre
vânzare, reprezentate grafic suficient de sugestiv pentru a crea o imagine justă a standardului tehnic
specific începutului de secol; existenţa unei categorii sociale de oameni de afaceri cu un apreciabil
simţ estetic, subordonat nevoii de a-şi face cunoscute produsele şi mărfurile destinate vânzării şi, după
caz, serviciile prestate.
O primă reclamă care ne-a reţinut atenţia, în sensul arătat
llfăr ndnde nkl tudja ,
în titlu, a fost tipărită în 1903, în cotidianul romano-catolic
hog y a LEGJOBB
Tiszantul (Câmpia Tisei)3. Este vorba despre firma Sonnenfeld
csakis
J6zsef fiut, cu adresa în Oradea, str. Kossuth Lajos 5 nr. 1 (astăzi,
str. Independenţei). Oferta magazinului se rezumă, aici, la vânzarea
fonografelor Edison şi a unor suporturi compatibile cu aparatul,
după cum urmează: "Toată lumea ştie că cele mai bune automate
de redare a sunetului se găsesc doar la firma lui Sonnenfeld J6zsef
junior/CondiJii avantajoase de plată în ratei/ Noutate! Cilindrii
obJinuJi prin turnare au o durabilitate de neîntrecut. De asemenea,
comercializăm înregistrări originale, direct de la producătorul
american!/" . Laitmotivul recomandării este relevant, fără a mai
cztuaol kaplaat6k
necesita vreun comentariu: "La noi găsiJi orice piesă muzicală!". Nagyval'ad, Kossuth lajos-utcza 1. sza■ ,
EIOnyOs râszlstlizet&si feltătelek I 20s
Partea grafică a anunţului publicitar ilustrează un fonograf Edison
'UJ. .d.ons~n
'I K e-~,~bcll:iari·
m .;ny lini~stl hengerek,
şi un cor format din trei negri, probabil cu aluzie la ţara de
_ _dy
__
,.1;..,. .... . .•lel■l..i....11'1'1
illEJUILU I' EL Vffl'BLBI( I
provenienţă a aparatului „ de înregistrat sunete", dar şi la talentul
!
I
de interpretare înnăscut al acestei populaţii.
Următorul articol publicitar, în ordine cronologică, l-am
întâlnit în cotidianul Nagyvarad (Oradea Mare) din 1906, de orientare centru stânga în acea vreme 6 •
Depozitul de biciclete şi maşini de cusut Văduva lui Jiinglung J6zsef, situat în clădirea "Bazarului"
orădean din strada Fo, adică Principală (astăzi, str. Republicii-c6rso), deţinea şi un atelier de reparaţii,
special echipat, în care „primea la îmbunătăJit toate tipurile de biciclete, maşini de cusut, motoare,
gramofoane şi maşini de scris "7 • Reclama este încadrată într-un chenar tipografic dreptunghiular,
realizat din linie continuă sinuoasă, cu buline în colţuri. Ea utilizează din belşug textul, pe alocuri

beszelogepek

lfj. Sonnenf eId Jozsef
k ■ tau

. ..

Jlarm_:1~a.:.!:a-~:::~ ran

albuma, Nagyvarad, Laszky Ărmin kiadasa, 1914, p.21 ; Ronald HOCHHAUSER, ContribuJie la o istorie a
industriei de fabrică la Oradea în perioada 1848-1948, Oradea, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2010, p. 144
3
Tiszantul, 1903, nr. 81, p.5 .
4
HORVĂTH J6zsef (realizator), Ghidul oraşului Oradea-Mare, Nagyvarad varos utmutat6 tanacsad6 cimtara,
Oradea-Mare, Kosmos Nyomda, 1923, p. 185; Conform autorului acestui volum, firma desfăşura activitate şi în
1923.
5
http://en.wikipedia.org/wiki/Lajos_Kossuth, consultat la 12.04.2013: Kossuth Lajos (1802-1894), de profesie
avocat, a fost un revoluţionar maghiar, ministru de finanţe şi, mai târziu, guvernator al Regatului Ungariei
6
Nagyvarad, 1906, nr. 54, p.12.
7
http://www.oradeamea.com/bazarul-oradean, consultat la 12.04.2013 şi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bazarul_din_Oradea, consultat la 13.04.2013: Clădirea "Bazarului" a fost construită
în 1900, în stil neoclasic, după proiectul arhitectului Riman6czy Kalman tatăl (1840-1908). În clădirea sa a
funcţionat primul cinematograf din oraş, teatrul Edison, care avea şi un bufet englezesc.
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aglomerat şi greu de înţeles, scris cu mai multe tipuri de caractere. Ideea principală transmisă a
acesteia este marcată prin asteriscuri: ,, maş inile de cusut ş i bicicletele se vând cu o garanţie de doi ani
şi reparaţie gratuită timp de un an ", respectiv, ,, emailarea şi nichelarea bicicletelor se realizează la
un preţ avantajos".
O reclamă tipărită în ziarul Tiszantul, de
această dată în 1913, ne aduce în atenţie un alt
comerciant de profil, cu activitate în Oradea 8•
Magazinul Lorincz, situat în Piaţa Bemer 9 (astăzi,
Piaţa Regele Ferdinand), specializat, printre altele,
în vânzarea jucăriilor, promova simplu o„ bogată
ofertă de obiecte pentru copii", ilustrată printr-o
trăsură cu doi copii - o fetiţă şi un băiat - şi un . T.....,_
bărbat în postură de cărăuş 1°.
1,-..::=;;;;;;..;;;;.;;;;........ Un alt desen ne sugerează profilul multiplu al prăvăliei , prin reprezentarea unui gramofon elegant, cu
pâlnie, având carcasa din lemn sculptat sau cu elemente de marchetărie. Informaţia asupra căreia se
insistă este numărul de telefon al comerciantului: ,, 12-68 ". Ca orice magazin din epocă, ce se respecta
......- - - - - - - - - - - - - •• şi, deopotrivă, acorda atenţia cuvenită clienţilor, aşa
şi magazinul comerciantului Lorincz şi-a extins
oferta iniţială prin vânzarea unui bogat sortiment de
kerekparok es varr6gepek nagy raktara
.flagyoâP&d, , ~ ~ e f .
„discuri de gramofon ", respectiv, prin introducerea
unui serviciu „profesionist" de reparat gramofoane.
Am descoperit mai noua propunere, cu un text
compact, într-un număr ulterior al ziarului
Tiszantu/1 1• Importante sunt acum urn1ătoarele
aspecte: ,, Muzică de petrecere interpretată de
, precum ş i
programul senzaţional al lunii mai, imprimate p e :::: FEDA.K SĂRI M KIRALY ERNO ID1L.\T ~ a
I r,ll I, "''IE'
MOSOR. C Lu MB
ltl.
.,, ., • ZEN
discuri Columbia, în exclusivitate la magazinul MAJUS I SZENZA'l'IO§
eegn61 Bt ■ ER•TtR
firm ei Lorincz" şi „gramofoane şi euphonioane KIZĂR O L •,\. G
- - ffLEPHON 12-11.
13
la preţ de producător " • Informaţiile vizate sunt Legnagyobb valaszt ek lemezekben.
încadrate de reprezentări grafice ale degetului
III"'"
arătător de la mâna dreaptă şi mâna stângă,
e1•etlet.i u y itri Hrakon.
Gramofon ok at ■ za k ■ ze r De n jawltok.
direcţionate spre text. Acest mod contrariant de a ■
I
atrage atenţia asupra esenţialului, apare frecvent
14
şi în cazul altor reclame tipărite în jurnalele din epocă !

Ozv. :Junglu_ng -Jozsefne

1

o

LO" RINCZ

GR.A:MOFONOK-EUFONOK

-------------- --------

8

Tiszimtul, 1913, nr. 1, p.15
http://www.catholic-hierarchy. org/bishop/bbezded.html, consultat la 12. 04. 2013: Contele Bemer Laszlo
(1784-1862) a fost Episcop romano-catolic de Oradea.
1
Conform ziarului Tiszim tul, 1913, nr. 63, p.15 , firma comercializa şi aparate de fotografiat, plăci fotografice,
substanţe chimice pentru laborator, fiind, concomitent, şi depozitul general al unor mărci consacrate: GevaertKodak, N.P.G. Vindobona (N.P.G.= National Portrait Gallery), Hanff, Agea.
11
Tiszimtul, 1913, nr. 121.
12
http://hu. wikipedia.org/wiki/Fedak_Sciri, consultat la 08. 04. 2013 : Fedak Sări (1879-1955) a fost o actriţă
maghiară de succes ş i cântăreaţă , una dintre cele mai cunoscute primadone din vremea sa ş i , de asemenea, cea
de-a doua soţie a scriitorului Molnar Ferenc; respectiv, http://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz13/33 7.html,
consultat la 8. 04. 2013 : Kiraly Emo ( 1884-1954) a fost un actor maghiar, regizor şi director de teatru. În
perioada 1906-1908 a tăcut parte din trupa Teatrului din Cluj.
13
Tiszantul, 1913, nr. 121 , p.12.
14
A se vedea, spre exemplu, reclama firmei Kalenda Janos din cuprinsul prezentului studiu.
9
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publicitare, care impresiona cititorii de la prima vedere şi care
promovează imaginea magazinului, am găsit-o tot în
:inin:::aazt1111. COLUIIBIA le
Tiszantul 15 . De această dată, cei vizaţi au fost îndemnaţi să
szenzâclos osii •JfelvHele
solicite „ mai noul repertoriu de discuri" şi să „ audieze
a l egt6kă le tesebbek ă s a legjobbak.
cele
mai noi melodii senzafionale ale toamnei,
Kiraly Erno csa.k COLUKBIA 1ameza
înregistrate pe discuri Columbia". Seria publicaţiilor de
tip reclamă comercială,
Telefon 12-68.
aferente
magazinului
Lorincz, a apărut sistematic şi în alte jurnale locale. Un exemplu
lemezen kapbntj a a
elocvent, în acest sens, este cel al cotidianul Szabadsag 16 •
murit"
Unul din comunicatele difuzate în paginile sale evidenţiază, în egală
Fttlik Sirl-Klra~ Ema 111lat
măsură, discurile şi gramofoanele Columbia. Textul este încadrat întrleresem az lstent
un chenar lat în care sunt reprezentate, în mod repetat: nota muzicală
,Bakagyarek hazaballag'
,,Ven gilaros"
specifică blazonului mărcii, cu înscrisul „ Columbia Records " - de opt
O

altă variantă

şi

a

anunţurilor

~:::::, LOBIITCZ :C

,,Muvesz

ci mil eenzati6s dallokat.

Eoekli : Klrăly Ern6.
ori, şi, respectiv, un gramofon stilizat, pe a cărui pâlnie este consemnată
Kaphat6 kiz.!rolag
denumirea „COLUMBIA" - de trei ori. Pe latura superioară a
LORINCZ-cignil
chenarului stă scrisă cu litere de tipar, de dimensiuni evident mai mari,
pentru captarea imediată a atenţiei, menţiunea „COLUMBIA". Reclama
prezintă titlul melodiilor la modă din epocă: ,, Petrecerea artiştilor, În
căutarea Domnului, Soldatul-copil lăsat la vatră, Chitaristul bătrân,
interpretate de Kiraly Erno".
Printre reclamele publicate de acelaşi cotidian Tiszantul, în 1913 şi care sunt obiectul lucrării
de faţă, am găsit alte două oferte ale firmei Kalenda Janos, mare comerciant de accesorii de lux, de
obiecte de îmbrăcăminte la modă şi de articole de Norimberga, încă din anul 1896 17 • Magazinul firmei,
situat în Piaţa Szent Laszl6 18 (astăzi, Piaţa Unirii), s-a extins, în timp, astfel încât oferta sa iniţială,
constituită din „ obiecte pentru călărit, vânătoare, oglinzi cravate; apoi diferite şi performante arme
de foc, (puşti, revolvere), jucării şi cărucioare pentru copii, cufere, bastoane, obiecte pentru fumat,
cusut etc., pe lângă pre/uri foarte moderate " s-a
..-~ae... 2;aa. . ..
Te.leiîmbogăţit cu „ maşini de cusut, gramofoane şi
Kalenda Janos
est u•~•
Na91v•ra-•
biciclete" 19 • Aşa cum promova anunţul, încadrat într-un
a Szcnt Lăszl6°tercn
chenar tipografic simplu, de formă dreptunghiulară cu
Varrogepell: 1llll
vârfurile rotunjite, firma oferea publicului şi un serviciu
.,... Gramofonok
de reparaţii ieftin,destinat maşinilor de cusut şi
Kerell:parok
gramofoanelor. Pasajul reluat în text, care, de altfel,
Vadaszfegyverek :.:~·":::!~~:.·r;:,;.:~ ~ U:"t:. ţine şi capul de afiş al reclamei, este numărul de telefon
Var••■·P•kt ............11 el••·• .......~ . .
al magazinului: ,, 245 ". Comanditarul a considerat, la fel
de important, să se indice cu degete schematizate (aşa cum am arătat şi la reclama de promovare a firmei Lorincz), mesajul: ,,articolele enumerate mai sus se
pot achizifiona şi în rate, în condiJii avantajoase "20 . Partea grafică a materialului publicitar reprezintă,
2U. ■■ ,

~--

oatbict;i;;; ·;;;iM
rri~ -~

15

Tiszantul, 1913, nr. 242, p.12.
Szabadsag, 1913, nr. 140, p.7.
17
Vulturul, 1896, nr. 46, p.16.
18
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ladislau_I_al_Ungariei, consultat la 12.04. 2013 şi
http://www.catholica.ro/2012/05/04/sfantul-ladislau-va-fi-sarbatorit-duminica-la-oradea/, consultat la 12. 04.
2013: Szent Laszlo / Ladislau cel Sfânt (circa 1046 -1095) a fost rege al Ungariei, întemeietorul şi patronul
Diecezei de Oradea.
19
Tiszantul, 1913, nr. 1, p.16.
2
Cu referinţă la: maşini de cusut, gramofoane, biciclete, arme de vânătoare, articole de voiaj şi carbid (carbură
de calciu).
16

°
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concludentă,

o maşină de cusut (probabil Singer sau Weeler & Wilson, comercializată cu
epocă, de magazinele specializate din oraş) şi, ceva mai modest, un cuplu de dansatori
profesionişti, îmbrăcaţi în costume specifice muzicii de salon, stând lângă un gramofon cu pâlnie,
aşezat pe o masă.
Cea de-a doua reclamă de promovare a firmei Kalenda Janos, în ordine cronologică, este mai
puţin pretenţioasă, fără vreo reprezentare grafică, dar cu un text bogat,
.,
din care desprindem ultima noutate din domeniul aparatelor de redat
(tucserms nelkti 1) es legujabb
sunetul: cristalul de safir - substitutul acului de redare 21 • Conform
„PATHt"
LEMEZEK
publicităţii, firma a avut privilegiul de a fi fost distribuitorul unic al
egyediili raklăra
,,gramofoanelor Pathe " care cântă fără ace şi al „ discurilor Pathe ".
Sintagmele amintite sunt redate în scris cu litere ce atrag de îndată
privirea. Cu nişte caractere mai puţin expresive sunt evidenţiate cegnel, Nagyvăradon. Telefon 2"5.
A P ath9„ beu elOgipek:re Mbirjuk t L~
2.tln~ ri~ytlmtt, mt.lyetntl a (olyton01, h ktllemellen
calităţile produselor cărora le este dedicată reclama: ,,Atragem atenţia
t.uc,ertlts m,U6ne no, ame:nQJiben t..r, âlbndo ia.tir
k61"el jiulunai : • bug ffllu.ac!L\ tttmfaut.N,
onoratului public asupra aparatului de vorbit, de tip «Pathe», care nu feh&.d m6d111k!i el igy felalmolnat miaden oly
btu:~~l'tt. a a.elJet cnk tficseril-a lw.1"'1ha-tolc. A ltghitflebb mihinelc ilhl iDUtlt felvkelet
necesită schimbarea acului de redare (de altfel, o activitate repetitivă
kapbati6k PATHt lffllt1.ekben itt-1k aelkti, a m.
Caruo, Albf.rti Werner, Sieuk, Vo,elatrom, la•ibbt
şi neplăcută). Acesta a fost substituit cu un cristal de safir; redarea
m.i.. .Lsj11 i. I.î>ilJ Kroot61. , ,~ ~ l l l i rnktlr
ko ..u.; , ilaul!k K.ALF.NDA J.L'iOSJI.U. N"lf)"Ti·
radon, a 9..al Lhd6-Llru.
sunetului este naturală, înregistrările fiind realizate cu profesionalism.
Aceste aparate sunt calitativ superioare celor care necesită schimbarea periodică a acului de redare.
La noi găsiţi discuri imprimate cu vocile unor renumiţi artişti precum: Caruso, A/berii Werner,
Slezak, Vogelstrom, de asemenea, Blaha Lujza22 şi Kiraly Erno etc. Depozit unic 23 şi ofertă bogată la
Kalenda Janos în Oradea, Piaţa Szent Laszlo. ".
O altă reclamă de gen vizată de cercetarea noastră este cea a Atelierului de depanare "Horvat
Beni", tipărită în Albumul jubiliar al ziarului
=
"Szabadsag" 24 • Textul, inclus într-un cadru
tipografic îngrijit, pune în evidenţă numele
depanatorului şi adresa atelierului situat în
KOSSUT~E~~;:;;~UTCA 18. ;
centrul urbei, în casa Kohn David, pe str.
Kossuth Lajos nr. 18. În zona sa mediană,
anunţul cuprinde,închise într-o casetă elegantă,
desenele stilizate ale principalelor bunuri
tehnice care pot fi aduse la service: ,, biciclete,
m;,d,a e srnklm
, gym;,1 ,
kerekparok, varr6gepek, ir6gepek es gramofonok stb.,
maşini de cusut, maşini de scris, gramofoane ".
valamint mindrnnemii mechanikai szerkezetek kesziteset.
Comanditarul şcolit în renumitele oraşe
ALKATRESZEK ES KELLEKEK NAGY RAKTĂRA.
germane, Berlin, Dresda şi altele, mai reţine
37
= ========3E:==:====3E=:3E:::==:==3E==:==:==:IE:==:==:3II
atenţia publicului, în partea inferioară a
imprimatului, cu anunţul scris cu majuscule: ,, mare depozit de piese de schimb şi accesorii".
Înainte de a continua cu seria reclamelor caracteristice aparatelor de redat sunetul, a
accesoriilor acestora şi a unor suporturi de înregistrare, este absolut necesar să menţionăm că în anii
Marelui Război anunţurile publicitare din jurnalele locale, şi nu numai, şi-au rărit apariţia. Faptul
acesta se explică prin regresul economic şi al comerţului care deserveau, în mare parte, necesităţile

„PATHE" gramofonok

Kalenda Janos

11

11

~ HORVAT BENI

I

~ Ei,ăl al

II

=

=

~

I

21

,ăg6 ja,l ăsokat,

•

Tiszimtul, 1913, nr.67, p.6.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Blaha_Lujza, consultat la 8. 04.2013 sau, www.britannica.com/.../topic!../LujzaBlaha, consultat la 8. 04. 2013 : Blaha Lujza (1850-1926), născută Reindl Ludovika, a fost o mare actriţă şi
cântăreaţă maghiară , alintată cu apelativul „privighetoarea naţiunii".
23
Conform Nagywirad, 1929, nr. 38, p.6, firma era distribuitorul unic ale unor biciclete de marcă: "Atlas",
"Styria", "Eldi Diamant", la preţuri avantajoase şi cu posibilitatea plăţii în rate.
24
"Szabadsag " jubilaris albuma, pagină nenumerotată.
22
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războiului.

Reclamele din ziarele proprii oraşului Oradea au reapărut sistematic după alipirea
Transilvaniei la Regatul României, inclusiv cu oferte ale unor magazine de profil din Bucureşti .
Unul dintre textele publicitare destinate în mod special patefonului
a fost tipărit în paginile cotidianului Nagyvarad (Oradea Mare) , din 1923 25 •
~c.-v1m1111a,
Ofertantul este magazinul Pathefonul din Bucureşti , situat în Calea Victoriei
nr. 107. Fragmentul ce redă adresa prăvăliei , din partea superioară a
reclamei, este reluat în partea inferioară a acesteia. Între cele două pasaje
este reprodus schematic un patefon de salon în medalion, menţionându-i-se
şi atributele: ,, cel mai bun instrument ", ,, cântă fără ace ", ,, impecabil ". Alte
li a6all - lll61tlH
expresii care definesc calităţile aparatului se referă la: ,, redarea perfectă a
sunetului ", respectiv, ,, redarea clară şi naturală ". Mesajul „ vânzarea în
LecJobb aodrr• li kl llHlkUI
rate " este scos, de asemenea, în evidenţă, la fel şi ultima parte a ofertei:
LBMBZB.K
,, cele mai bune discuri de muzică clasică şi modernă ".
În cotidianul cu acelaşi nume, din anul 1929, am întâlnit o reclamă
f&'lllll'OIIOL ....,_
101, c;,.a.. Vlellerlel I07.
mai modestă din punctul de vedere al
textului, însă cu o parte grafică expresivă în
ceea ce priveşte produsele propuse spre cumpărare 26 • Interiorul
chenarului tipografic de formă pătrată, realizat din cerculeţe,
consemnează, pe una din diagonale, denumirea
magazinului, ,,Technica ", iar pe cealaltă, calificativul
„magazin specializat, de încredere ". În spaţiile
neocupate de text sunt ilustrate mărfurile destinate
comercializării: un automobil, un patefon portabil
cu portdisc, o motocicletă ş1 o bic icletă .
Comanditarul nu a găsit important de menţionat mărcile produselor din ofertă,
mulţumindu-se cu a aduce la cunoştinţa potenţialilor cumpărători seriozitatea firmei.
În acelaşi an, 1929, la câteva zile distanţă, tot în ziarul Nagyvarad, Biroul de
presă Hegedus oferea melomanilor: ,, gramofoane marca «Edison», la preţul de 4.200
lei/aparat", cu menţiunea: ,, un mecanism p erfect " 21 . Reclama, încadrată simplu,
scoate în relief marca aparatului, preţul de vânzare cu
amănuntul şi numărul de telefon al biroului de presă:
,, 458 ", totul fiind scris cu litere apropiate.
,,ldtson"
....,e-a••
În numărul imediat următor al jurnalului, o altă
•
ldt0n6 szerkezet
reclamă promova patefoanele şi discurile marca «Edison
11%00 .fet
Bell» care „ asigură p etrecerea plăcută a timpului liber ",
a HegedOs
28
Hlrlapirodaban
aşa cum se consemnează în partea superioară a sa •
!leJeton : •5a
Asemenea unei fotografii în negativ, aşezată pe coloană,
reclama redă median desenul unui patefon portabil cu portdisc, în folosinţă. În fundal este reprezentat
stilizat un personaj feminin, efectuând o mişcare ritmică . În partea sa inferioară, textul anunţă un
„program bogat în limba maghiară ", la fel şi locul de procurare a produselor: ,,pe teritoriul
depozitului Ferrocomerciala SA. Bucureşti, str. Episcopiei nr.3 bis." (astăzi, str. Ştefan cel Mare).
Garanţia produselor oferite de reclamă este certificată de calitatea „firmei Ligno Ferra, Oradea, str.

PITIEPDB

~,
,...............
r- ......... ,

GRAMOFON

Nagyvarad, 1923, nr. 297, p.7; O versiune a reclamei este publicată în lucrarea doamnei muzeolog Elena ILIE,
Un alt f el de a scrie istoria aparatelor de redat muzica mecanică: reclama, la care am făcut referire în
rireambulul prezentului studiu.
6
Nagyvarad, 1929, nr.I , p.8
27
Ibidem, nr. 4, p.3 .
28
Ibidem, nr. 5, p.9.
25
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Dimitrie Cantemir 23 " (astăzi, str. Iuliu Maniu) de a fi „ reprezentanJă pentru Ardeal" a patefoanelor
şi discurilor «Edison Bell». Caracterele miniaturale utilizate în transmiterea acestei din urmă
informaţii sunt o dovadă că acest statut nu este o reclamă pentru firmă în sine, ci este o încredinţare a
însuşirilor deosebite ale obiectelor tehnice comercializate.
În aceeaşi perioadă gramofoanele şi discurile Columbia au fost comercializate, spre exemplu,
de „salonul de gramofoane Columbia, din Pia/a Regina Maria (fostă Bemer) nr. J" (astăzi, Piaţa
9
rdekllk 6nf
Regele Ferdinand)2 • Cu o accentuată tentă de anunţ
leguJabb al6ge rlcmeze•? Ha lpa, . . . . . . . . . . . .
mortuar, datorită chenarului său sumbru, reclama
ffco•■■■r-NnM captează totuşi atenţia, printr-o întrebare: ,,SunteJi
interesat(ă) de ultimele noutăJi discografice ? ",
1.....
Oradea.Nrtak!IMt
invitând la sediu posibilii săi clienţi, pentru a audia
unele dintre recentele apariţii muzicale. Multe propuneri de oferte de mărfuri cu profil audiotehnic, în
perioada interbelică, au venit din partea redacţiei cotidianului de orientare liberală, Nagyvaradi Napl6
(Jurnalul de Oradea Mare) . Reclama sa, încadrată simplu, asigura un serviciu de livrare la comandă,
cu nişte condiţii prestabilite, pentru discurile Durium, ,,flexibile, lavabile, DU■IUM
u •i l~•~& _:....._
._..:.:,_-:-:::._~::;=._-._.::
•- ·
rezistente la umiditate, uşoare ... , confecJionate din materialul inventat şi =:i.:. ~=~&'
30
brevetat de profesorul universitar HT Beans " , a căror comercializare
DURIUM
tocmai a fost demarată în România acelei epoci 31 . Dintre avantajele mai DU ■IUM HANGLEMEZEK
!.-:J:::~•.u- =:!-_;?•~;:::,~:;:,;!·•.:;:-..=
noului disc de pe piaţă, reclama studiată de noi, aducea la cunoştinţă:
::::t1,:~t~~•.. ~==.::E=:.:.:.:
""·-~·-··.
,, Discurile Durium se pot utiliza la orice tip de aparat de redare a sunetului.
75 Ll!.I
Vibra/ia muzicală redată este la fel de curată, utilizând orice tip de ac de
redare. Fiecare disc conJine câte două melodii complete. Trecerea de la
prima la cea de-a doua melodie nu presupune acJionarea dozei de redare,
implicit nici a acului. Discurile se pot utiliza de mai multe sute de ori. Masa
unui disc Durium reprezintă a zecea parte din masa unui disc normal de
gramofon (circa 40 de discuri Durium cfntăresc un kilogram)" . Ideile
.... ~· ,.,. ......
principale asupra cărora se insistă sunt: ,,pre/ul de 75 lei" şi „ titlurile
originale ale celor mai mari succese ale sezonului " din domeniul foxtrotului,
tangoului şi valsului: ,, En-12. La revedere draga mea - Ploaia de pe
acoperişi Ml . Ce mai pot cere - Mai s trălucitoare ca soarele/ Ge-26. De ce nu a fost iubire?/Ge-25.
Ore în şir - zile în şir, ce mare scofală?; Când bărbatul se îndrăgosteşte cu uşurinJă!, din filmul
32
" Ticălosul "(1932 - n.a. )/ Ge-25. Tabu, tabu, nu vreau să merg la culcare". Anunţul semnalează că şi
la „ Librăria «Pro Patria» din Oradea, str. Regele Ferdinand (Palatul Moskovits) " - astăzi, str.
Republicii-c6rso - se găsesc discuri Durium la acelaşi preţ.
În partea inferioară, delimitat cu o linie continuă, este tipărit talonul de comandă: ,, Stimată
redacJie Nagyvaradi Napl6, Oradea/În baza anunJului Dumneavoastră comand următoarele discuri
"Durium ": ... bucăJi având seria şi număru ... , la 75 lei/bucată (formularul conţine şase asemenea
definiţii - n.a.)./Am expediat, prin intermediul poştei, contravaloarea în sumă de ... lei, (solicit
expedierea cu ramburs), (solicit expedierea recomandată) ... 1933./Cu respect, /Nume: ...... ,/ Adresa
exactă: ...... ".

atr•-----

-

----

• -

- - -•

.. ..............
~

29

Ibidem, nr. 48, p.5.
http://keepswinging.blogspot.ro/2009/12/durium-record-label-born-80-years-ago. html, consultat la 2.09.
2013: Hal T. Beans a fost profesor la Universitatea Columbia, New York, S.U.A, în al doilea sfert al secolului al
XX-iea.
31
Nagyvaradi Nap/6 , 1933, nr.142, p.8.
32
n.a. = nota autorului.
30
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O versiune asemănătoare cu precedenta am întâlnit-o într-un număr apropiat, de peste câteva
zile, a aceluiaşi jurnal 33 . Capul de afiş al materialului publicitar, cu un cadru mai generos, anunţă că
,, discul Durium a cucerit publicul I" Mulţumită caracteristicilor sale: ,, nu se frânge ... , nu se toceşte... ,
nu se zgârie... , este uşor..., se poate utiliza de cel puţin două sute de ori... , este
ieftin, la un preţ de aproape o jumătate din cel al altor mărci... ". Oferta
titlurilor de succes din cadrul său este ceva mai bogată: ,, F-2. Şi-a luat acasă
hanglemez meghâditolta
soţia şi familia - Va dansa toată viaţa/ EN-23. Prea mulţi voluntari - Când
a k6z6nseget!
Yubajoacă Rhumba pe tuba lui/ Ge-2. Inima mea tânjeşte după dragoste, din
uc..-_..,...__~- ~ -..,. ._
li_...._
,. ~ .... _-.
-~_..
.......,......
,. o-. n-.w...., "-•-•,.
filmul cu acelaşi nume, realizat de Agfa-Film AG - Eşti fericirea mea/ T-78. -~
.
·:::::~-:.---=-~-=-,_ ..._:~·..:::
.
....
Sub umbrelă -Berrettino/ EN-27. Soarele şi-a ridicat pălăria -Dă-mi bastonul ,..... ,.:::.,-;::.';::;.-~::... - ~=.;:~~s:
·:.:--·-. .,.. , ...~....=:;-:--..:.-.:::...
...
... de mers pe jos , T-25. Fiesta - Vânzătorul de arahidei B.D.-1. Dunărea ,~-:-~
_._
'
_
--:,..,.....
,.___
.
Albastră, EN-9. Noapte bună, Viena - Dulcea mea Virginia, F-1. Da, domnule
__..:.:;:.-::.:....-~r::.::.":=-..._-:=i:;:
Brown - Lasă-mi un mic spaţiu; Dacă ar învăţa cum să trăiască" . La fel de
.
,., ••,-,-•r•••
••A••A.
variate sunt şi stilurile de dans promovate în plus faţă de textul publicitar
==~(::::::::::
precedent, din nr. 142, 1933 al Nagyvaradi Napl6 : Rumba şi Slow-Fox.
. ...,
....
O bogată ofertă de „ aparate de radio şi patefoane dintre cele mai moderne cu preţuri mici şi
în rate convenabile " a fost promovată de proprietarul
Aparate de Radio şi Patefoane
magazinului Leonardo, prin intermediul cotidianului Gazeta de
c:ele mâl moderne cu preţuri
lefltlne ,1 ia rate convenabile la
Vest, organul de presă al Casei Naţionale din Bihor şi, în acelaşi
timp, ziar naţional 34 • Precum la reclama de promovare a
LEONARDO
ITUDA-AVUH IANCl/1
salonului de gramofoane Columbia, analizată anterior, şi în
acest caz, materialul publicat în 1935, emană tristeţe. Ceea ce
atrage întrucâtva atenţia este denumirea prăvă liei situată pe „strada Avram Iancu J" (astăzi, str.
Independenţei).Peste doisprezece ani, în
947, ziarul de
informaţii şi luptă democratică, Crişana, publica o reclamă
de
referitoare la „ ace de patefoane de l-a calitate" cu
de l•a calitate, se găsesc ,
posibilitatea procurării acestora de la „Librăria « Viaţa
la Librăţia
Nouă»" din strada Regele Ferdinand nr. 5 (astăzi, str.
Viat■ NouA11
Republicii-c6rso) 35 • La prima vedere reclama induce o stare
B-dul. Reg, Ferdinand 5.'
de întristare, din cauza chenarului tipografic ales nefavorabil.
Impresia dezolantă lăsată de grafică este atenuată de mărimea caracterelor care anunţă tipul produsului
şi de numele plin de speranţă al magazinului:,, Viaţa Nouă".
Conchidem prin a spune că studiul de faţă nu are pretenţia de a fi complet. Ne asumăm
responsabilitatea de a fi semnalat existenţa unor asemenea materiale de promovare a imaginii şi
de a fi deschis câteva căi , în sensul unor studii aprofundate care ar putea scoate la lumină o serie
de noutăţi ce privesc: activitatea comercială, denumirile de prăvălii, familiile de comercianţi,
modalităţile de a realiza grafică publicitară, eventualitatea de a recunoaşte produsele prin sigla
producătorului şi, nu în ultimul rând, evoluţia tipăriturilor , respectiv, a gustului artistic din
epocă. Examinarea materialelor promoţionale, de toate tipurile, o considerăm a fi o invitaţie la
abordarea interdisciplinară - artă, manufactură, producţie maşinistă, trecut istoric (citadin, şi nu
numai) - a unor spaţii culturale cercetate superficial până în prezent. Pe lângă misiunea de a
îmbogăţi imaginea creată despre spaţiul urban, materialele promoţionale pot servi şi ca o sursă de
documentare însemnată în redactarea unor lucrări cu tematică adiacentă.

ddrlUhl
.----.... -

~- ---·- ---

·~---- ----------·__
- --·--·___ N

_ __ _ _ _

""---- ·-.
...·--. . .----...................
~

Ace

PATEFOANE„

33

34
35

Nagyvaradi Nap/6, 1933, nr.147, p.12.
Gazeta de Vest, I 935, nr. 1439, p.4.
Crişana, 1947, nr. 78, p.4.

76
https://biblioteca-digitala.ro

N■p16.

Istoria

ştiinţei şi

tehnicii

PRIMUL „SOARE ELECTRIC" DIN ROMÂNIA
S-A APRINS LA IAŞI, ACUM 145 DE ANI!
Mihai Caba,
EON Iaşi
Abstract: Startingfrom the prestigious anniversary moment of the celebration on the 1l'h-14th ofJuly 2013of145
years since the lighting of the first "Electric Sun" in Romania, Iaşi, a moment notable through its significance,
the paper points out in a documented and relevant manner, the significant landmarks definitively incrusted,
throughout time, into the "bright chronicle" of the development on the lands of Iasi and Moldavia, of this
indubitable attribute of Civiliza/ion and Progress, that is the electricity. It a/so emphasizes the thinking and
implementing ejforts that the "Guards of the Electric Sun", as the energeticists are deservedly cal/ed, have made
al/ these years with abnegat ion and responsibility in order to assure its continuous functioning and shining.
The remarkable anniversary moment was celebra/ed by the energeticists of Jasi and/rom al/ around the country
giving this important holiday the importance and the splendor it deserved.
Keywords: Electric Sun, electricity.

"-n cronicele "colbuite" ale "dulcelui Târg al leşilor" se păstrează la loc de cinste filele
luminoase înscrise de ieşenii preocupaţi de propăşirea miracolului electricităţii, această
epocală descoperire de la începutul secolului al XIX-iea, care avea să revoluţioneze, cu
"binefacerile" ei, întreaga dezvoltare a umanităţii pe calea Progresului şi Civilizaţiei.
La Iaşi, acest oraş recunoscut al tradiţiei şi al "premiere/or naţionale", s-au scris cu majuscule
primele pagini de "sclipire românească" în utilizarea "soarelui electric", din care spicuim, cu luare
aminte:
* urmare a unor asidue preocupări, datorate, în special, lui Costache Negri, pe atunci ministru
al Lucrărilor Publice din Moldova, la 14 februarie 1855, a fost inaugurată linia telegrafică Cernăuţi
Iaşi, prin care, "... laşii au intrat în nemijlocită comunicaţiune telegrafică cu Viena, Berlin, Paris şi
Londra... ", după cum consemna marele patriot. Centrala telegrafică, alimentată de câteva "pile
electrice", a fost instalată în vechiul "Palat al Ocârmuirii", aflat pe locul actual al Palatului Culturii.
* în premieră, În anul 1856, vestitul profesor Ştefan Miele, devenit, mai apoi, rectorul primei
Universităţi din România şi soţul Veronicăi Miele, îşi ţinea cu aplomb, la Academia Mihăileană,
prelecţiunile sale de iniţiere în electricitate.
* potrivit anunţurilor găsite în Dosarul Căii ferate Lemberg-Cemăuţi- Iaşi de către "cronicarul
locurilor şi zidirilor ieşene", regretatul şi reputatul inginer electrotehnic, Ion Mitican şi menţionate în
volumul său intitulat: "Urcând Copoul cu gândul la Podul Verde", apărut în 2006, aflăm, la pagina
183, cu deosebită mândrie, că cel dintâi experiment cu curentul electric din Principatele Unite
avea loc la Iaşi, În ziua de joi, 11 iulie 1868, aprinzându-se un Soare Electric În grădina casei
logofătului Costache Sturza din Copou! Această casă se afla pe locul ocupat în prezent de Spitalul
Militar, iar reprezentaţia inedită, cu ultima invenţie tehnică, prezentată anterior la marea Expoziţie
Universală de la Paris, "soarele electric", a avut loc în grădina deosebită şi cuprinzătoare a casei,
deschisă publicului spre vizitare. Anunţul acestei reprezentaţii a fost făcut de către domnul
Luchterhandt, specialist al firmei austriece care construia linia ferată menţionată, chiriaş al casei
Sturza, subliniind în el că " ... reprezentaţia se va sfârşi cu SOARELE ELECTRICU care la
Expoziţiunea de la Paris s-au arătatu pentru ănteiaşi dată şi care întrece lotu ce s-au arătatu până
acuma în felul acesta. Publicu din lassi vafi mulţumitu chiaru după Reprezentaţia cea ăntăiu."
A doua reprezentaţie asemănătoare a avut loc duminică, 14 iulie 1868, începând cu un "Mare
Concertu" al fanfarei militare. Afişul acestei reprezentaţii este edificator din acest punct de vedere,
fiind un document autentic, de netăgăduit!

I
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Aşadar,

"soarele electric" s-a aprins pentru prima dată în România, la Iaşi, la 11-14 iulie
1868! Se împlinesc de atunci 145 de ani, prilej deosebit de meritoasă sărbătorire!
* Cu mai mulţi ani mai înaintea acestei atestări, venerabilul inginer electrotehnic, Constantin
Ostap, şi el "un împătimit de laşi", a scos "la lumină " din
.,
01.A!IM\. \ I~ 11 ll lt.U-:, l l'tJ\
f.n ll"Adllla dhi CUelo Slurm. '" Co pou,
arhiva ieşeană un alt document, la fel de autentic şi preţios. Este
va ti o h.lltf••• •·11l ~1i1, ru
vorba despre anunţul "Clubului Patinorilor" publicat în
"Curierul de laşi ", din 26 ianuarie 1873, care aducea la
cunoştinţa amatorilor de patinaj că: "Duminica viitoare, în 28
ianuarie c., DE LA 7 OARE INAINTE, va avea loc o cursă pe
ghia/ă cu Iluminaţiune Brilantă şi anume unu soare
electric... ". Acelaşi ziar confirma, în nr. din 31 ianuarie 1873,
desfăşurarea
acestei "curse pe ghia/ă ", cu următorul
comentariu: "Lumina vie a soarelui electric dădea acestei petreceri un aspect măre/!"
~---....-..,-= -_ -_ -_- - ~
Cele două documente revelatoare, din 1868 şi 1873, atestă, ._,,__ _..,_._ ..._._
QRIE ţ~1.J!E l!ŞI
incontestabil, oraşului Iaşi supremaţia sa românească, în domeniul
:· -~-.::-::_;;_I ~~:,....
primei utilizări a "soarelui electric"! Nici chiar oraşul Timişoara, care a
devenit, în 1884, "prima Cetate de Lumină a Europei ", nu posedă un
document de atestare a utilizării lui mai vechi decât 1873, darămite, decât
1868!
OE LA 7 OARE INAINTE
ava loc o curat pe ~hl'4 ~ cu
* Zece ani mai târziu, la 5 iunie 1883, cu prilejul dezvelirii statuii
Iluminaţiune Brilantl
ecvestre a Voievodului legendar, Ştefan Cel Mare, Primăria Iaşi, în frunte
~aÎ1~;:âroe~ri
fe'g.;!iWf!~,'°:~u ~~
vur duw !a• locul .,ia•h•l•I.
cu primarul Leon Negruzzi, a iniţiat o amplă şi fastuoasă "Programă
dezvoltatoare a serbarei inaugurare a Statuiei lui Ştefan Cel Mare ", la care a luat parte Carol I şi
fi~, lia regală, în care s-a prevăzut şi iluminarea Grădinii Copou cu lumină electrică. Dosarul
154/ 18 83, Fond Primăria Iaşi, păstrează, alături de oferta gratuită a lui Emanuel Haier pentru
"eclerajul electric" propus şi schiţa eşafodajului pentru acest
"soare electric": prima lampă electrică cu arc ce a iluminat
ocazional Grădina Copou în seara zilei de 5/18 iunie 1883,
dată ce poate fi considerată drept începutul experimentării
iluminatului
public
electric la Iaşi.
*
Datorită
intensificării în întreaga
lume a cercetărilor şi a
progresului tehnic în electricitate, la Iaşi se pun în funcţiune
primele centrale electrice proprii: Spitalul "Sf. Spiridon"
(1894), Teatrul Naţional (1896), clădirea nouă a Universităţii
(1897), Uzina tramvaielor electrice (1898) şi Uzina de
Lumină (1899), aceasta din urmă deschizând Cetăţii laşilor
calea Progresului şi Civilizaţiei, iar "soarele electric"
devenind un fapt cotidian în viaţa şi activitatea ieşenilor.
Vil

Lămpi

electrice cu arc ce au iluminat ocazional Grădina Copou
(Muzeul Ştiinfei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu " Iaşi)
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TERMOSUL SAU VASUL DEWAR - UNA DINTRE CELE MAI
UIMITOARE REALIZĂRI ALE MINTII UMANE
~

Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii

Camelia Elena Pralea
Procopiu" Iaşi

"Ştefan

Abstract: The thermos, a common element in the modern world, is one of the most amazing achievements of
humankind. In order to understand the fascinating technology at the basis of this wonder jlask, we need to make
an incursion info its interesting history. Such is the purpose of the present paper, even though the opinions
concerning the real inventor of the thermos are stil! very different.
Keywords: history ofthermos, Dewar jlask.

D

eşi este vorba despre o realizare relativ recentă, părerile în legătură cu cine anume
este cu adevărat inventatorul termosului sunt încă împărţite. Unii susţin că termosul a
fost creat în anul 1892 de către fizicianul şi chimistul englez, Sir James Dewar care a
studiat problema temperaturilor joase (a lichefiat hidrogenul şi fluorul), alţii că ar fi invenţia
chimistului german Adolf Ferdinand Weinhold în 1881, însă nu este uitat nici industriaşul berlinez
Reinhold Bilrger.
Termosul, vasul de sticlă sau chiar „picnic plus" - cum i se mai spune - a fost creat nu pentru a
menţine cafeaua fierbinte şi limonada rece ci pentru izolarea şi stocarea gazelor lichefiate în
laboratoare. El a fost conceput ca un instrument de cercetare ştiinţifică pentru laboratoarele chimice
din secolul al XIX-iea, dar şi-a găsit drum în casele oamenilor în secolul al XX-iea.
Proprietatea de izolator termic al unui spaţiu vidat a fost cunoscută încă din 1643, când
fizicianul italian Evangelista Torricelli (1608 - 1647) a inventat baormetrul cu mercur', precursorul
tuturor termometrelor moderne. Problema menţinerii vidului într-un recipient după ce a fost creat,
inexistenţa vreunui material perfect etanş şi rău conducător termic care să sigileze ermetic toate
punctele de contact dinspre interior spre exteriorul vasului - cauciucul practic era necunoscut
europenilor în prima jumătate a secolului al XVII-lea - au făcut ca apariţia termosului să întârzie mai
bine de 200 de ani.

~l.

Fig. I

E

Fig2

Fig3

Pornind de la studiul fizicianului italian şi găsind soluţii viabile în rezolvarea problemelor
anterior, savantul britanic Sir James Dewar (1842- 1923) (Fig. 1) concepe, în 1892, un

enunţate

1

Charles Panati, Panati 's Extraordinary Orig ins ofEveryday Things, Harper Collins, 1989, p 94-95 .
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mecanism pentru producerea şi păstrarea oxigenului lichid în cantităţi industriale2 • Retorta sau Vasul
Dewar pentru înmagazinarea gazelor lichefiate este o retortă cu perete dublu, cu aerul vidat între
peretele interior şi cel exterior. El va deveni de neînlocuit în munca de laborator la temperaturi joase.
Acelaşi principiu este folosit la fabricarea sticlelor de termos.
În acest fel, 1892 este anul când Sir James Dewar construieşte cu succes acest recipient cu
pereţi din sticlă, izolaţi cu argint reflectorizant pe care lumea ştiinţifică l-a folosit, la sfârşitul sec. al
XIX-iea, pentru a stoca vaccinuri şi seruri la temperaturi stabile şi chiar în transportul peştilor tropicali
pe distanţe lungi. Darul lui Dewar pentru lumea ştiinţifică britanică va fi biletul german către bogăţie
3

materială •

„ Vasul Dewar", aşa cum a fost numit în 1892, nu a fost brevetat de creatorul său. Sir James
Dewar şi-a privit invenţia ca pe un cadou făcut de el comunităţii ştiinţifice , iar recipientul original
(Fig. 2, 3) se află spre păstrare la Institutul Regal din Londra4.
Vasele vidate inventate de Sir James Dewar au fost fabricate industrial de fostul său student,
chimistul german antreprenor Reinhold Bilrger 5 (Fig. 4), care era partener în firma Burger &
Aschenbrenner din Berlin, specializată în construirea aparaturii şi instrumentelor din sticlă destinate
laboratoarelor ştiinţifice. Reinhold Bilrger este cel care a aplicat acestui produs reclame comerciale
atractive în diferite ţări ale lumii, precum Germania: Revista Fliegende Blătter Nr. 3211, din februarie
1907 (Fig. 5) şi Statele Unite ale Americii (Fig. 6) şi a proiectat modele noi, de dimensiuni mai mici,
destinate activităţii domestice având exterior metalic pentru a proteja pereţii delicaţi de sticlă (Fig. 7) element inexistent în modelul original a lui Dewar6 •

1HERMDs
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Fig. 4

Fig.5

Fig. 6

Pentru că Sir James Dewar nu a dorit să-şi patenteze invenţia, la 1 octombrie 1903 el va fi
7
patentat în Germania de Reihold Biirger sub forma Thermos Gese/ischaft MB.H. în Berlin (Fig. 7, 8,
9) şi va primi numărul 170057. Trebuie spus că ideea folosirii denumiri de Termos a venit în urma
organizării, de către Bilrger, a unui concurs prin care se decerna un premiu în bani pentru sugestia cea
mai imaginativă. Termenul câştigător a venit din partea unui german din Milnchen, care a propus
8
folosirea cuvântului grec Thermos care tradus înseamnă transfer de căldură .
Enciclopedia Universală Britannica, voi. 5, Editura Litera, Enciclopedia Britannica,2010 pag. 97.
Charles Panati, Panati 's Extraordinary Origins ofEveryday Things, Harper Coli ins, 1989, p 94-95.
4
lbidem.
5
Cynthia A Roberts, The food safety information handbook, Greenwood Publishing Group, 2001 , p 79.
6
Carroll M . Gants, Design chronic/es significant mass-produced design of the 20the century, Schaffer Pub.,
2005, p. 15.
7
Ibidem.
8
Charles Panati, Panati 's Extraordinary Origins ofEveryday Things , Harper Collins, 1989, p 94-95.
2

3
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r.nmn.

PAT ENT SCHRI FT
- » 170067 -

. . . . ...

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

În 3 decembrie 1907, Reinhold Bilrger va primi patent american nr. 872,795 9 (Fig. 10).

- ··....----··--·~.. ,.-

Fig. I O. patent Burger

Fig. 11. reclamă Thermos India, 1909

Fig. 12. reclamă Thermosl907

Dar odiseea termosului nu se opreşte aici. În 1905, compania britanică A. E. Gutman primeşte
permisiunea de a distribui acest produs în Marea Britanie. În următorul an, Gutman înregistrează
denumirea de Thermos ca marcă în Anglia şi, începând cu 1907, în întregul Regat Unit precum şi în
multe alte ţări din lume (Fig. 11 , 12).
În 1906, afaceristul american William B. Walker, călătorind prin Berlin, a fost plăcut
impresionat de vasul Thermos şi, în trei luni, a fondat American Thermos Bottle Company cu sediul în
Brooklyn, New York. În acelaşi an cumpără brevetul german şi comercializează în 1907, în Statele
Unite, termosuri în valoarea de 115.000 de dolari. Preţul unui termos varia între 7,5 si 5 dolari, funcţie
de mărimea şi capacitatea recipientului 10 . Desigur, succesul a fost enorm. În acest an apar şi primele
certificate bancare ale firmei (Fig. 17). Ceea ce a contribuit la acceptarea rapidă de către populaţie a
termosului a fost faptul, spun liderii industriaşi, că a fost folosit şi lăudat de personalităţi notabile ale
lumii politice şi culturale ale lumii. Spre exemplu, Preşedintele american William Taft (1857-1930) a
facilitat utilizarea termosului la Casa Albă , exploratorul Sir Ernest Shackleton a transportat unul la
Polul Sud cu ocazia expediţiei pe care a organizat-o în 1909, locotenentul Robert Peary l-a dus la Polul
Nord, Sir Edmund Hillary l-a suit pe Muntele Everest, iar fraţii Wright şi contele Zeppelin l-au ridicat
deasupra norilor 11 • Fotografiat în mâinile unor oameni importanţi şi influenţi, comentat invariabil în
9

Ibidem.
Ibidem.
11
Ibidem.

10
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articole laudative în diverse ziare şi reviste mondene, beneficiind de o reclama mass-media extrem de
favorabilă, vasul termos, într-o perioadă relativ scurtă, a cucerit o lume întreagă, pătrunzând în cele
mai îndepărtate colţuri ale lumii.
Termos a fost salutat în întreaga lume şi pentru designul său revoluţionar. În 1909, Termos
câştigă „Marele Premiu" la Expoziţia Alaska - Yukon - Pacific organizată în Seatle, Washington fiind
prezentate publicului diferite modele precum Termos pentru cafea, Termos pentru picnic, Termos
Hurnidor (destinat păstrării ţigărilor) 12 • A continuat să primească distincţii în alte şapte expoziţii
mondiale.
Desigur, premiile câştigate şi priza la public imensă, au dus la diversificarea modelelor, astfel
ca în anii care au urmat piaţa a fost invadată de termosuri cu destinaţii din cele mai diverse. (Fig. 13,
14, 15, 16 - toate datând din 1910: termos cu doua ceşti de cafea, un termos obişnuit, altul sub forma
unei sticle, şi un set de trei termosuri într-o superba cutie Lunch din piele originală. Este compus două
termosuri pentru lichide şi termosul din mijloc pentru păstrarea mâncării. Toate cele patru exemplare
aparţin unor colecţionari particulari din Statele Unite ale Americii.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

În 1910, compania prezenta în catalogul său termenul Termos ca fiind un „cuvânt de uz
casnic", un substantiv ce semnifica tehnica vidului aplicat vaselor în cauză şi nu un sinonim al vaselor
sale termoizolante. Aceasta strategie de marketing a creat într-adevăr din Termos un cuvânt uzitat în
sensul propus, dar care mai târziu va veni să bântuie compania.
Cu toate astea, vânzările s-au triplat faţă de 1907, ajungând la 381.000 de dolari. În 1913
Compania American Thermos Bottle îşi mută sediul în Norwich, Connecticut 13 •

Fig. 17. un superb certificat bancar al firmei American Thermos Bottle
American Banknote Company în anul 1907.

tipărit

de

Compania American Thermos Bottle, care primise patent american pentru tehnologia obţinerii
termosului dar şi drepturi de autor pentru folosirea denumirii termos, a întreprins campanii de
publicitate şi de educare în valoare de 3 milioane de dolari, pentru ca "termos" să devină un termen
12
13

The American Legion Magazine, Voi. 60-61, 1956, p. 60.
Janice Jorgensen, Encyclopedia ofconsumer brands: durable goods, voi. 3, St. James Press, 1994, p 560.
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generic descriptiv pentru sistemul de izolare pnn vid şi, implicit, pentru produsele sale. După
expirarea brevetelor, alte produse au început să folosească acest termen pentru a descrie, în ochii
consumatorilor, propriile lor modele, determinând astfel, ca producătorul original al produsului ( şi
dezvoltator de marcă) să piardă protecţia drepturilor de proprietate în favoarea altor firme precum
Alladin Industries. 14
Mutarea sediului companiei la Norwich Connecticut a permis Thermosului să-şi
îmbunătăţească şi să-şi mărească productivitatea, pentru ca în anii 1914 şi 1915 preţul unui termos să
scadă simţitor, devenind mai accesibil consumatorilor.
În 1918, preşedintele American Thermos Bottle Company, William Walker, a anunţat
planurile de a introduce facilităţi de producţie şi de distribuţie în întreaga lume. Cu o majorare de
capital din partea acţionarilor, compania a intrat într-o perioadă de expansiune. Însa, bucuria nu a durat
mult timp, pentru că, în 1920, anul în care economia americană dar şi cea mondială, a intrat în
recesiune, a determinat pierderi uriaşe pentru firma americană. În urma acestor supărări, preşedintele
companiei William Walker moare în decembrie 1922 la sediul familial din New London, punând astfel
15
capăt unei vieţi de întreprinzător industrial de geniu . În urma acestei tragedii, soţia lui William
Walker devine, pentru scurt timp, preşedintele companiei. La începutul anului 1923, Dna Walker
vinde compania sindicatului Tobey & Kirk, o firmă de brokeraj şi investiţii bancare care vor impune
revigorarea producţiei prin introducerea în 1924 a unor noi modele precum „Blue Bottle" şi „ Thermos
Jumbo Jug" 16 (Fig. 18, 19) care vor deveni branduri recunoscute în lumea întreagă.

Fig. 18.

reclamă

192 5

Fig. 19. Jambo Jug 1930

Fig. 20.

cafetieră

din sticlă Pyrex 1930

In 1925, American Thermos Bottle Company va fuziona cu un competitor mai mic Icy-Hot
Bottle Company din Cincinnati, Ohio, iar în urma acestei fuziuni, în 1928 va fi lansat pe piaţa un nou
tip de vas izolator cu pereţi dubli din sticlă foarte rezistentă, marca Pyrex (Fig. 20). Sticla Pyrex era
folosită încă din secolul al XIX-iea în confecţionarea aparaturii de laborator. Noul termos a devenit
extrem de popular în anii 1928 ş i 1929, ajungând chiar un produs prioritar folosit în depozitarea
17
îngheţatei şi a peştilor congelaţi •
Dezvoltarea vaselor termorezistente vidate nu s-a limitat la evoluţia lor în cadrul Companiei
Americane Thermos Bottle care îşi menţine supremaţia şi în zilele noastre.
In 1913, un industriaş american William Stanley jr., specializat în fizică, concepe Vasul
Stanley în care carcasa termosului este realizată din oţel, conferindu-i o mai mare durabilitate,
revoluţionând, de fapt, întreaga industrie de vase vidate (Fig. 21 , 23). În 2 septembrie 1913, William
Stanley jr primeşte patent american nr. 1.071.817 (Fig. 22).
14

Ibidem.
Harold J. Bingham Lewi s, History of Connecticut Industrial and institutional recodes. Family and personal
records, Lewis Historical Publishing Company, 1962, p 9.
16
Ibidem.
17
Raymond A. Seaway, Chris Voile, Jerry S. Vaughn, College Physics, Volume 10, Engage leaming, 2008, p
375 .
15
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Fig. 22

Fig. 23

Motivat de importanţa invenţiei sale, William Stanley jr. porneşte, în 1919, propria sa
companie „Aladdin Industries" specializată în fabricarea vaselor vacuum, a lămpilor cu kerosen şi a
maşinilor de gătit. Producţia de vase termoizolante începe abia spre finele anilor '30, pentru ca în
deceniul următor, Aladdin şi Mantie Lamp Company din America să devină lideri de piaţă în
fabricarea lămpilor cu kerosen dar şi a termosurilor marca Aladdin 18 • Marca Aladdin, care era deja
recunoscută ca brand de renume, a fost utilizata şi în 1950 când au lansat primele cutii termorezistente
destinate păstrării micului dejun pentru micii şcolari.

Fig. 24

Fig. 25

Aceste cutii erau solide, fabricate din oţel durabil şi capacitate maximă de izolare termică.
Erau uşor de curăţat şi erau disponibile într-o multitudine de modele şi culori în magazinele din
întreaga lume. Atracţia copiilor o constituia imaginea de pe cutie ce reprezenta eroul western Hopalog
Cassidy (Fig. 24, 25). În primul an au fost vândute peste 600.000 de cutii Hoppy 19 •
Un eveniment important a avut loc în 1942, când Vasul Stanley este urcat la bordul avionului
WWII B-17 marcând astfel începutul unei bune colaborări între companie şi aviaţia militară
americana20 , dar şi cu alte companii de transport, care vor începe să folosească produsele Stanley (Fig.
26, 27).
Din 1953 culoarea convenţionala a Vasului Stanley va fi verde iar modernizările aduse în
1970 îi va conferi o mare popularitate în rândul americanilor (Fig. 28).

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

18

Society for Industrial Archeology, Society for Industrial Archeology Newsletter, voi. 14-16, p. I.
Justin Moen, Toys & Price 2011, Krauss Publication, 2010, p. 425.
20
Society for Industrial Archeology, Society for Industrial Archeology Newsletter, voi. 14- 16, p. I.
19
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În 1953, firma competitoare lui Aladdin lndustries, Compania American Thermos Bottle
devenea lider pe piaţă în fabricarea cutiilor termorezistente pentru păstrarea micului dejun şi a
termosurilor destinate şcolarilor şi preşcolarilor. Acestea aveau aplicate pe ele litografii atrăgătoare cu
imaginile a doua personaje celebre din emisiunile pentru copii Roy Rogers şi Dale Evans. Prima
litografie cu Roy & Dale a fost realizată în 1953 de artistul Ed. Wexler care avea o reputaţie bună în
realizarea ilustraţiilor asemănătoare lui Roy şi Dale. Această litografie va devenit standard pentru toate
vasele termoizolante destinate copiilor, produse între anii 1953 şi 1960. Un set complet era compus
dintr-o cutie termoizolantă şi un termos, amândouă confecţionate din oţel. În anul de apariţie, 1953, sau vândut peste două milioane şi jumătate de seturi2 1•

---~--... -----·--·-----Fig. 29. cca 1953 .

Fig. 30. 1958

Fig. 31. 1955

În toată această perioadă, compania americană a produs 12 tipuri de cutii termorezistente cu
imagini diferite Roy & Dale şi o multitudine de termosuri cu ceşcuţe roşii din plastic (Fig.29, 30, 31).
În 1960 American Thermos Bottle Company îşi schimbă denumirea în King Seeley Thermos 22 .
Se poate observa cu uşurinţă că, din a doua jumătate a secolului al XX-iea, Vasul Dewar sau
Termosul, aşa cum îl cunoaşte toată lumea, devine un produs universal cu proprietatea de a menţine la
temperatura dorită lichidele dar şi alimentele. Dar cel mai important este faptul că el îşi măreşte aria de
utilizare, fiind adoptat de lumea ştiinţifică, de medicină, de industrie etc. în stocarea şi în transportul
diferitelor materiale fragile ş i alterabile precum substanţe chimice şi medicamente, sânge, seruri,
insulină, ţesuturi şi organe umane dar şi peşti tropicali rari etc.
Până în iulie 1970, cuvântul "termos", a fost o marcă patentată. După o lunga luptă prin
tribunale a celor două firme producătoare rivale: American Thermos Bottle Company (devenită King
Seeley Thermos) şi Aladdin Industries, instanţele americane au hotărât ca „termos" să devină un
termen generic ce poate fi utilizat de toată lumea şi mai ales, de toate
firmele producătoare a acestui gen de produse 23 .
Aşadar, termosul a fost conceput să minimalizeze transferul de
energie ce poate avea loc prin conducţie, convecţie şi radiaţie. Termosul
poate păstra atât lichide reci cât şi lichide calde la temperatura dorită, pentru
o perioadă lungă de timp. Vasul standard (imaginea alăturată) este un vas cu
"ih..-1"11
~ 1rr~ CS
pereţii dubli din sticlă Pyrex argintată. Aerul dintre pereţi este evacuat
111,1 u r
pentru a minimaliza transferul de energie prin conducţie şi convecţie.
!vkl
}1r11 1iil
Suprafaţa argintată minimalizează pierderea de energie radiantă, pentru că
argintul este un foarte bun reflector şi are un nivel scăzut de emisivitate.
Unele din fenomenele fizice care stau la baza construcţiei
termosurilor sunt aplicate în protecţia elementelor electronice foarte sensibile ale sateliţilor artificiali
21

22

23

Ron Lenis, Ultimate Roy Rogers Collection: identifica/ion & price guide, Krause Publications, 2011 , p. 176.
Ibidem.
Charles Panati, Panati 's Extraordinary Origins ofEveryday Things, Harper Coli ins, 1989, p 94-95.
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orbitali. În drumul lor în jurul Pământului, jumătate din orbita parcursă, sateliţii sunt expuşi radiaţiilor
intense provenite de la Soare, pentru ca în cealaltă jumătate din orbită, sateliţii să orbiteze în umbra
extrem de rece a Pământului. Fără o protecţie adecvată , interiorul acestor sateliţi ar fi supus unor
variaţii de temperatură extreme, periculoase şi distrugătoare. Una dintre măsuri a fost căptuşirea
interiorului sateliţilor cu folii groase (pături) de aluminiu, puternic reflectorizante. Astfel, suprafaţa
lucioasă a foliei reflectă o mare parte din radiaţia solară atunci când satelitul este învăluit de radiaţiile
solare, iar când se află în umbra Pământului, folia de aluminiu împiedică pierderile de căldură din
interior spre exterior, comportându-se ca un material puternic termoizolant24 •
Şi, pentru că la începutul lucrării am arătat că există o controversă privind numele părintelui
termosului, voi face câteva precizări .
Înaintea fizicianului scoţian Sir James Dewar, un alt fizician, germanul Adolf Ferdinand
Weinhold ( 1841-1917) (Fig. 32) doctor în fizică şi chimie, inventator şi profesor la Universitatea de
Tehnologie din Leipzig, în 1881, publica lucrarea Physikalische Demonstrationen, Anleitung zum
Experimentieren im Unterricht an Gymnasien, Realschulen und Gewerbschulen (Demonstraţii fizice,
instrucţiuni pentru desfăşurarea experimentelor în predarea lor în licee, în şcoli gimnaziale şi şcoli
comerciale) la care este unic autor şi în care, la pagina 479, îşi prezintă propriul său vas vidat (Fig. 33)
destinat probelor de laborator precum şi fenomenul fizic care stă la baza funcţionării termosurilor,
fenomen descoperit şi de scoţian, dar 11 ani mai târziu, în 1892. Asemeni vasului Dewar, şi acesta era
un vas cu pereţii dubli realizaţi din sticlă de oglindă, prevăzut la gură cu un tub pentru extragerea
aerului dintre cei doi pereţi. Destinaţia lui era aceiaşi: stocarea gazelor lichefiate25 .

B

1{,uLl,t.

Fig. 32

Fig. 33

Însă nu poate spune nimeni dacă vasul vidat prezentat de dr. Adolf Ferdinand Weinhold a fost
vreodată

realizat practic. Se ştie însă cu certitudine că, după 11 ani, în 1892, Sir James Decar a
efectuat experienţe cu invenţia sa şi că, după încă 11 ani, în 1903, berlinezul Reinhold Bilrger şi l-a
însuşit oficial, patentându-l.
În concluzie, pot sa afirm că primul l-a gândit, al doilea l-a materializat şi al treilea l-a
patentat!!!

24

Raymond A. Seaway, Chris Voile, Jerry S. Vaughn, College Physics, Volume 10, Engage leaming, 2008, p
375 .
25
Dr. Adolf Ferdinand Winhold, Physika/isch Demonstrationen, Quandt & Randei, Leipzig, 1881 , p. 479.
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DISPOZITIVE MECANICE DEOSEBITE UTILIZATE ÎN
SECOLELE TRECUTE LA CEASURILE DE TURN
Ion Cristea,
Restaurator, Iaşi
Abstract: The Mechanica/ C/ock Tower provides his energy for work through the weights /ifted by winch system.
The gravity ensures of the mechanism a good work /rom few hours to some days. The problem that arises is that
in the time of arming of the c/ock that /asts beetwen 10 to 30 minutes, the mechanism is nat carried by energie
and so the pendu/um stops. We present in this research three different devices /rom 1843 unti/1 1920, which
pro vide, in three different ways, the energy needed for work in the time of reinforcement of the mechanism C/ock
Tower.
Keywords: C/ock Tower, watch 's mechanism, pendu/um

entru majoritatea oamenilor întoarcerea unui ceas mecanic fie el de masă, de mână sau
cu pendul, de perete sau de şemineu, nu reprezintă o operaţie prea complicată. În
general, mecanismul unui ceas poate fi acţionat prin răsucirea unor remontoare, care
încarcă arcul, sau prin intermediul unor greutăţi. Aceste sisteme asigură însă o funcţionare limitată ce
necesită, după un anumit interval, repetarea operaţiei de armare a arcului. Se întâmplă ca în timpul
acestor manevre balansul sau pendulul să se oprească. Există însă şi un remediu pentru repunerea lor
în mişcare, care se poate realiza prin rotirea ceasului sau prin scoaterea din inerţie a pendulului.
În general, mecanismele ceasului de turn sunt mult mai complicate decât cele ale unui ceas
obişnuit şi cuprind mecanismul de mers, grupul de batere a sferturilor de oră, a orei sau chiar a
sistemului tip carillon.
În general, mecanismele de ceas, precum şi celelalte grupuri de acţionare preiau energia de la
sisteme cu greutăţi, special ridicate la diverse înălţimi, care prin coborâre determină punerea în
mişcare a acestora. Timpul de funcţionare între două armări poate fi mărit de la 12 ore până la 7 sau 14
zile, în funcţie de construcţia ceasului.
Procedeul este simplu: un tambur prevăzut cu o manivelă este rotit şi pe el se bobinează cablul
care ridică greutatea. Această învârtire de manivelă poate dura de la I O minute la 30 de minute sau
chiar mai mult. Atunci când greutatea este ridicată, mecanismul nu se mai alimentează cu energie şi
pendulul nu mai oscilează. Acest fenomen punea multe probleme la timpul respectiv, deoarece ora
trebuia calculată pentru fiecare întrerupere după meridianul locului (în perioada respectivă neexistând
GPS). Apărea astfel, necesitatea creării unui dispozitiv care pe parcursul armării mecanismului să
asigure mersul ceasului până la 30-40 de minute. Acest mecanism trebuia să preia energia şi să aibă un
sens diferit faţă de momentul de armare, atunci când tamburul se mişca în sens contrar, iar energia
transmisă pendulului datorită clichetului era zero. Această situaţie de schimbare a sensului energetic a
fost rezolvată deosebit de ingenios pentru acea perioadă, prin intermediul a trei dispozitive.

P

Sistem 1
Primul sistem îl întâlnim la mecanismului Ceasului de Turn de la biserica Sfăntul Spiridon,
instalat în anul 1843 şi asamblat pe MontMartre, Paris. O descriere foarte sugestivă a ceasului o
datorăm lui George Topârceanu, care-i dedică următoarele versuri:
"Două post-meridiane
Suna lung şi monoton
Ornicul cu trei cadrane
De la Sf Spiridon"
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Acest ornic are patru cadrane, un sistem de mers şi unul de bătut orele şi jumătăţile de oră . Ca
la orice ceas de turn transmisia la cadrane este destul de complicată, cu atât mai mult cu cât distanţa
faţă de mecanism este mare. De asemenea toate aceste mecanisme nu aveau un sistem automat de
ungere a rotiţei Anker şi a sistemului de antrenare al acesteia. Alimentarea cu energie pe timpul de
armare a fost rezolvată foarte ingenios pentru anul 1843. Sistemul de mers este prevăzut cu un ax pe
care sunt instalate mai multe dispozitive. Pe ax se roteşte liber un tambur pe care se înfăşoară cablul.
Tamburul este prevăzut la un capăt cu o roată dinţată, iar la celălalt cu o roată clichet. Paralel cu
această roată este o alta mai mare în diametru, danturată tot pentru clichet, plasată prin gravitaţie pe
dantura rotii pe un ax paralel cu cel al tamburului. Aceasta roată are o bucşă care intră în următoarea
roată mult mai mare şi mai solidă ce angrenează roata de pe axul următor al mecanismului. Cele două
roţi se pot roti una faţă de alta cu un anumit sector de cerc, aproximativ 15 grade. Această rotire pe
timpul armării reprezintă cheia alimentării cu energie a mecanismului. Astfel, jocul acesta este
controlat de un arc de cerc, care are un capăt prins de o roată, iar celălalt de roata mare. Când cablul
este întins de greutăţi şi arcul de cerc este tensionat, bucşa ajunge la capătul orificiului practicat, iar
energia trece la roata mare la roţile axului central. În momentul când se începe armarea, clichetul face
ca cele două roţi să stea pe loc, învârtindu-se numai tamburul cu roata clichet. Al doilea clichet, situat
pe axul paralel, menţine roata intermediară în poziţia în care a fost fixată, fapt ce permite ca acesta să
se destindă cu celalalt capăt fixat în roata mare, pe care o împinge, asigurând astfel continuarea
alimentarii cu energie a axului central şi deci a mecanismului pe o perioadă de până la 30 de minute.
În acest interval, armarea s-a executat şi pendulul a primit suficientă energie pentru a putea să oscileze
în ritmul pe care îl avea, neavând perturbaţii în mersul mecanismului. Acest sistem funcţionează
numai atunci când greutăţile tensionează cablul suficient de puternic, încât acesta să întindă arcul
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rezervor de energie. Dacă greutăţile nu sunt exact calculate, acel arc nu se tensionează suficient şi
sistemul nu funcţionează.
Acest mecanism s-a dovedit extrem de preţios , mai ales când ceasul este echipat cu un sistem
automat de armare (motoare, relee etc.), care probează faptul că existenţa acestui sistem împiedică
pendulul să se oprească, atunci când mecanismul este armat. La momentul pornirii de fiecare dată ora
se calcula după meridianul locului.
Sistem 2.
Al doilea dispozitiv se regăseşte instalat la Ceasul de turn (care nu funcţionează) ce se află la
Muzeul „Vasile Pârvan" din Bârlad. Este construit în anul 1893 de firma J. F. Weule din Bockenem
(Germania), aceeaşi care a realizat şi ceasul cu carilon montat în 1925, în turnul Palatului Culturii din
Iaşi.

Ceasul prezintă un mecamsm, prevăzut cu o pârghie care se aşează pe axul pătrat al
tamburului, unde trebuie introdusă manivela pentru a învârti şi ridica greutatea. Este în aşa fel
poziţionat încât, doar atunci când se ridică pârghia se poate introduce manivela în locaşul său.
În momentul ridicării pârghiei, aceasta este solidară la capăt cu un ax, ce străbate mecanismul,
fiind prevăzut cu o greutate şi cu un cârlig special executat care o ridică pe o anumită distanţă,
culisând printr-o fantă care-l direcţionează. Tot în acelaşi timp din spatele acestui cârlig acţionează un
arc sub forma unei lamele elastice, care împinge cârligul pe dantura din partea de sus a roţii centrale a
ceasului. În momentul când începem să învârtim, acest cârlig preia funcţia de alimentare a pendulului
cu energie, greutatea ridicată anterior asigurând mersul pendulului pentru 30 minute. Pe parcursul
mersului roata coboară, parcurgând cam un sfert de arc de cerc, iar cârligul, ajungând mai jos nu se
mai poate ţine pe dinte şi eliberează roata, care este alimentată de greutatea mare. De asemenea,
cârligul şi greutatea ies din funcţie în momentul în care am scos manivela, deoarece pârghia respecti vă
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revine în poziţia de repaus. Trebuie menţionat că aceste două sisteme asigură nu numai oscilaţia
pendulului, ci şi mersul continuu al sistemelor de roţi dinţate ce angrenează arătătoarele (şi nu sacadat,
adică din minut în minut cum vom întâlni la alte sisteme).
Al treilea dispozitiv, care de fapt e un sistem de roţi dinţate şi axe, îl întâlnim la ceasul de la
Palatul Culturii din Iaşi, prevăzut cu patru grupe deosebite de mecanisme. Mecanismul de mers, de
bătut sferturile de oră, de cântat şi bătut ora exactă. Ceasul este prevăzut din fabricaţie cu motor şi se
armează odată la douăsprezece ore. Mărimea pendulului şi a arătătoarelor de pe cadrane, necesită o
energie bine stabilită, chiar şi la armarea cu motor electric. Pentru a se asigura energia necesară, axul
situat imediat după tambur, care transmite mişcarea, a fost secţionat. Capetele au fost prevăzute cu roţi
conice, care la rândul lor mişcă între ele o altă roata conică. De axul roţii conice atârnă o greutate ce
poate fi reglată pe axul acesteia, greutatea fiind adusă mai aproape sau mai departe pe o pârghie. Acest
sistem îl găsim la ceasul cu carilon, instalat în turnul Palatului Culturii şi pus în funcţionare în 1925 cu
ocazia inaugurării Palatului de Justiţie din Iaşi. Este fabricat de J.F.Weule din localitatea Bockenem
din Germania şi instalat de inginerul diplomat H. Pascalovici din Bucureşti, reprezentant al firmei de
mai sus. Aceeaşi firmă a realizat şi mecanismul de la Bârlad din 1893, dar cu alt dispozitiv, ceasul
având numai sisteme de mers şi bătut jumătăţile şi orele. La acest dispozitiv, pentru a se crea rezerva
de energie cu sens schimbat pe perioada armării, s-a procedat în felul următor :
Sistem 3
ax de la tambur, care are rol atât de multiplicare a rotaţiilor cât şi de ax central, s-a
segmentat la jumătate, cele două segmente devenind independente, fiecare cu noi lagăre pentru noile
capete. Primul segment de ax primeşte, prin intermediul unei roţi conice de la capătul dinspre platine,
energie de la tambur. În situaţia în care se acţionează cu greutăţi, roata s-ar învârti mereu fără a mai
transmite energie la roţile următoare ale ceasului. Aici se interpune sistemul de asigurare a mişcării pe
toată perioada armării. Pentru a funcţiona, celălalt capăt al axului este prevăzut cu o roată conică ce
angrenează o altă roată conică, care învârte la rândul ei cealaltă jumătate de ax central şi transmite mai
departe mişcarea, prin intermediul unei roţi, la rotiţa Anker. Roata conică de mijloc, (pentru a nu se
deplasa necontrolat) este prevăzută cu un ax între cele două capete ale axului şi intră într-un dispozitiv
în formă de U, care fiind mobil, execută o mişcare de sus în jos, în momentul când cele trei roţi conice
se mişcă. Un capăt al axului acestei roţi conice de mijloc este prevăzut cu o greutate. În momentul
funcţionării, energia de la tambur ajunge de la primul segment la segmentul al doilea, prin intermediul
mişcării celor trei roţi conice. Dacă cele două roţi conice au o mişcare de rotire cu axul ceasului, roata
de mijloc se urcă pe o roată, pe cealaltă coboară în rotire, ceea ce face ca axul ei să descrie o mişcare
lentă de coborâre.
Următorul
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În momentul când roata, ce duce mişcarea spre rotiţa Anker, nu mai are energie, greutatea
coboară mişcând cele trei roţi. În felul acesta, când se ajunge la un minut, greutatea este ridicată cu
energia ce vine de la tambur. De fapt, tot mersul ceasului este asigurat de aceste greutăţi cu posibilităţi
de reglare. Acele greoaie ale mecanismului ceasului sunt mişcate direct de roata ce preia mişcarea de
pe tambur. În continuare, există un alt ax prins separat, care la un capăt are o roată dinţată de roata ce
primeşte mişcare de la tambur, iar la celălalt capăt are o tijă opritor, plasată pe un inel în forma de U
(mai precis, are scobituri practicate, care reprezintă de fapt informaţia pentru mişcare). Acest ştift este
prins solidar cu inelul în formă de U care ţine roata conică de mijloc. În momentul în care ajunge la un
anumit nivel de coborâre, ştiftul care are o mişcare de rotaţie ajunge să elibereze la minut bara
opritoare, care mişcându-se liber cu 360° , dă posibilitatea sistemului să fie angrenat de tamburul cu
greutăţi, iar rotiţa conica să se învârtă şi să ridice din nou greutatea mică, timp de un minut, asigurând
alimentarea pendulului cu energie. În acelaşi timp se poate mişca şi roata ce primeşte energie de la
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tambur şi împinge arătătoarele cu un minut înainte. Arătătoarele au un mers sacadat, parcurgând
cadranul din minut în minut. Dar în timpul rotaţiei, rotiţa în formă de U primeşte o nouă poziţie care
face ca ştiftul să nu mai dea voie în momentul când roata conică în mijloc, împreună cu greutatea mică
la un anumit nivel de cădere, care se execută într-un minut. În acest timp ştiftul în formă de U
eliberează opritorul care poate face iar o rotaţie, alimentând cu energie mersul pendulului şi dând
drumul ca să rotească axul central pentru ca arătătoarele să ia poziţia minutului ce a trecut.
Pentru ca toate aceste mişcări să nu se facă brusc din cauză ca pe rotiţele respective apasă
toată greutatea ce învârte mecanismul, axul cu opritor este prevăzut, după ce iese din lagăre, cu o rotiţă
conică ce angrenează o altă roată conică. Axul cu aceasta roată conică are la celalalt capăt nişte
aripioare reglabile care formează frâna de aer. Nu are discuri de materiale speciale, transmisia
executându-se prin fricţiunea celor două discuri metalice care susţin şi aripioarele metalice.
În felul acesta sunt amortizate şocurile puternice, cum ar fi cele ce însoţesc pornirea şi oprirea
întregului mecanism special care se face la trecerea fiecărui minut. Mecanismul ceasului avea pe axul
central câteva dispozitive care preluau informaţia de mers electric, o trimiteau la cele douăzeci şi cinci
ceasuri electrice instalate în sălile tribunalului din Iaşi. În timpul celui de al doilea război mondial au
dispărut cele 25 de ceasuri electrice. Au rămas doar două rotiţe conice pe axul central şi un ax central,
mărturie a instalaţiei care a fost.
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EVOLUTIA CONSTRUCTIVĂ A APARATELOR DE RADIO
(1920-1938)
~

Mihai Gheorghe,
colecţionar, Bucureşti

Abstract: The present paper represents an incursion into the history and the constructive evo/ution of radio
receivers starting with the heroic period of the radio during the 1920 's unti/ the modern age. Various
deve/opments and constructive so/utions have improved the selectivity and fidelity of radio sets and diminished
their price.
Keywords: radio, selectivity, sensitivity.

Epoca

eroică

a radioului

eceptorul de radio datează din anul l 920, mai bine zis acesta este anul începutului
radiofoniei. În acea epocă, radioul cu galenă încă juca rolul de vedetă. Acordul era
asigurat de lungile şi voluminoasele bobine cilindrice pe carton acoperite de fire
emailate, cu unul sau două cursoare. Primii amatori discutau hotărât despre avantajele montajelor tip
BOURNE, OUDIN şi TESLA, dar deja aparatele cu lămpi concurau
victorios pe cele cu galenă care, deşi detectau perfect, nu mai erau
capabile să amplifice curenţii slabi captaţi de antene care ajunseseră la o
dezvoltare respectabilă .
Primele pos~ri (radioreceptoare) cu lămpi arătau sub forma unui
ansamblu cu mai multe cuburi. Fiecare cub constituit dintr-o cutie
separată, era destinat unei funcţii precise: acordul, detecţia şi amplificator
cu condensatori şi

R

rezistenţe.

Asamblând un bloc cu celelalte cu ajutorul
,,baretelor" se obţineau receptoare cu două, trei,
câte odată chiar patru blocuri de frecvenţă joasă,
radioul era la vârsta „jocului de cuburi".
Ajungem în anul 1924. Cum arătau
posturile-receptoare în acea epocă? Mai curând
decât un post, e convenabil să vorbim de un
ansamblu de recepţie foarte eterogen şi statutar.
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Despre receptoare se poate spune că erau în întregime o reţea de fire ce conectau un difuzor
electromagnetic cu pâlnie, pila de 80 de volţi, acumulatorul de 4volţi şi încărcătorul său. Receptorul se
prezenta sub forma unei cutii cu panoul în faţă, de ebonită, cu numeroase butoane, manete cu ploturi ,
comutatoare cu cuţite, voluminoasele bobine şi lămpile montate deasupra. Aceste bătrâne triode
răspândeau o lumină plină care justifică încă odată numele de „lămpi". Bobinele interşanjabile sunt
montate pe suporturi mobile permiţând modificarea cuplajului antenă-acord şi a gradului de reacţie,
urmată de două sau trei etaje de joasă frecvenţă (JF). Nu se punea problema de polarizare a grilelor
lămpilor. Puţin conta muzicalitatea, care era ultima periodicitate a auditorului în aceste vremuri
paradisiace.
Nici selectivitatea nu prea conta fiindcă, numărul
emiţătoarelor era destul de redus şi nu se încurcau reciproc.
Sensibilitatea emiţătoarelor era scăzută. Începând cu anul
1925 lucrurile au început să se schimbe. Lămpile cu filament
de tungsten au fost înlocuite cu filament „thoriat" care se
consuma mai puţin. Pe de altă parte schema cu schimbare de
frecvenţă şi-a început ofensiva industrială.
Iată încă o invenţie brevetată în timpul războiului,
pentru care Lucien Levy a avut de aşteptat mulţi ani până a o
impune în industria de radio. Dar mai erau încă multe de
făcut pentru detronarea montajelor cu reacţie pozitivă ce
erau echipate cu un etaj de înaltă frecvenţă (ÎF) cu legătură
printr-un circuit-dop, care era în mare vogă.
Aspectul exterior al aparatelor devenea din ce în ce
mai sobru şi discret. Mai întâi lămpile iar puţin mai târziu
bobinele, se refugiau modest în interiorul " ebenitului" (cutie
de lemn). Forma construcţiei universal adoptată era montajul
în "echer" sau în „L".
Un panou vertical de ebonită susţinea toate organele
de reglaj (variabile în număr de două sau trei, reostatul de
încălzire, comutatorul etc.) şi bornele de conectoare. Panoul
era fixat cu şuruburi de placa de bază din lemn, pe care erau
montate soclurile pentru lămpi şi transformatoare de joasă
frecvenţă (JF).

94
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

Rupând pentru prima oară rutina tradiţională, lampa bigrilă a apărut ca să-ş i ofere serviciile de
schimbare de frecvenţă. Ele şi-au menţinut această funcţie până la naşterea „post-sectorului" (receptor
cu alimentare de la reţeaua de curent alternativ sau curent continuu), fiindcă îşi achitau această
obligaţie onorabil.
Spre stărşitul anului 1927, apariţia lămpii bigrilă
cu ecran, a determinat o veritabilă revoluţie. Dacă la
origine introducerea celui de-al patrulea electrod a avut
ca obiect reducerea capacităţii dinamice parazite dintre
grilă şi anod, s-au constatat foarte rapid avantajele
enorme a acestor noi lămpi care au coeficientul de
amplificare mult superior celor mai bune triode.
Utilizarea triodelor în etajele de înaltă frecvenţă (ÎF), au
făcut să se încline balanţa în favoarea schemelor cu
amplificare directă. Dar partizanii superheterodinei n-au
rămas inactivi.
Astfel, schimbătorul de frecvenţe cu două etaje
de medie frecvenţă (MF), echipate cu lămpi grilă-ecran, şi-a impus supremaţia. Sensibilitatea sa era
suficientă pentru asigurarea unei bune recepţii cu antena cadru, receptoare de unde care a cunoscut o
extindere extraordinară.
Dar orice medalie are un revers. Şi, în
ciuda calităţilor sale briliante, lampa cu grilă
'oo
ecran era afectată de un grav defect: emisia
secundară. S-a eliminat prin intercalarea unei
a treia grile, supresorul între grila-ecran ş i
anod. S-a născut astfel pentoda folos ită întâi
în joasă frecvenţă (JF) unde a înlocuit în mod
avantajos tetrodele.
.,._-------~A+ {s'I)
În timpul a trei ani, constructorii „au
digerat" consec inţele apar iţiei noilor tipuri de
lămpi şi şi-au adaptat montajele proprii.
Pentru a trage la maxim de amplificare, trebuia ca circuitele de legătură să fie de bună calitate. Astfel,
fabricanţii de bobine şi-au crescut propria producţie. Pe de altă parte, tensiunea anodică cerută de noile
lămpi era de ordinul a 150 Volţi , a făcut să profileze blocurile de alimentare care au substituit vechile
pile uscate de 180 Volţi .
Haut-Parleourul cu pavilion a cedat locul difuzorului acţionat de un rotor cu "paletă - liberă" .
Dar munca creatoare a laboratoarelor de cercetare au pregătit, în acest timp, cea mai mare revoluţie
industrială pe care a cunoscut-o radioul: evenimentul „post-sector".
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Era „post-sector"
După

câteva tentative premature, care au culminat cu un
eşec, în 1930 au apărut primele lămpi adevărate cu încălzire
indirectă. De aici, alimentarea totală prin reţeaua electrică a
devenit realizabilă. S-a născut „post-sector-ul", şi odată cu el,
industria de radio a primit un impuls. Toată tehnologia
receptorului a fost profund afectată de introducerea noului mod
de alimentare.
Lemnul şi ebonita au cedat locul metalului, şasiul
metalic, blindajul, decupajul, conexiunile cu fir izolat, acestea
erau caracteristicile noii tehnici. Simultan, depăşind strâmtorilor
şi oceanele, primele Haut-Parleur electrodinamice au venit să
îmbunătăţească calitatea
reproducerii
au
Şl
,,schimbat"
speranţa
amatorilor
puţin
norocoşi, căci, la debut,
preţul lor era destul de
scump.
Creşterea explozivă

în eter a cerut

exigenţe

din ce în ce
mai dure din partea selectivităţii, şi singură, ,,heterodina" era
capabilă să le satisfacă. Astfel au sucombat progresiv
montajele cu amplificare directă. Radioul a intrat de acum în
mase. Deţinerea unui aparat la reţea nu cerea cunoştinţe tehnice
care făceau ca receptoarele cu baterii să fie apanajul unui
număr restrâns de amatori iniţiaţi.
Lozinca care se repeta până la saturaţie era „O priză şi
asta-i tot". Astfel, solicitaţi să simplifice receptoarele cu
manete, constructorii trebuiau să rezolve problema reglajului
unic: cele 2 sau 3 condensatoare variabile erau comandate de acum de un singur buton. Probleme cu
selectivitatea, sensibilitatea, cu alimentarea şi simplificarea reglajului fiind rezolvate, radiotehnicienii
atacau de acum o chestiune foarte importantă şi anume aceea a fidelităţii reproducerii audio. Montajele
de joasă frecvenţă (JF) au fost primele beneficiare a rezultatelor cercetării, iar transformatoarele de JF,
au fost înlocuite din ce în ce mai mult de legătura - cuplajul, prin rezistenţe şi capacitoare. Apoi a
venit rândul detecţiei care, după câteva tatonări, detecţia zisă „pe grilă" a fost înlocuită prin detecţia cu
diodă. Între timp reglajul automat al amplificării (RAA), a fost încredinţat noilor lămpi pentodă cu
pantă variabilă.
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În 1933, propice aplicării unei idei vechi a lui Lucien Chretien: reglarea amplificării „RAA"
care combate victorios fluctuaţiile datorate fading-ului. Dispozitivul antifading a fost implantat foarte
repede în practica industrială.
[ntroducerea sa, spre deosebire de alte dispozitive auxiliare cum ar fi reglajul silenţios care a
fost o undă trecătoare, a fost definitiv adoptat. Aceiaşi soartă având-o şi indicatorul optic de acord
,,ochiul magic".
Timpurile moderne
După

ce a atins faza de pentodă, tehnica lămpilor a trebuit să se stabilizeze. Efectiv, după
câţiva ani, lampa cu cinci electrozi reprezenta suma complicaţiilor în arhitectura tuburilor cu vid. Dar
începând cu 1933, tendinţa spre specializare restrânsă a funcţiilor a condus spre crearea de noi modele
din ce în ce mai complexe.
Hexoda a fost prima lampă cu două grile de comandă separate de o grilă-ecran. Ele serveau ca
schimbătoare de frecvenţă, amplificatoare de înaltă frecvenţă (ÎF) sau medie frecvenţă (MF), sensibile
la acţiunea antifading-ului.
Dar foarte repede, adăogarea de noi electrozi a făcut-o uitată spre profitul heptodei şi octodei
lansate în 1934, s-a marcat debutul epocii moderne în radio. Acestor lămpi li s-a menţinut rolul de
schimbătoare de frecvenţă. Funcţionarea lor excelentă, chiar la frecvenţe foarte ridicate, a permis
adăogarea la domeniul undelor lungi şi medii a undelor scurte. Astfel s-a născut receptorul cu „toate
undele" (undă lungă UL, undă medie UM, şi unda scurtă US) care nu diferă prea mult de receptoarele
actuale.
Deşi munca de cercetare şi de perfecţionare continua, aceasta nu s-a axat decât pe detalii şi nu
a mai creat dispozitive auxiliare. De asemeni, din 1935, trăsăturile esenţiale ale receptoarelor moderne
au fost definitivate. Era vorba de o superheterodină echipată cu un oscilator pe bază de heptodă sau
octodă, acesta era unnat de un etaj de medie frecvenţă (MF) cu pentodă; etajul final era echipat cu o
pentodă de putere ce acţiona prin intermediul transformatorului de ieşire un difuzor electrodinamic.
Primele două lămpi erau aservite acţiunii regulatorului antifading. Problema frecvenţei imagine a
condus la un moment dat spre utilizarea unui preselector la intrare - filtru de antenă. Dar rezolvarea
definitivă a fost atinsă prin adoptarea unei valori ridicate a frecvenţei intermediare (Fl - 465 KHz şi
mai târziu 472 KHz, 473 KHz pe când la începuturi era de 55 KHz, apoi de 110, 112, 115 sau 130
KHz), conform datelor de arhivă.
În 1935 conflictul care opunea selectivitatea reproducerii fidele a fost rezolvat prin adoptarea
unui sistem cu selectivitate variabilă: pentru emiţătoarele puternice sau apropiate, lasă să treacă o
bandă largă de frecvenţe asigurând o bună reproducere a tuturor frecvenţelor muzicale; pentru
emiţătoarele slabe sau îndepărtate, banda de trecere este restrânsă în maniera evitării interferenţelor.
Acest dispozitiv care, bine realizat, este de o utilitate incontestabilă, n-a fost menţinut decât de
câţiva constructori de aparate de radio. Mereu în urmărirea defectelor în locul în care apăreau,
tehnicienii n-au ezitat să aplice o măsură draconică: sacrificând deliberat o parte din amplificare de
joasă frecvenţă (JF), ei au putut în 1936 graţie contra-reacţiei, să reducă într-o proporţie considerabilă
distorsiunile. Pe lângă asta, intercalând în circuitul de reacţie negativă a unor filtre trece jos (FTJ) şi
filtre trece sus (FTS), au putut îmbunătăţii curbe de răspuns ale radio receptoarelor.
Tot la fel de efemeră a fost unda expandării destinată a „decomprima" raportul amplitudinilor
sonore ce au fost artificial comprimate la emisie. Aproape în aceeaşi măsură a trecut entuziasmul, pe
care l-au manifestat constructorii (mai mult decât al clienţilor, poate), pentru reglajul automat.
Butoanele mari care au înflorit până în 1938 pe carcasa receptoarelor au putut să dispară
discret începând cu acea epocă. Începutul războiului a marcat practic o întrerupere provizorie în
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receptorului la reţea . Preocupaţi de dificultăţile aprovizionării, de necesitatea adoptării la
materialele disponibile, constructorii şi tehnicienii n-au avut posibilitatea de a înfăptui noi dezvoltări .
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OROLOGERIA, PRECURSOAREA TEHNICII
TEHNOLOGIEI MODERNE

ŞI

Adrian-Alexandru Popescu,
Reşiţa

Abstract: This paper was presen/ed at the National Symposium "Time and Human "from Ploiesti. It aims to
establish a connection between the constructive technologies of clocks and the mechanisms, which emerged in
the modern age, after the Industrial Revolution. The clock is a collaborative crea/ion, and the creator of the
subparts 'forms remains unknown. This paper is a tribule to the work of these men, who took humanity into
another era. The reliability and the long working hours of these clocks are owed to the manner in which they
were tested, mostly without any intervention for years. A significant achievement is the testing of materials, but

alsa the crea/ion of new materials meant to survive du ring difficult challenges.
Keywords: Watchmaker, clock technology, inventions and meclwnisms.

C

ivilizaţia umană

de-a lungul istoriei, din antichitate şi până în prezent, a cunoscut mecanizarea
şi maşinismul doar la finele secolului al XVII-iea şi începutul secolului al XVIII-iea. Secole
de-a rândul omul a muncit manual sau cu ajutorul animalelor. În această lungă perioadă tot
geniul tehnic şi imaginaţia umană s-a manifestat doar în domeniul ceasurilor şi automatelor mecanice.
Măsurarea timpului şi construcţia de automate fiind unicul domeniu de manifestare al
mecanicii, primul pas a fost alegerea unui material potrivit pentru a rezista solicitărilor de lungă
durată, dar şi la uzura corespunzătoare unor interacţiuni în forţă (chiar dacă aceste forţe sunt extrem de
mici). Cel de-al doilea pas a fost căutarea unui mijloc pentru a micşora forţa de frecare şi de a reduce
pierderea de putere prin mişcare, drept pentru care s-au folosit lubrefianţii. În mecanica mecanismelor
ungerea este esenţială, lipsa ei ducând la gripări sau uzuri exagerate. Rezolvarea acestei probleme s-a
făcut mult mai târziu, problemă asupra căreia vom mai reveni.
Cercetând bibliografia, îndrăznim să afirmăm că dacă în antichitate ar fi existat o tehnologie
în prelucrarea sticlei sau oţelului inoxidabil, ceasurile cu apă (clepsidrele) ar fi avut probabil un alt
aspect şi ar fi dominat cu autoritate, o perioadă mult mai lungă în istoria omenirii, iar măsurarea
volumelor şi a nivelurilor de lichid ar fi atins precizii deosebite, corespunzătoare preciziilor necesare
în orologerie.
Drept urmare, toată munca, pasiunea şi cercetările depuse pentru a crea un ceas de o
fiabilitate şi precizie ridicată se regăseşte în toate creaţiile tehnice actuale. Este de la sine înţeles că
omul a folosit la început materialele pe care natura i le-a pus la dispoziţie şi respectiv animalele
domestice, în starea lor naturală. În aceste condiţii nu este surprinzător că omul a învăţat să prelucreze
cristalele naturale şi, implicit, să constate că unele dintre ele pe lângă duritate mai au şi calitatea de-a fi
frumoase. De aici şi până la naşterea meseriei de şlefuitor de cristale şi a celei de bijutier nu a fost
decât un pas, iar legătura dintre aceste trei meserii s-a păstrat până în timpurile noastre (mai mult sau
mai puţin), majoritatea ceasurilor istorice nefiind doar lucrări de artă mecanică, ci şi bijuterii în
adevăratul sens al cuvântului.
O altă problemă care a preocupat minţile ceasornicarilor cu mult înaintea savanţilor
contemporani, şi anume economia de energie, a fost magistral soluţionată, în sensul că un ceas a ajuns
să consume atât de puţină energie, deoarece mecanismele în decursul timpului au fost optimizate din
toate punctele de vedere.
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Paradoxal, deşi în Evul Mediu, construcţiile mecanice care apăreau, erau socotite lucruri
iar constructorii lor de cele mai multe ori erau socotiţi vrăjitori, ceasul a fost acceptat, chiar
mai mult, toată viaţa bisericii ajungând să fie orânduită după criterii temporale. Ceva mai târziu, ceasul
a pătruns şi în mânăstiri, iar timpul a dobândit semnificaţii chiar şi pentru aparenta atemporalitate a
vieţii monahale.
Tot în Evul Mediu cercetarea fenomenelor astronomice a contribuit la o cunoaştere mai
aprofundată a mişcării planetelor, mecanismele mecanice folosite pentru imitarea mişcării aştrilor fiind
de o complexitate deosebită.
Artiştii au fost şi ei fascinaţi de creaţiile ceasornicarilor, astfel că arta a contribuit la
realizarea „îmbrăcăminţii" mecanismelor de orologerie, iar nu de puţine ori bijuteria mecanică era
dublată de o operă de artă în exterior.
Muzica a profitat şi ea de realizările mecanismelor ceasornicarilor, deoarece nu exista o
alternativă la executarea muzicii, şi atunci ceasurile sau alte obiecte de folosinţă curentă au fost dotate
cu sisteme care interpretau diverse melodii. Totodată au fost construite diverse instrumente automate
sau instalaţii, care imitau o orchestră întreagă.
În acelaşi timp, orologeria a conceput şi sisteme automate de ridicare a greutăţilor, respectiv
armarea arcurilor, care acţionau atât ceasurile, cât şi automatele mecanice (în acest sens ar fi de amintit
variaţia temperaturii mediului ambiant, variaţia presiunii atmosferice sau o activitate umană obişnuită,
ca de exemplu deschiderea unei uşi etc.). În continuare vom trece la identificarea influenţelor acestei
activităţi de zeci de secole în lucrurile „aproape" banale ce sunt folosite în mod curent, chiar şi-n zilele
noastre.
Deoarece nu putem fi exhaustivi vom exemplifica doar anumite domenii şi realizări actuale
care îşi au originile în mecanica, tehnica şi tehnologia folosită de cei care au lucrat în domeniul
orologeriei şi al automatelor, astfel:
Aviaţia - are rădăcini din porumbelul zburător construit de Architas din Tarent, care după
toate probabilităţile era un planor ce zbura prin torsionarea unei coarde elastice.
Automobilismul - mecanismul bielă manivelă a fost folosit în ceasurile care indicau
mareele, la fel ca şi mecanismul cu camă folosit la aceleaşi ceasuri. Aceste mecanisme au constituit
modelul pentru distribuţia motoarelor moderne. Pentru construcţia cutiei de viteze, bazele au fost puse
cu ajutorul calculelor folosite la toate ceasurile cu roţi dinţate. Cerinţa lipsei forţei de reacţie în lagăre
pentru ca uzura şi frecarea să fie minime, dar şi suspensia cardanică de la cronometrele de marină au
fost folosite la transmiterea mişcării de la cutia de viteze la diferenţial. O altă piesă preluată de la
mecanismele astronomice planetare a fost continuarea transmiterii mişcării la roţile automobilelor,
planetarele, piese care derivă şi ele de la imitarea mişcărilor cereşti, la fel ca şi echilibrarea statică şi
dinamică a pieselor motorului, a roţilor de rulare ale automobilului, dar şi mecanismele auxiliare
(ridicarea geamurilor, sistemul de încuietori etc.).
Birotica - este un alt domeniu, care are componente mecanice, mecanisme şi subansamble
care s-au folosit în orologerie cu zeci de ani mai devreme, unde li s-a probat funcţionarea şi
fiabilitatea.
Industria jucăriilor - toate jucăriile mecanice au mecanisme de ceas, mai simpliste şi mai
neprecise, fapt care nu îi deranjează însă pe copii, ci îi fascinează: faptul că pot roti o cheiţă şi jucăria
merge, executând diferite mişcări, inclusiv unele care imită mişcările umane. Adesea, copilul care se
joacă cu o jucărie mecanică transformă jocul în abilităţi ulterioare de valoare.
Geografia - orientarea pe glob prin sistemul de coordonate ar fi fost inutil dacă nu ar fi
existat ceasornicari de excepţie, constructori de cronometre.
Lăcătuşeria - a fost meseria care a dat cei mai mulţi ceasornicari, în condiţiile în care aceştia
şi-au exersat abilităţile, construind încuietori şi balamale ale uşilor.
Locomotivele cu aburi - au acelaşi sistem de bielă manivelă ca şi motoarele de automobil.
diavoleşti,
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Metrologia - îşi are originea tocmai în faptul că, pentru a stabili calitatea unui ceas erau
necesare nişte reguli care să determine repetitivitatea performanţelor sale. De aici au apărut o serie de
reguli de verificare, testare şi reglare, inclusiv perioadele la care se face verificarea, astfel încât
siguranţa şi fiabilitatea să fie maxime.
Utilizarea cristalelor - la început cele naturale şi apoi cele artificiale (produse) pentru a avea
înlocuitori ieftini. În multe situaţii procesul de prelucrarea se menţine neschimbat, ca acum câteva sute
de ani.
Maşinile unelte - pentru a putea obţine o precizie cât mai mare, dar şi o repetabilitate a
pieselor de acelaşi fel, în momentul în care ceasurile au trecut la stagiul de producţie de masă a fost
absolut necesar ca anumite piese să fie executate de maşini, în niciun caz manual, iar apoi aceste
maşini şi-au schimbat dimensiunile, pentru a putea fi construite şi piese de mari dimensiuni.
Roţile dinţate - calculul dinţilor, al formelor dinţilor, al geometriei angrenajelor şi chiar
transmiterea mişcării cu un mic consum de energie şi fără zgomot a fost experimentată de generaţii
multiple de ceasornicari, astfel că în acest caz, teoria a fost devansată de practică.
Materialele folosite - a fost un proces de alegere, prelucrare, tratament termic şi mecanic
adecvat, iar mai târziu s-au produs materiale şi aliaje speciale cu anumite caracteristici, uneori a fost
chiar o îmbinare a două metale pentru a obţine nişte calităţi inedite (bimetalele). Pentru a face
ceasurile cât mai precise s-a încercat diminuarea influenţelor exterioare pentru a nu perturba ceasul în
mersul său şi s-au dezvoltat materiale ca invarul şi elinvarul, care aproape nu se dilată la variaţii de
temperatură şi se folosesc şi pentru aparatura de măsură şi control.
Automatica - este o ştiinţă care a luat naştere din dorinţa omului de-a imita fiinţele şi
animalele, iar mai târziu pentru a prelua unele munci fie monotone şi implicit plictisitoare, fie pentru a
nu se face greşeli, fie pentru munci grele care necesită un efort mare şi de durată. Cel mai banal
automat pe care îl are orice persoană în casă este un dispozitiv folosit pentru reglarea automată a
nivelului de lichid la ceasurile cu lichid, şi anume vasul de apa de la WC-uri descris pentru prima dată
de Al Gazari. Un alt sistem automat folosit la ceasuri este sistemul de bătaie al orelor, sistem atât de
diferit, dar care odată reglate perfect, nu mai scapă nicio bătaie, uneori timp de zeci de ani. O altă
invenţie provenită tot de la arabi este sistemul automat de ridicare al apei pentru ceasurile cu apă,
descris de Benu Musa.
Sportul - este de fapt cel mai important domeniu în care orologeria şi-a spus cuvântul, chiar
dacă la ora actuală, recordurile se măsoară în miimi de secundă, timpi care nu mai pot fi măsuraţi cu
cronometre mecanice obişnuite.
Ungerea - teoria şi realizările în domeniul producerii de lubrifianţi care să aibă calităţile
necesare, adică stabilitate în păstrarea proprietăţilor, reducerea frecărilor şi mai ales a uzurilor.
În această lucrare am încercat să arătăm aportul orologeriei la dezvoltarea tehnicii moderne,
neîndoindu-ne că anumite sisteme tehnice din ceasuri vor primi şi o altă întrebuinţare şi poate se va
aduce un omagiu tăcut ceasornicarului care a trudit la crearea unor subansamble şi a rămas pentru
totdeauna ANONIM.
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Ceasornicar, The Illustrated London News, 1877
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STEREOSCOPIA - ÎN CĂUTAREA RELIEFULUI
Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii
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Abstract:Stereoscopy - a branch of photography - represented, many years aga, an inciting way to
entertain art amateurs. The present paper offers a de tai/ed description of the main methods of obtaining a
relief plastic image, starting from the classic system of stereoscopy and up to the newer achievement of
the modern technique - coherent light photography - Holography.
Keywords: stereoscopy, photography, photo cameras, ho/ography

e cele mai multe ori, marile realizări ştiinţifice par a fi doar o simplă
descoperire a ceea ce este evident. Faptul fundamental că noi oamenii vedem
în trei dimensiuni pentru că avem o vedere binoculară, este o astfel de
descoperire care a stat la baza inventării stereoscopiei la începutul secolului al XIX-iea.
Cu alte cuvinte, stereoscopia sau fotografia în relief este rezultatul impresiei noastre
vizuale ce are la bază imagini plane bidimensionale ale unui subiect tridimensional, cuplate şi
aranjate două câte două, după regulile perspectivei geometrice şi, bineînţeles, cu ajutorul
luminii.
Stereoscopia este, prin urmare, ştiinţa despre perceperea vizuală în trei dimensiuni a
spaţiului nostru înconjurător. Ea utilizează aceeaşi proprietate pe care o posedă ochiul omenesc
de a percepe relieful şi se bazează pe principiul reconstituirii imaginilor percepute de ochiul
stâng şi de cel drept atunci când obiectul este privit în condiţii naturale. Astfel, ochiul drept vede
obiectul sub un unghi dat, împreună cu toate detaliile aflate spre dreapta, iar ochiul stâng, la
rândul său, vede acelaşi obiect sub un unghi sensibil diferit şi percepe toate detaliile aflate în
stânga. Ansamblul dă senzaţia de relief1•
„Visul utopic" de a captura „senzaţia de viaţă", de profunzime, de mişcare aşa cum o
prezintă Laurent Mannoni2 îşi are rădăcinile în jurul anului 1400 când regulile perspectivei îşi
fac apariţia odată cu publicarea celui mai vechi tratat de perspectivă care se cunoaşte: De
Pictura a lui Leon Battista Alberti3. În mod similar, Leonardo da Vinci (1452-1519), în
Trattatto delia Pittura observa că oricare punct al unui tablou pictat nu va putea vreodată să
redea imaginea tridimensională al unui obiect solid. Pictorii sunt de cele mai multe ori disperaţi
cu nu sunt capabili să imite natura, observând că picturile lor nou au acelaşi relief. aceeaşi
4
viaţă, obiectele nu sunt atât de naturale ca într-o oglindă, toate parând a fi în acelaşi plan
scria pictorul renascentist.
Tot Leonardo da Vinci este cel care recomandă utilizarea „vitroului cadrilat" pentru a se
putea desena/picta după legile perspectivei. Vitroul cadrilat este considerat unul dintre primele
instrumente perspectoare şi consta într-un geam dreptunghiular pe care erau trasate linii paralele
şi perpendiculare care împărţeau suprafaţa geamului în pătrate egale. Vitroul era prevăzut cu un
vizor ocular prin care se analiza fiecare punct al subiectului ce urma sa fie pictat 5. Pictorul şi
gravorul german Abrecht Diirer (1471-1528), în a patra sa carte Underweysung der Messung

D

1

Mircea Novac, Fotografia de la A la Z, Editura Tehnica, Bucuresti, 1973 p. 387.
Jacques Malthete, Laurent Mannoni, Me/ies: magie et cinema, Publisher Paris musees, 2002, p 5.
3
Ray Zone, Stereoscopic cinema and the origins of 3-D film, 1838 - 1952, University Press ofKentucky,
2007, p.6.
4
Ibidem.
5
Ibidem, p 7.
2
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prezintă, într-o gravură, acest dispozitiv (Fig. 1)6. Însă adevăratul întemeietor al perspectivei

teoretice este Guidobaldo de! Monte ( 1545-1607), autorul lucrării Perspectivae /ibri sex
în anul 16007• Numeroase dispozitive similare au fost concepute în anii care au urmat.

apărută

~·

~

~

~-R---'m,

Fig. 1

Fig. 2

În secolul al XVII-iea, Jacopo Chimenti (1551 - 1640) realizează o acuarelă intitulată
„Copilul desenator" (Fig. 2) care dădea privitorului impresia de imagine în relief. Este
considerată prima acuarelă stereoscopică din lume 8. Lucrarea este păstrată la Muzeul de Artă
din Lile (Franţa) şi a fost realizată în aşa manieră - doua picturi ale aceleiaşi teme - încât ea reda
ceea ce un om vede cu fiecare ochi în parte, accentuând vederea binoculară.
A urmat apoi o perioadă de uitare, pentru ca secolul al XVIII-iea să abunde în încercări
fanteziste, unele chiar reuşite, aplicabile şi astăzi în lumea teatrală în obţinerea imaginii
tridimensionale.
Una dintre ele este panorama - cuvânt englez derivat din asocierea a două cuvinte din
greaca veche: ,,pan" care înseamnă tot şi „arama" care înseamnă vedere9 - cel mai popular şi cel
mai tipic fenomen al secolului al XIX-iea. Panora ,; .. se desfăşoară în faţa ochilor pe un tablou
continuu, pictat pe o pânză cilindrică care, în partea de jos, se confundă cu podiumul pe care stă
privitorul. Aşadar, panorama este un tablou de mari proporţii desfăşurat de jur împrejurul unei
încăperi circulare, iluminat de sus numai pe anumite sectoare, astfel încât spectatorul aflat în
mijlocul încăperii, în semiobscuritate, să aibă iluzia unei imagini reale 10 • Superioritatea
panoramei constă în suprimarea cadrului, a limitărilor şi în reproducerea perfectă a spaţiului
nemărginit în sens orizontal. Din această cauză panorama se mai numeşte şi tabloul fără
margini. Panorama redă imensitatea mării, a câmpiilor şi a munţilor până departe în zare, pe
care se desfăşoară diferite scene. Ea a fost inventată la Edinburg, de un pictor al cărui nume a
11
rămas necunoscut •

Fig. 3. Robert Barker Londonfrom the Roof ofAlbion Mills (1792)

6

Kirsti Andersen, The geometry of an Art: The History of the Mathematical Theory of Perspective from
Alberti to Monge, Publisher Springer, 2008, p. 194.
7
Lyle Massey, Anamorphosis through Descartes or Perspective Gone Awry, Rennaissance Quarterly,
Voi. 50, No. 4 (Winter, 1997), p. 1175.
8
Photographic Society of London, The journal of the Photographic Society of London, voi. 8, Publisher
Taylor & Francis, 1864, p. 9-12.
9
DEX, 1979, p. 696.
10
Teodor Mucică, Minodora Perovici, Universul Mijloacelor audiovizuale, Editura Albatros, Bucureşti,
1982, p. 72, DEX, 1979, p. 696.
11
Conf. lng. Sylviu Comănescu, Alexandru Constantinescu, Fotografia în relief, Colecţia Foto-Film,
Editura Tehnică, Bucureşti, p.5.
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În anul 1783, Robert Barker (1739 -1806), în Edinburg, realizează primele aplicaţii ale
acestui nou sistem de prezentare a imaginii, iar în 1787 îşi patentează ideea în Londra. În
cererea de patentare, pictorul irlandez prezintă principiile şi caracteristicile invenţiei pe care si-o
atribuie singur, şi care se pare că au rămas aproape neschimbate de-a lungul multor ani 12 • Robert
Barker şi-a denumit invenţia în franceză ,,La Nature a Coupe d 'Oeil" (Natura dintr-o privire) şi
a primit patentul abia in 1792 (Fig. 3). Aproape imediat, în ziarul The Times s-a anunţat că s-a
13
născut un neologism: Panorama
A urmat apoi americanul Robert Fulton (1765 - 1815) care, în aprilie 1799, în urma
unei înţelegeri cu Robert Barker, primeşte licenţa de import pentru o perioada de 1O ani şi
introduce panorama în Franţa 14 (Fig. 4). În data de 8 decembrie al aceluiaşi an, Fulton îşi vinde
licenţa de import compatriotului sau James Thayer 15 • Acesta cumpără două rotonde la Paris şi
realizează aici, în anii 1802 si 1814, două panorame rămase celebre reprezentând Neapole,
Atena şi toate câmpiile de luptă ale imperiului.

Fig. 4. Robert Fu/ton - planul din
Description explicative du panorama ou
tableau circulaire 16, (2 6 aprilie 1799)

Fig. 5. Pierre Prevost, Panorama ofConstantinopole, (1 818)

În vara lui 1799, artistul francez Pierre Prevost (1751-1839) pictează o rotondă
panoramică de 32 metri în diametru, intitulată View of Paris from the Tuileries şi o alta, la fel
de mare: The Evacuation of Toulon by the English in 1793 care, îi vor aduce anul următor, bine
meritata recunoaştere ca fiind cel mai mare panoramist francez 17 (Fig.5).
În secolul al XIX-iea, picturile şi panoramele devin un mod foarte popular de a
reprezenta peisaje şi evenimente istorice. Publicul din
Europa şi America acelor vremi, dar si mai târziu, au
fost foarte încântaţi de aspectul de profunzime şi de
senzaţia de iluzie tridimensională pe care o producea
imaginea panoramică care îi împrejmuia 360 de grade.
Un alt procedeu al perspectivei: Diorama - o
combinaţie a cuvântului englez „panorama" care
înseamnă privelişte generală, cu cuvântul grec „dia",
care înseamnă printre - a fost inventată în 1822, la Paris, de către Louis Daguerre şi Charles
Marie Bouton 18• Diorama era o pictură de mari dimensiuni, reprezentând de obicei o scenă
istorică şi care, datorită variaţiilor efectelor luminoase, dădea impresia realităţii. Această pictură
12

Bernard Cornment, The Panorama, Reaktion Books, 2003 p. 7.
Ibidem.
14
Ibidem, p. 29.
15
Ibidem.
16
Ibidem, reprezintă planul unei platforme pentru aplicarea panoramei prezentata in cererea de licenta de
import a lui Robert Fulton din data de 26 aprilie 1799.
17
Ibidem.
18
Richard Daniel Altick, The Sho ws of London, Harvard University Press, 1978, p. 163.
13

105
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

realizată

în dimensiuni impresionabile - cea realizată de Daguerre avea laturile de 15 x 23 m - sa bucurat de mare succes. Prima lor dioramă - imaginea de mai sus - era un şir de tablouri uşor
curbate - fracţiuni de panoramă - ingenios luminate. Imaginile erau fixate într-o rotondă în care
spectatorii ocupau o platformă care se învârtea şi care îi aducea în faţa diferitelor imagini 19 •
Văzută din interior, diorama realizată de Daguerre în 1822 reprezenta golful Neapole cu
vulcanul Vezuviu. Prin simpla schimbare a luminii vulcanul apărea activ. Pânză pe care se afla
imaginea se putea schimba20 •
În 1830, pictorul francez Le Chevalier Bonton inaugurează diorama cu dublu efect, la
care, prin jocuri de iluminare succesive şi picturi realizate de el pe ambele feţe ale pânzei
transparente, se produceau „văzând cu ochii" schimbări de privelişti, vederi succesive de zi şi de
noapte, apariţii de personaje etc.21 .
Relaţia Dioramei şi Panoramei - un spectacol al secolului al XIX-iea şi începutul celui
de-al doilea XX-iea - cu cinematograful a fost adesea evidenţiată. "Înainte să se formeze un
public al cinematografului, deja exista un public la Panorama Imperial pentru a vedea imagini
(care încetaseră deja de a fi imobile" afirma Walter Benjamin22 . În timp ce la panoramă,
funcţionarea spectacolului depinde de mişcările spectatorului în incinta centrală, la dioramă ea
este independentă de spectator. Raportul dioramei cu panorama este asemănător cu acela al
decorului de teatru la pictură, distanţă în care este prins şi cinematografuI23•
Toate situaţiile prezentate anterior sunt încercări de a reda imagini în relief din
perspectiva vederii monoculare, când perceperea imaginilor este incompletă pentru ca,
rămânând bidimensională, nu se percep atât de bine adâncimile, adică, relieful.

D

Fig. 7. Stereoscop ce utilizează cupluri
de desene, 1838

Fig. 6. Stereoscopul lui Charles Wheatstone
Museum of Science din Londra

Se spune, pe drept cuvânt, că unul dintre darurile cele mai de preţ pe care le are omul
este vederea. Prin simţul văzului, omul intră în legătură cu lumea din jurul său. Ea constituie în
acelaşi timp, cel mai preţios instrument de cunoaştere a realităţii obiective şi de reflectare a
lumii înconjurătoare.
Cei doi ochi ai omului, prin poziţia lor diferită în spaţiu, ,,văd" două imagini diferite ale
aceluiaşi subiect. Acest principiu cunoscut încă din secolul al III-iea î. Hr. de Euclid, amintit în
secolul al II-iea d. Hr. de fizicianul Galen şi apoi reafirmat de mai multe ori în decursul
timpului, în special de Leonardo da Vinci şi Giovanni Battista delia Porta, a rămas ca atare până
în sec. al XIX.
Prin definiţie, toate procedeele de realizare a imaginii în relief având la baza vederea
binoculară, constau în efectuarea simultană a două fotografii ale subiectului din două puncte
19

Jean - Louis Leutrat, Cinematograful de-a lungul vremii o istorie (traducere Comei Matei), Editura
ALL Educaţional, 1995. p. 8.
20
Richard Daniel Altick, The Shows of London, Harvard University Press, 1978, p. 163.
21
The Art-Union, Volume 1, Publisher W. Thomas, 1839, p. 142.
22
Jean - Louis Leutrat, Cinematograful de-a lungul vremii o istorie (traducere Comei Matei), Editura
ALL Educaţional, 1995. p. 8.
23
Ibidem.
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diferite separate, în principiu, de distanţa ce separă cei doi ochi 24 - distanţa interpupilară. Este
suficient ca fiecare ochi să nu poată vedea decât imaginea corespunzătoare lui, pentru a crea
iluzia de relief.
Cel care a descoperit principiul stereografiei a fost fizicianul englez Charles
Wheatstone 25 (1802 - 1875) care a obţinut efectul de relief utilizând cupluri de desene.
În 1838 Sir Charles Wheatstone construieşte stereoscopul (Fig. 6, 7) - cuvânt derivat
din asocierea a două cuvinte din greaca veche: ,,stereos" care înseamnă solid şi „skopein" care
26
înseamnă a examina • Stereoscopul era un dispozitiv cu oglinzi care permitea fiecărui ochi să
vadă numai una dintre cele două imagini diferite (stereogramă) ale aceluiaşi obiect, creând astfel
impresia de relief. Cele două imagini care se suprapuneau erau executate cu două aparate
aşezate la distanţa de 65 mm între ele, distanţa aproximativă interpupilară a ochilor la om.
Treptat, toţi marii fotografi ai vremii, încep să se ocupe de această formă a fotografiei folosind
succesiv dagherotipia, calotipia, clişeele cu albumină, colodiu etc. 27
Una dintre cele mai notabile rezultate ale investigaţiilor lui Wheatstone privind vederea
binoculară a fost constatarea că: un obiect solid, plasat în aşa fel încât să fie văzut de ambii ochi,
proiectează în perspectivă (reprezentare tridimensionala), imagini diferite pe fiecare retină
oculară. Acum, dacă aceste două perspective ale obiectului studiat, sunt copiate cu acurateţe pe
o foaie de hârtie şi prezentate câte una fiecărui ochi, în aşa fel încât părţile să corespundă ochiului stâng, perspectiva stângă şi ochiului drept, perspectiva dreaptă -, obiectul supus
studiului va fi reprodus fără dificultate, în toate elementele lui tridimensionale într-un plan
bidimensionat2 8 •
Stereoscopul lui Sir Charles Wheatstone a fost primit cu entuziasm de comunitatea
ştiinţifică londoneză, iar după anunţarea oficială a naşterii fotografiei (7 ianuarie 1839)
daghereotipiile au înlocuit cu succes desenele stereoscopice.
Profesorul de matematici din Edinburgh, James Elliot, realizează în 1839 un alt
stereoscop29 cu privire directă prin intermediul unei cutii din lemn cu 3 orificii care limitau
privirea fiecărui ochi, astfel încât fiecare ochi să vadă numai imaginea respectivă din dreapta
sau din stânga. Probabil că, fără descoperirea fotografiei, acest aparat ar fi rămas o simplă
curiozitate într-un laborator de optică.
După 5 ani, în 1844, fizicianul scoţian Sir. David Brewster (1781 - 1865), prieten cu W.
H. Talbot şi cu David Octavius Hill - pionieri ai fotografiei - perfecţionează stereoscopul
prevăzându-l cu oculare convergente ce înlesneau vederea imaginilor şi prin transparenţă (Fig.
8, 9). O mică cutie cu două vizoare prevăzuţi cu prisme ce refractă cele două imagini care sunt
luminate cu ajutorul luminii reflectate 30 • În 1849, tot Sir David Brewster a inventat aparatul
fotografic cu două obiective pentru realizarea de imagini/fotografii stereoscopice 31 • În tratatul
Thomas de Galiana, Michel Rival, LAROUSE - in extenso - Dicţionar - Inventatori şi invenţii, Editura
Tehnica, Bucuresti, 2001, p. 416.
25
Brian Bowers, Sir Charles Wheatstone FRS: 1802-1875, ediţia 29, Institution of Electrica! Engineers,
Science Museum, IET, 2001, p. 46.
26
Camelia Elena Prai ea, Pictorialul amintiri/or - catalog de colecţie - tehnica fotografica, Editura
Palatul Culturii, 2009, Iasi, p. 105.
27
Brian Bowers, Sir Charles Wheatstone FRS: 1802-1875, ediţia 29, Institution of Electrica! Engineers,
Science Museum, IET, 2001, p. 46.
28
Ibidem.
29
Brian Bowers, Sir Charles Wheatstone FRS: 1802-1875, ediţia 29, Institution of Electrica! Engineers,
Science Museum, IET, 2001, p. 51.
30
Ray Zone, Stereoscopic cinema and the origins of 3-D film, 1838- 1952, University Press of
Kentucky, 2007, p. 9.
31
Thomas de Galiana, Michel Rival, LAROUSE - in extenso- Dictionar - Inventatori şi invenţii, Editura
Tehnica, Bucureşti, 2001, p. 416.
24
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său

din 1856, The Stereoscope, David Brewster arăta că aparatul său binocular realizează
fotografii identice cu cele a imaginilor pe care cei doi ochi ai omului le percep 32 •
n

două

,.
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Fig. 8. Binocularul lui Brewster 185a33

Fig. 9. Stereoscop Brewster

În Anglia, acest aparat nu s-a bucurat de atenţia cuvenită, astfel Sir Brewster vine la
Paris unde, întâlnindu-l pe abatele Moigno îi câştigă interesul pentru stereoscop. Acesta îl
îndeamnă pe producătorul de instrumente optice Louis Joules Duboscq (1817-1886) să
construiască acest aparat simplu şi uşor de mânuit. În 1851, la Expoziţia universală din Londra,
regina Angliei a fost extrem de impresionată de modelul de lux prezentat. În urma acestei
34
expoziţii, stereoscopul a fost lansat publicului . Din acest moment, o multitudine de vizoare
stereoscopice au fost oferite pe piaţă, multe dintre ele devenind adevărate bijuterii tehnice, iar
oficiile de patentare au fost invadate de cereri prin care erau aduse îmbunătăţiri şi modificări din
cele mai ingenioase. (Fig. 10 ,11, 12 si 13)

Fig 10. model Brewster cu lentile pătrate

Fig. 11. Vizor cu aplicaţii metalice, Londra, cca. 1860

Fig. 1.2 Verascope (patent J. Richard)
cca. 1860

Fig. 13. Vizor binocular
Germania, 1930

Franţa,

Voigtlănder

& Son

În 1852 Charles Wheatstone, pornind de la principiul stereoscopului descoperit ş1
studiat chiar de domnia sa, realizează un alt dispozitiv stereoscopic cu prisme cu reflexie totală
numit Pseudoscop - cuvânt derivat din asocierea a două cuvintele din greaca veche „pseudo"
care înseamnă fals şi „skopein" care înseamnă a privi, prin care obţine iluzia inversării

32
33
34

Thomas L. Hanking, Rober J. Silverman, lnstruments and the lmagination, p. 157.
Sir David Brewster, The Stereoscope, John Murray, Albermarle Street, 1856, p 67.
Kyle Husfloen, Antique Trader Cameras and Photographica Price Guide, p. 7.
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reliefului 35 . El a preconizat că acest fenomen s-ar putea produce în cazul în care o imagine
destinată ochiului drept ar fi îndreptată spre ochiul stâng şi invers, construind astfel un aparat
care permitea inversarea imaginilor percepute în mod normal de ambii ochi. O soluţie mai
simplă a pseudoscopului a fost realizată un an mai târziu de către Walter Hardie 36 care foloseşte
patru oglinzi plane, în loc de două.
Acelaşi Walter Hardie, în 1853, şi fizicianul german Helmholtz în 1857, în scopul
perceperii reliefului şi în cazul unor imagini cu detalii la distanţe mai mari în adâncime,
37
realizează Telestereoscopu/ (fig. 14) sau Stereoscopul telescopic. Acesta este un stereoscop la
care distanţa binoculară este mult mărită prin intermediul unui dispozitiv cu oglinzi paralele,
obţinându-se, astfel, o extensie stereoscopică .

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Primul aparat fotografic stereoscopic binocular care putea fi găsit pe piaţă, era aparatul
realizat de Achille Quinet Leon (1831-1900) din Paris în 1853 şi care purta denumirea de
·
38
qumetoscope
.
La Paris, în anul 1897, inginerul Leon Bloch brevetează Fisiograful (Fig.15, 16). un
aparat fotografic stereoscopic sub forma unui binoclu de teatru.39 Datorită avântului luat de
stereoscopie, numeroase noi modele de aparatele fotografice stereoscopice au fost introduse cu
succes pe piaţa de profil din lume.

.

□."
.

_)

~~
Fig. 17. Anaglif

:~

Fig. 18. Patent Louis Ducas du Hauron

În 1858, fizicianul Charles d' Almeida a încercat să dea impresia de relief folosind două
lanterne magice pentru a proiecta două imagini asemănătoare: una roşie şi alta verde, în timp ce
selecţia culorilor se realiza cu un lornion bicolor. Am stabilit un aranjament spunea într-un

Brian Bowers, Sir Charles Wheatstone FRS: 1802-1875, ediţia 29, lnstitution ofElectrical Engineers,
Science Museum, IET, 2001 , p. 53 .
36
Philosophical magazine Serie 4 (1851-1875), Volume 5, lssue 34, 1853, Walter Hardie, Description of
a new pseudoscope, p. 442-446.
37
Laurence R. Harris, Michael R. M. Jenkin, Vision in 3D Enviroment, Cambridge University Press,
2011 , p. 72.
38
John Hanavy, Ency clopedia of nineteenth - century photography, voi. 2, Taylor & Francis Group,
2008, p 1181.
39
Kyle Hustloen, Antique Trader Cameras and Photographica Price Guide, p. 35.
35
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interviu d' Almeida, în care imaginile în cele trei dimensiuni pot fi văzute din fiecare zonă a
~
40
zncaperu
Procedeul a fost pus la punct de Louis Ducos de Hauron (1837 - 1920) supranumit de
specialişti „profet" şi „savant" al cinematografiei. În 1891, în Franţa, fizicianul francez primeşte
patent de invenţie nr. 216,465 pentru „stampe, fotografii şi tablouri stereoscopice ce îşi produc
efectul în plină zi, fără ajutorul stereoscopului" 41 : stereoscopia prin Anaglife. Cu ajutorul unui
aparat fotografic cu dublu obiectiv, se obţineau două imagini stereoscopice care, realizate apoi
pe o singură fotografie cu două cerneluri diferite (roşie şi verde) şi privite cu un lornion bicolor,
dădeau o imagine în relief (Fig. 17). La 20 august 1895, Louis Ducos du Hauron primeşte patent
de invenţie american nr. 544,666 pentru Anaglif (Fig. 18), sistemul fiind adoptat imediat. Însă
atât stereoscopul cât şi anagliful nu permiteau decât unei singure persoane să privească o
imagine în relief.
Noul procedeu realizat de inventatorul american Frederic Eugene Ives (1856 - 1937) va
permite mai multor persoane să vadă imaginile tridimensionale direct şi fără aparate
intermediare (Fig.19).
In data de 14 aprilie 1903, Frederic lves primeşte patent american nr. 725,567 pentru
„Parallax Stereogram and Process of Making Same" (Stereograma paralactică) (Fig. 20). Acesta
era un autostereoscop lenticular şi a reprezentat prima metodă practică de a produce o
stereogramă care să nu necesite folosirea ochelarilor speciali. În cererea de brevet, lves a
prezentat „o singură fotografie ce reprezenta o imagine compusă din liniile juxtapuse a unor
elemente dintr-o stereogramă obişnuită, expusă spre vizualizare, printr-un ecran format din linii
alternante opace şi transparente, astfel ajustate încât să dea efectul de paralaxă42 binoculară',4 3 •
A fost primul brevet cu această temă din Statele Unite ale Americii şi s-a dovedit a avea o mare
A

••

influenţă .

...~

'-=""'-"=. . . J ~

Fig. 19. patent Frederic Eugene lves

Fig. 20.

Stereogramă paralactică

1906

După

ce patentul i-a fost acordat lui Frederic Ives, Scientific Shop din Chicago, Illinois
a publicat cinci astfel de stereograme paralactice, ca imagini disponibile pentru a demonstra
efectul stereo al procesului amintit anterior. Stereograma paralactică prezentată la Fig. 20 a fost
44
realizată în 1906 •
Pornind de la studiile francezului Adolphe Bertier care, în 1896, ajungea la aceleaşi
concluzii cu Frederic lves, dar cu vreo 6 ani înaintea sa, savantul francez Eugene Estanave
(1867-1937) inventează metoda reţelelor liniare prin care cele două imagini ale unei
40

Ray Zone, Stereoscopic cinema and the origins of 3-D film, 1838 - 1952, University Press of
Kentucky, 2007, p. 55.
41
Ibidem, p. 57.
42
paralaxă binoculară: decalaj existent a poziţiei unui obiect, funcţie de ochiul cu care este privit.
43
Ray Zone, Stereoscopic cinema and the origins of 3-D film, 1838 - 1952, University Press of
Kentucky, 2007, p. 102.
44
Ibidem.
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stereograme sunt descompuse într-un număr mare de benzi foarte subţiri, destinate alternativ
ochiului stâng şi drept în aşa fel încât, fiecare ochi să nu le poată vedea pe cele care corespund
celuilalt ochi 45 (Fig. 21, 22, 23). Estanave a studiat mult timp problema fabricării unei plăci emulsii cu un număr cât mai mare posibil de lentile convexe (până la 1250) care să formeze
fiecare o mica porţiune din imagine a unui subiect aflat la o distanţa oarecare de suprafaţa
sensibilă şi a reuşit ca subiectul real să fie înlocuit cu o imagine „aeriana" reală, perceptibilă în
aceleaşi condiţii cu subiectul însuşi, adică în relieî' 6 .

Fig. 21

Fig. 22. Adolphe Bertie 189647

Fig.

2348

Metoda lui Estanave este folosită şi astăzi în realizarea unor diferite ilustrate ale căror
se schimbă după unghiul sub care sunt privite. De altfel, Maurice Bonnet este cel care
începe să le comercializeze încă din 1937, prin firma sa La Reliephoraphie impresionat fiind de
aceste imagini interschimbabile spectaculoase4 9 .
conţinut
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Fig. 24.

Cameră foto mobilă

Fig. 25. Auguste Lumiere infotostereosinteză50

La 8 noiembrie 1920, Louis Lumiere descoperă un nou procedeu de a prezenta relieful
pe plăci fotografice. Acest procedeu consta în faptul că modelul era fotografiat de mai multe ori.
De fiecare dată claritatea maximă era fixată asupra unui plan al figurii (dacă era vorba despre un

Thomas de Galiana, Michel Rival, LAROUSE - in extenso- Dictionar - Inventatori şi invenţii, Editura
Tehnica, Bucureşti, 2001, p. 416.
46
Francoise Reynaud, Musee Camavalet, Paris in 3D: from stereoscopy to virtual reality 1850-2000,
Booth - Clibbom Edition, 2000, p. 153-155, Kim Timby, Images en relief et images changeantes, Etudes
Photographiques, No. 9, mai 2001, p 124-143 .
47
Fotografie realizata de Adolphe Bertier in 1896 si prezentata de autor în lucrarea "Stereoscopic images
large format" din Revista Cosmos, may 1896, p. 131 .
48
Kim Timby, Jmages en relief et images changeantes, Etudes Photographiques, No. 9, mai 2001 , p 124143 Autor necunoscut. Datare 1914- I 9 I 8.
49
Kim Timby, Jmages en relief et images changeantes, Etudes Photographiques, No. 9, mai 2001 , p 124143.
5
Francoise Reynaud, Musee Camavalet, Paris in 3D:from stereoscopy to virtual reality 1850-2000,
Booth - Clibborn Edition, 2000, p 146.
45

°
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portret). Imaginile astfel produse, fixate pe diapozitive, erau apoi plasate într-un cadru de lemn
una în faţa celeilalte la distanţe corespunzătoare scării la care urma să fie reprodus modelul.
Această suprapunere prin transparenţă, reconstituia relieful figurii. Procedeul a fost numit
fotostereosinteză .
51

Teoretic, ar fi trebuit luate un număr mare de imagini dar în practică, realizatorii se
cu un număr mic de elemente (6 sau 7 cadre) (Fig. 25). După alte câteva încercări, în
1930, sunt obţinute primele fotografii în relief pe hârtie. Lumiere a folosit un aparat cu un
singur obiectiv mobil, pe o masă circulară, capabil să fie plasat în arc de cerc în jurul modelului
(Fig. 24)52. Aparatul efectua înregistrări succesive de imagini, circa două pe secundă. Placa
impresionată era scoasă de pe şasiu şi developată obişnuit. Prin contact se efectuau probe pe
hârtie lipită pe sticlă. Fiecare probă era apoi acoperită de un „selector" -placă transparentă dintrun material plastic modelată la cald sub presiune de către maşini de înaltă precizie, al căror
secret de funcţionare nu a fost dezvăluit. Era doar punctul de pornire în descoperirea altor
procedee, din ce în ce mai rapide. Un singur exemplu: ,,Aparatul cu mai multe obiective",
inventat de Maurice Bonnet, era prevăzut cu 26 de obiective asemănătoare dispuse orizontal,
care înregistrau simultan 26 de ipostaze la aceluiaşi model ca punct de pornire pentru o
fotografiere în relief53 .
mulţumeau
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Fig. 26

Fig. 2 7. Dennis Gabor

Fig. 28. principiul Holografiei

De atunci s-au mai făcut diferite încercări, dar realizarea unor imagini tridimensionale
pe care să le putem obţine prin mijloace vizuale familiare nouă, reprezintă încă o problemă de
viitor pe care o va rezolva, probabil, holografia.
Holografia a fost descoperită de cercetătorul britanic de origine maghiara Dennis Gabor
(1900 - 1979) (Fig. 27) în anul 1948 în timp ce lucra la perfecţionarea microscopului cu
electroni. Dennis Gabor i-a dat numele de „hologramă" de la cuvintele greceşti „haios",
însemnând întreg, şi „gramma", însemnând mesa/4 . Pentru realizarea unei holograme este
nevoie de o sursă de lumină „coerentă" - adică constantă având doar o singură lungime de undă
(Fig. 28 - schemă de principiu). Acest tip de sursă luminoasă nu a fost descoperită decât în
1960, odată cu inventarea laserului, astfel că , după numai după cinci ani preocupările pentru
dezvoltarea holografiei au fost abandonate. În 1963 interesul cercetărilor pentru holografie
creşte brusc, graţie apariţiei lucrărilor lui Emmett N. Leith ş i Juris Upatnicks care au realizat cu

51

Ray Zone, Stereoscop ic cinema and the origins of 3-D fiim, 1838 - 1952, University Press of
Kentucky, 2007, p 142.
52
Raymond Lecuyer, Histoire de la Photographie, Baschet et Cie, Prais, 1945, p. 289.
53
Ray Zone, Stereoscopic cinema and the origins of 3-D film, 1838 - 1952, University Press of
Kentucky, 2007, p 142.
54
Enciclopedia Ştiinţa şi tehnica secolului XX - descoperiri şi in venţii ale ultimului secol, care ne-au
schimbat viaţa , Editura Aquila 93, p. 168.
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ajutorul unui laser cu heliu - neon o primă hologramă de calitate55 • Aceste fotografii care sunt
imagini pentru transparenţă se disting prin câteva trăsături cel puţin surprinzătoare: văzute la
lumina obişnuită, subiectul nu se distinge, pentru că se prezintă sub forma unor reţele de franje
de interferenţă. Observate la lumina laserului şi în aceleaşi condiţii cu fotografierea, se vede
subiectul în relief. Dacă este variat unghiul de incidenţă, este văzut sub o infinitate de puncte de
vedere. În sfărşit, dacă se sparge placa, fiecare dintre fragmente permite, de unul singur, să se
vadă imaginea completă, chiar dacă are un contrast mai mic 56 .
La scurt timp după decernarea Premiului Nobel cercetătorului Dennis Gabor în 1971,
holografia devine tot mai populară în multe domenii de activitate. Pe scurt, pentru realizarea
unei holograme este nevoie de un laser, ca sursă de lumină coerentă, şi de o suprafaţă
fotografică înzestrată cu o mare fineţe de rezoluţie. Fasciculul laserului se divide în două părţi :
prima este dirijată spre o oglindă care o reflectă pe suprafaţa sensibilă, iar a doua este orientată
spre subiect. Această rază este reflectată în afara subiectului respectiv, intersectându-se apoi cu
prima. Rezultatul este un tipar de interferenţă a undelor, stocat pe placa fotografică. Iluminarea
plăcii cu un laser sau cu o lumină obişnuită recreează imaginea tridimensională a obiectului
57
iniţial (Fig. 26).
Nu pot încheia prezentarea holografiei fără a da Cezarului ce-i al Cezarului. Deşi
Dennis Gabor a primit Premiul Nobel pentru această descoperire revoluţionară, trebuie sa spun
acum că, ideea de bază al acestui procedeu este mult mai veche. Ea a fost cercetată experimental
şi enunţată teoretic de către fizicianul polonez M. Wolfke în anul 1920. În lucrarea Despre
posibilitatea obţinerii imaginii optice a unei reţele moleculare apărută în Revista Phys.
Zeitschrift, voi. 21, pag. 495, 1920, Wolke susţinea că figurile de difracţie de raze X pe un
cristal pot fi folosite pentru a reconstitui imaginea optică a acelui cristal. Din păcate, lucrarea
fizicianului polonez a rămas fără ecou58 .
Deşi am alăturat Holografia acestui mod de a obţine imagini tridimensionale, se pune
totuşi întrebarea în ce măsură Holograma este o „fotografie" pentru că imaginea obţinută prin
metoda holografiei nu se poate "vedea" decât tot în lumina laserului.

Fig. 29

Fig. 30

În 1980, doi americani Jerry Curtis Nirns şi Allen Kwork Wah Lo au imaginat şi realizat

un aparat foto (Fig. 29) cu patru obiective, care tranşează imaginea printr-o reţea lenticulară,
reuşind patru fotografii din patru unghiuri diferite (Fig. 30). La developare, un sistem cvadruplu
de câte 8 lentile recompune imaginea pe hârtia fotografică. Avantajele procedeului, denumit
Nimslo, constă în automatizarea completă atât a aparatului de fotografiat - tot ce are de făcut
posesorul este doar să apese pe un declanşator - cât şi în developarea şi prelucrarea în laborator,
Gheorghe Huţarru, Jean Dorin, Holografia, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 5960.
56
Thomas de Galiana, Michel Rival, LAROUSE - in extenso - Dicţionar - Inventatori şi invenţii, Editura
Tehnica, Bucuresti, 2001, p. 416.
57
Ibidem.
58
Ioan - Ioviţ Popescu, Florea S. Uliu, Bazele fizice ale opticii, voi. I, Editura Universitară Craiova, 1998,
p 465.
55
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unde toată munca va fi executată de către o maşină de comandă electronică - aşa că singurul
efort al amatorului de fotografiere în relief va fi trimiterea prin poştă a peliculei către
laboratoarele speciale 59 .
Posibilă deci, probabilă chiar - după afirmaţiile specialiştilor de marketing -, imaginea
în relief, acum, poate cuceri publicul. Putem spune, simplist, că procedeul clasic de luat imagini
şi-a trăit traiul şi că o nouă tehnologie se impune.
Impactul şi farmecul provocat de această formă de fotografie îl prezintă extrem de
sugestiv Oliver Wendell Holmes într-un articol din 1859, intitulat Stereoscop şi stereograf
publicat în revista Atlantic Monthly: primul efect pe care îl produce o imagine privită prin
stereoscop este o surpriză atât de mare cum nici o pictură nu o poate provoca vreodată. Mintea
simte drumul său spre adâncul imaginilor6() (Fig. 31, 32 - ambele stereograme se află în
gestiunea Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu" din Iaşi). Oliver Wendell Holmes cel
care a introdus, în 1859, pentru prima dată termenul de stereograf, şi unul dintre cei mai faimoşi
scriitori americani ai timpului său, a fost supranumit de specialişti, poetul stereografiei.
Închei prin a sublinia importanţa fotografiei în existenta noastră efemeră prin această
lume. Fotografia este singura care poartă , în structura ei, garanţia adevărului, cu atât mai mult
cu cât vorbim despre fotografia în relief, tridimensională. Ea are valoare de martor şi răspunde
deplin necesităţii de adevăr şi adevărat într-o lume tot mai mult supusă artificialului.

Fig. 31 . Stereograma, H C. White Company, US.A, 1902

Fig. 32. Stereograma, Understood & Understood, US.A, 1906

59

Revista New Scientist 24 martie 1983, p. 204-208.
Ray Zone, Stereoscopic cinema and the origins of 3-D film, 1838 - 1952, University Press of
Kentucky, 2007, p 12.
60
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Teodora-Camelia Cristofor
Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi
Ana -Lăcrămioara Leon
Facultatea de Textile-Pielărie
şi Management Industrial Iaşi

Abstract: The feminine contribution to the development of science and technique through the ages has
been remarkable. Many women have remained in the history and the col/ective conscience for their
intelligence, courage and fame. The feminine creativity, their native or acquired skills, and the
contribution to the improvement of the quality of life are only some of the elements contributing to the
development of the human society. The first mentions regarding their role in various fields come from the
Antiquity. Alsa Middle Age was marked by outstanding women who had innovative ideas. During the fast
two centuries, especially during the 20th century, every field of science and technique was easily
conquered by women, their recognition being unquestionable and well-deserved This paper emphasizes
only some of the names of women which brought important contributions to Medicine, Chemistry,
Technique, Mathematics, Philosophy etc.
Keyword: scientific creativity, women inventors, science and technique history.

reativitatea poate fi definită simplu ca fiind "capacitatea de a crea şi a produce
valori" (DEX), dar sunt consemnate peste 100 de definiţii ale acestei noţiuni,
date de-a lungul timpului de diverşi specialişti. Definiţiile scot în evidenţă
faptul că creativitatea este un proces complex, ce implică inventivitatea cu care o persoană
combină într-un mod neaşteptat (original) elemente cunoscute, în funcţie de însuşirile sale
intelectuale, afective şi volitive, dar şi în funcţie de abilităţile native sau dobândite pe parcurs.
Studii ale oamenilor de ştiinţă, în special medici şi psihologi, au evidenţiat că există
1
diferenţe între modul în care procesează mental informaţiile bărbatul şi femeia. Rezultatele
studiilor ştiinţifice au evidenţiat următoarele diferenţe între creierele celor două sexe:
creierul femeilor este irigat în medie în 112 regiuni din cele 128 investigate;
creierul femeilor este mult mai activ în zonele prefrontale numite ş1 "creierul
managerului" deoarece aceste regiuni sunt responsabile cu organizarea, planificarea,
controlul, învăţarea din greşeli etc.;
creierul bărbaţilor este mai activ în zonele asociate cu percepţia vizuală, depistarea
obiectelor în spaţiu, recunoaşterea formelor, orientare, direcţie (procesare mentală de tip

C

vizual-spaţial);

creierul bărbaţilor este în medie cu 8 ... 10% mai mare în volum decât cel al femeilor (dar
nu în toate regiunile la fel) şi are cu 4% mai mulţi neuroni prin comparaţie cu creierul
sexului frumos;
chiar dacă efectuează aceeaşi sarcină/activitate şi ajung la acelaşi rezultat, bărbaţii şi
femeile utilizează diferit creierul;
creierul femeilor este mai activ în zona responsabilă cu stocarea amintirilor (cuvinte,
imagini, obiecte, evenimente, feţe, locaţii);

1

http://www.huflingtonpost.com/daniel-amen-md/female-brain_b_ 2697024.html
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creierul femeilor le oferă capacitatea de autocontrol în grad mai mare şi ele sunt mai
preocupate de ceea ce s-ar putea întâmpla negativ în viitor, încercând să anticipeze
faptele şi să nu-şi asume riscuri mari;
creierul femeilor le face mai sensibile la emoţii, empatie, colaborare, sunt mai intuitive şi
citesc mai uşor limbajul nonverbal.
De la apariţia sa, omul şi-a îmbunătăţit constant viaţa şi mijloacele de lucru din
necesitatea de a supravieţui şi nimeni nu face vreo diferenţă între contribuţiile aduse de femei şi
de bărbaţi. Cu siguranţă preocupările pentru acumularea de observaţii, punerea în practică a
acestora, realizarea în casă a celor de trebuinţă traiului au beneficiat atât de contribuţia
bărbatului, cât şi a femeii.
Deseori femeile au fost blocate în exprimarea creativităţii personale, ele rămânând în
umbră şi asumându-şi doar rolul de simplu executant. Supremaţia masculină a impus pentru
multe milenii restricţionări totale în practicarea unor meserii, sexul frumos având doar rolul de
mamă, soţie şi gospodină.

Încă din ANTICHITATE, izvoarele istorice consemnează implicarea şi contribuţia
majoră adusă

de către femei la dezvoltarea societăţii umane în toate domeniile. Există
menţionări ale unor nume de femei, care au rămas în conştiinţa colectivă pentru inteligenţa,
curajul şi faima lor.
Artemisia din Halicarnas2 a fost prima femeie comandant de navă din istorie, după
cum menţionează Herodot. În calitate de regină a anticului Halicamas, azi Bodrum, ea a avut un
rol important în timpul celei de-a doua invazii persane în Grecia, participând ca aliată a regelui
Xerxes I în bătălia de la Salamina (480 î.Hr.). Inteligenţa, curajul şi tactul ei i-au salvat viaţa pe
durata luptei. Dr ;,semenea, Artemisia este faimoasă pentru angajarea lui Pythius în realizarea
proiectului faimosului Mausoleu din Halicamas, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice.
Medicina a fost unul dintre domeniile în care femeile, prin excelenţă, au fost
compatibile şi înzestrate cu darul vindecării. Pentru a practica medicina Agnodice3 din Grecia
(sec. IV î.Hr.) a fost nevoită să se deghizeze în bărbat pentru a audia cursurile vestitului medic
Herophilos. A fost prima femeie medic ginecolog din Atena. Fiind acuzată de coruperea
femeilor, a fost nevoită să-şi dezvăluie adevărata identitate, ceea ce i-a adus o nouă acuzare de
practică a unei profesii rezervată exclusiv bărbaţilor. Este achitată de către tribunalul atenian şi
legea se schimbă, permiţând şi femeilor să practice medicina.
În Egiptul antic, două femei celebre au intrat istorie ca fiind fondatoare ale chimiei.
Maria Evreica 4 (sec I d.Hr.) a urmărit să transforme metalele de bază în aur, s-a axat pe
experimentele practice şi a schiţat aparatură ce a fost folosită multe secole la rând - de exemplu
baia de apă sau cazanul dublu pentru menţinerea unei temperaturi constante, care azi se numeşte
"bain-marie". Cleopatra a/chimista5 (sec. III sau IV d.Hr.), pseudonim sub care şi-a ascuns
adevărata identitate, a fost o adevărată femeie cărturar, autoarea unui celebru text Chrysopeia,
ce conţine descrieri minuţioase ale cuptoarelor folosite în alchimie, precum şi o serie de
simboluri, care peste secole au fost utilizate în filosofia gnostică şi ermetică. Abia în perioada
modernă, femeile se remarcă din nou în ştiinţele chimice. Se amintesc aici doar câteva nume:
Marie Lavoisier 6 (Franţa, 1758-1836), Helene Metzger 7 (Franţa, 1889-cca. l 944), Ellen Harietta
Maggy Hendry, Jenny S. Uglow, Dicţionar biografic de personalităţi feminine, traducere de Michaela
Editura Cros Media Solutions, Bucureşti, 2010, p.20.
3
Ibidem, p.18.
4
Ibidem, p. 374.
5
Ibidem, p. 138.
6
Soţia lui Antoine Lavoisier, a colaborat cu soţul ei la experienţele despre combustie şi respiraţie.
2

Buşoiu,
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Richards 8 (SUA, 1842-1911), Ida Noddack9 (Germania, 1896-1979), Rosalind Franklin 10 (SUA,
1920-1958) etc.
Prima femeie bine documentată în matematică a fost HypatiaII (Grecia, cca. 350/370 415 d.Hr.). Ea a fost educată la Atena sub îndrumarea lui Plutarh cel Tânăr. A fost invitată să
predea matematică şi filosofie la Universitatea din Alexandria, devenind foarte populară. Chiar
dacă a scris mai multe lucrări, nu a rămas nici una completă. Hypatia mai este cunoscută pentru
invenţia unui astrolab, a unui dispozitiv pentru distilarea apei şi un hidroscop.
În Evul Mediu o serie de femei remarcabile au intrat în istorie pentru ideile lor
inovatoare, spiritul liber şi convingerile care le-au călăuzit. Călugăriţa benedectină Hildegard
von Bingen (cca.I 098-1179) a cărei reputaţie şi astăzi este vie, s-a ocupat de religie, medicină,
muzică şi biologie. Christine de Pisan (Italia, 1364-1430) a fost o erudită, a scris istorie,
filosofie, poezie, lucrări de etică şi didactice, precum şi o biografie a regelui Carol al V-lea,
traducătoare în limba engleză.
Margaret Roper (1505-1544) din Anglia, fiica lui Sir Thomas More, a fost o persoană
cu o educaţie remarcabilă, excelând în filosofie, astronomie, muzică, matematică, latină şi
greacă. Ea şi-a câştigat pe drept admiraţia savanţilor contemporani. Una dintre cele mai notabile
femei astronom a perioadei moderne a fost şi Maria Cunitz (Germania, cca.1600-1664),
autoarea cărţii Urania Propitia publicată în 1651 în care oferă noi metode şi tabele de calcul, cât
şi o soluţie mai simplă a ceea ce este cunoscut sub numele de "Problema lui Kepler". Una dintre
femeile erudite de seamă ale Italiei a fost Olympia Fu/via Morata (1526-1555), care a predat
geometrie, geografie, cultură clasică şi literatură prinţeselor de la curtea ducesei Renee de
Farrara. În urma unor conflicte ce ţineau de convingerile ei religioase independente, ea fuge în
Germania la Heidelberg, unde a predat cultură clasică.
Marguerite de la Sabliere12 (1630-1693), născută Hessein, a dovedit de timpuriu
aptitudini pentru ştiinţă, studiind sub îndrumarea matematicianului Gilles de Roberval. A făcut
observaţii asupra planetei Jupiter în Observatorul de la Paris, după unii istorici fiind considerată
prima femeie astronom. În secolele următoare, alte femei care au făcut carieră şi au excelat în
astronomie şi matematică au fost Hortense Nicole-Reine Lepaute (Franţa, 1723-1788), Caroline
Herschel 13 (Hanovra, 1750-1848), Mary Somerville 14 (Marea Britanie, 1780-1872), Augusta Ada
Byron 15 , contesă de Lovelace (1815-1852), Sarah Whiting (SUA, 1847-1927), Mary Watson
Whitney (SUA, 1847-1921), Charlotte Angas Scott 16 (Anglia, 1858-1931), Emrny Noether
(Germania, 1882-1935) etc.

Cercetătoare, autoare de cărţi despre ştiinţă şi filozofie.
Chimist sanitar şi ecologistă. În 1873 a fost prima femeie din SUA absolventă a unei facultăţi de ştiinţe
din SUA şi prima femeie absolventă a MIT.
9
Alături de soţul ei Walter Noddack a descoperit elementul reniu cu numărul atomic 75 din tabelul
Mendeleev.
Cercetătoare în chimia fizică şi biologia moleculară.
11
Maggy Hendry, Jenny S. Uglow, op. cit. p.283-284.
12
http://www.iep.utm.edu/lasablie/
13
C. Herschel este descoperitoarea mai multor comete şi a fost prima femeie din Marea Britanie care a
dobândit recunoaştere ştiinţifică.
14
A fost membră a Societăţii Regale de astronomie şi cea de-a doua femeie-savant care a obţinut
recunoaşterea ştiinţifică din partea Regatului Britanic.
15
A fost singurul copil legitim al poetului şi lordului englez George G. Byron, cunoscută în special pentru
contribuţia ei la calculatorul mecanic al lui Charles Babbage. În 1977 Departamentul American de
Apărare denumeşte limbajul de programe universal după numele ei, Ada.
16
În 1885 a fost invitată să predea disciplana matematică la Byr Mawr College din Pennsylvania, SUA,
nou înfiinţat.
7

8

'°
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Sophia de Hanovra (1630-1714), fiica Elisabetei Stuart şi Frederick al
V-lea, moştenitoare a coroanelor Angliei şi Irlandei, a fost un savant
german şi protectoare a culturii, având o capacitate intelectuală
remarcabilă . A fost prietenă şi admiratoare a lui Gottfried Leibnitz, a
studiat lucrările lui Rene Descartes şi Baruch Spinoza. Alături de soţul
său, prinţul Ernst Augustus, a îmbunătăţit palatul de vară de la
Herrenhausen, punându-şi amprenta la crearea grădinii din jurul
palatului, grădină ce există şi în prezent.
Una dintre cele mai surprinzătoare invenţii care a stârnit o vie admiraţie şi emoţie
universală a fost cea din domeniul aerostatelor. Entuziasmul navigării aeriene a cuprins întreaga
Europa, omul cucerind astfel atmosfera. Nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă
cunoştinţele din fizică şi meteorologie acumulate până în secolul al XVIII-lea nu ar fi permis
acest vis şi, totodată, salt măreţ al omului spre cucerirea aerului. Dintre numele sonore care au
contribuit la dezvoltarea domeniului amintim pe fraţii Etienne şi Joseph Montgolfier, Pilâtre de
Rozier 17, marchizul d'Arlandes 18, Jacques Charles 19, Paul Andreani, Argand de Geneve, JeanPierre Blanchard20, Guyton de Morveau 21 , fraţii Charles şi Noel Robert etc. Cântăreaţa de operă
Elisabeth Thible22 a fost prima femeie care a efectuat un zbor cu balonul. Evenimentul a avut
loc la 4 iunie 1784, când urcă la bordul unui montgolfier denumit La Gustave alături de M.
Fleurant, cu ocazia vizitei la Lyon a regelui Gustave al Iii-lea al Suediei. Ei s-au ridicat la o
înălţime de 1500 m pentru 45 de minute.
Sophie Blanchard (1778-1819), tânăra soţie a aeronautului JeanPierre Blanchard, devine prima femeie profesionistă în prezentările de
zboruri libere făcute cu propriul balon, fiind renumită în special pentru
zborurile efectuate pe timpul nopţii . A condus experimente cu paraşuta,
lansând din balonul său păpuşi în cădere liberă sau, uneori, se amuza
aruncând coşuri încărcate cu artificii, ce erau agăţate de mici paraşute.
Desigur, în această perioadă a exploziei industriale, aerostatele au avut parte
şi de numeroase dezastre, nu numai de acţiuni triumfătoare. Un astfel de
moment extrem de impresionant pentru public, ce s-a soldat tragic a avut loc pe 16 iulie 1819 23 ,
la Paris, când doamna Blanchard aflându-se în balonul său a fost prinsă de o furtună, pierde
controlul în timpul ascensiunii sale şi se prăbuşeşte peste o casă de pe strada Provence.
Inventată de Andre-Jacques Gamerin în 1797, paraşuta a devenit un dispozitiv
indispensabil pentru aparatele de zbor. Gamerin a lucrat în echipă cu soţia sa Jeanne Genevieve
Labrosse (1775-1847), fiind prima femeie care realizează un salt cu paraşuta la 12 octombrie

17

Jean-Franyois Pilâtre de Rozier (1754-1785), profesor francez de fizică şi chimie a fost unul dintre
primii pionieri ai aviaţiei . El a realizat primul zbor uman într-un balon cu aer cald, la 21 noiembrie 1783,
într-un balon Montgolfier, alături de marchizul d'Arlandes.
18
Franr;ois Laurent le Vieux d'Arlandes (1742 - 1809), marchiz şi ofiţer francez, pionier al zborului cu
balonul cu aer cald.
19
Jacques Alexandre Cesar Charles (1746-1823), fizician , chimist şi inventatorul balonului cu gaz. A fost
~rimul care a făcut să zboare în 1783 un balon umflat cu hidrogen.
0
Jean-Pierre Blanchard (1753-1809), aeronaut francez profesionist, pionier în cucerirea aerului cu
balonul. În 1784 a cosntruit un balon umplut cu hidrogen şi acţionat de o elice. La 7 ianuarie 1875
realizează traversarea Canalului Mânecii cu un balon umplut cu hidrogen.
21
Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816), chimist şi om politic francez. În 1784, la Dijon,
realizează două experienţe aerostatice.
22
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Thible
23
Louis Figuier, Les Merveilles de la Science ou Description Populaire des Jnventions Modernes,
Editeurs Furne, Jouvet et C;°, Paris, 1867-1891, voi. 2, pp. 545-544.
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1799 de la o altitudine de 900 metri. Nepoata lui Jacques Gamerin,
Elisa Garnerin 24 (1791-1853), a fost o campioană a acrobaţiei aeriene
şi a salturilor cu paraşuta. Primul ei salt l-a tăcut la 22 octombrie 1799,
la o vârstă foarte fragedă, de la o înălţime de 100 m şi la numai câteva
zile după cel efectuat de către Jeanne G. Labrosse. Pentru curajul ei a
fost admirată de tot Parisul.
Emilie de Breteuil, contesă du Châtelet (1706-1749), Franţa,
cunoscătoare a mai multor limbi străine, instruită în matematică, fizică
şi filosofie, a fost cea care a tradus în limba franceză pentru prima dată
lucrarea Principia ma/hematica a lui Isaac Newton. În 1740 publică sub pseudonim lucrarea
"Institution de Physique" în care explică teorii ale lui Leibnitz şi
Newton. În urma cercetării sale asupra focului, în anul 1744 Academia
Franceză îi publică lucrarea "Dissertation sur la nature et propaga/ion
du /eu ". În anul 1746 devine membru al Academiei de Ştiinţe din
Bologna. Voltaire a spus despre ea că "este un om extraordinar al cărui
singur defect este acela că e femeie".
Deoarece căminul era locul principal de desfăşurare a
activităţilor feminine, cele mai multe invenţii timpurii din secolele al
XVIII-iea şi al XIX-iea aveau ca destinaţie finală îmbunătăţirea muncii
şi vieţii domestice. Chiar dacă la prima vedere par a ţine de banal, multe invenţii casnice au avut
un impact major în societate.
Prima femeie din istoria S.U.A. consemnată ca inventator este Sybilla Righton Masters
(?-1720). Chiar dacă a tăcut un mariaj cu un bărbat foarte prosper, Sybilla Masters 25 • era
interesată de produsele şi activităţile societăţii. În 1712 pleacă la Londra unde va dobândi.9_?uă ·
patente pe numele soţului, dar atribuite ei. Primul, din 1715, a fost pentru un dispozitiv pentru
"curăţarea şi conservarea porumbului ce creştea în coloniile americane". Era un dispozitiv
pentru măcinarea porumbului cu ajutorul unei mori cu ciocănele, mai mult decât procesul
comun de măcinare, ce utiliza pietrele de moară . Acest mălai denumit "Tuscarora Rice" a fost
vândut ulterior la Philadelphia pentru prepararea unui decoct destinat tratării tuberculozei. A
fost primul medicament american brevetat, dar care nu a avut succes deoarece era de fapt un
simplu produs alimentar.
Al doilea brevet din 1716 a fost obţinut pentru "un nou mod de prelucrare şi colorare a
paielor şi frunzelor de palmier" pentru confecţionarea pălăriilor de damă.
Abia la 15 mai 1809, în Statele Unite, Mary Dixon Kies2 6 (1752-1837)
obţine primul patent înregistrat pe numele unei femei, anume pentru un
proces de ţesere a paielor cu fire de mătase destinat producerii pălăriilor
de damă. Metoda ei a fost rentabilă şi a dus la confecţionarea mai rapidă a
pălăriilor, devenind o adevărată industrie. În Massachusetts, în anul 181 O,
cifra vânzărilor din pălării era de circa 500 OOO de dolari. Legea
Patentelor elaborată în 1790 permitea oricărei persoane, indiferent de sex,
să-şi protejeze invenţia. Până atunci, femeile nu aveau drept de
proprietate individuală, fiind dependente de soţii lor.
Emily Faithful (1835-1895) din Anglia şi-a consacrat viaţa şi
munca activităţii tipografice, deschizându-şi în 1860 tipografia Victoria Press, în care lucrau

24

Ibidem, pp.528-529.
http://b-womeninamericanhistory18.blogspot.ro/2013/02/biography-inven tor-sybilla-righton.html
26
http://suite I Ol .com/article/mary-dixon-kies-female-paten t-pioneer-a I 03 866
25
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numai femei. Pentru înlăturarea oboselii introduce taburetele pentru zeţăriţe, iar pentru
manipularea ramelor tipografice grele foloseşte mână de lucru masculină. În anul 1862 obţine
titlul de Tipograf şi Publicist aflat în serviciul reginei. De asemenea, a publicat poezie şi proză,
a ţinut prelegeri, a înfiinţat o societate de muzică, dramă şi literatură .
O altă femeie celebră în timpul ei, dar mai ales în perioada modernă este Marie
Tussau,f7 (Elveţia, 1761-1850), femeie de afaceri şi modelatoare în ceară. La vârsta de 17 ani
era deja calificată ca modelatoare în ceară şi din 1780 până la Revoluţia
Franceză a fost profesoară de artă la Versailles. Ea a luat multe măşti de
la cei care au fost ghilotinaţi, inclusiv de la Ludovic al XVI-iea şi Marie
Antoinette care au fost expuse ulterior în Cabinet de Cire de la Paris. În
1802 emigrează în Anglia unde îşi continuă activitatea, sporindu-şi
numărul modelelor din ceară preluate după celebrităţile vremii. În 1834
deschide la Londra prima expoziţie permanentă cu figuri din ceară.
Cea mai renumită femeie inventator din secolul al XIX-iea,
americanca Margaret Knith 18 (1838-1914), a
fost şi ea remarcabilă pentru numărul mare de
patente obţinute şi
pentru diversitatea
preocupărilor sale. Ingeniozitatea sa se manifestă încă de la vârsta de 12
ani, când îi urmărea pe fraţii ei lucrând într-o fabrică de bumbac. Mai
târziu, angajată într-o fabrică de pungi de hârtie, Margaret Knith
inventează şi brevetează un dispozitiv de confecţionare a pungilor cu
baza pătrată, care sunt şi în prezent pe piaţă. În 1870 înfiinţează Eastern
Paper Bag Company. A obţinut în total 26 de brevete pentru dispozitive
de tăiat pantofi, mecanism de numărare, rochie şi fustă de protecţie, ramă de fereastră,
îmbunătăţirea motorului cu distribuţie cu sertar fără supape ş . a.
Tot în S.U.A., o altă femeie a schimbat soarta a milioane de femei din lume. Călcatul a
fost una dintre cele mai vechi îndeletniciri din gospodărie. În acest scop, de-a lungul timpului au
fost folosite diverse ustensile, în numeroase variante şi tipuri constructive. Cele mai multe fiare
de călcat erau construite din materiale grele, precum fonta, denumite "sadiron", ceea ce necesita
un efort fizic apreciabil din partea femeilor. Mai mult, aşezate direct pe o sursă de căldură,
mânerele acestora se încingeau devenind extreme de incomode. Mary Florence Potts
(cca.1853-?) din Ottumwa, statul Iowa, la vârsta de 18 ani, rezolvă această problemă şi la 4
aprilie 1871 obţine patent pentru fierul de călcat cu mâner detaşabil din lemn.
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Encic/opedia Universală Britannica, Vol.15, Editura Litera, Bucureşti, 2010, p. 333.
http://www.projectgreenbag.com/margaret-knight-queen-of-paper-bags/
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Acest sadiron a fost produs de numeroase companii din Statele Unite, Canada şi
Europa, devenind cel mai popular fier de călcat făcut vreodată. La început, fierul de călcat era
vândut sub forma unui set care conţinea trei piese cu baze solide, goale în interior şi cu un
singur mâner detaşabil, iar pe cutie era imprimată imaginea doamnei Potts. Mai târziu, corpul
metalic al fierului este umplut cu ipsos, ciment sau lut pentru a menţine căldura o perioadă mai
mare de timp.
Multitudinea invenţiilor americancei Beu/ah Louise Henry 29
(1887-1973) i-a adus denumirea de "doamna Edison" în anul 1930. Ea a
obţinut în total 49 de brevete, dar numărul invenţiilor a fost în jur de 110.
Dintre cele mai importante menţionăm: maşină pentru făcut îngheţată în
cas ă (1912), bureţi cu săpun "Dolly Dips" (1929) pentru copii,
"Protpgraph" o maşină de scris ce avea posibilitatea de a face patru copii
pentru un document (1932), păpuşa "Miss Illusion" ai cărei ochi se
închideau şi-şi schimbau culoarea (1935), maşină de cusut fără bobină
(1940).
Un nume bine cunoscut este cel al creatoarei păpuşilor Barbie,
Ruth Handler (1916-2002), care din 1959 a fost unul dintre cei mai de succes oameni de
afaceri, ce a clădit un imperiu financiar.
În ţara noastră, Virgina Maria Andreescu - Haret (1894 1962) a fost prima f emeie arhitect din lume. Ea a intrat prima la Şcoala
Superioară de Arhitectură din Bucureşti, urmând în acelaşi timp BelleArte. După terminarea studiilor a lucrat ca arhitect inspector în serviciul
tehnic al Ministerului Educaţiei Naţionale în perioada 1923-1947.
Virgina Maria Andreescu-Haret a fost prima femeie din lume care a
ajuns la gradul de arhitect inspector general. Printre proiectele sale
arhitecturale se numără : Palatul Tinerimea Română din Bucureşti ,
Liceele Dimitrie Cantemir şi Gheorghe Şincai, Biserica „Sf. Treime",
una din cele mai mari din Capitală , primele blocuri din beton armat şi cinematograful Parc din
staţiunea Govora.
O altă femeie din România care a uimit lumea a fost Eliza Leonida Zamfirescu (1887 1973), prima femeie inginer din Europa 30 . Ea a devenit studentă a Academiei Regale Tehnice
din Berlin ( 1912) şi , mai târziu a absolvit studiile universitare, devenind inginer cu specializarea
chimie. Eliza Leonida Zamfirescu s-a întors să lucreze în România, devenind prima femeie
membră a Asocia/iei Generale a Inginerilor din România şi şefă a laboratoarelor Institutului
Geologic. În 1997, la iniţiativa Confederaţiei Naţionale a Femeilor din Romania, a fost instituit
premiul Eliza Leonida Zamfirescu, care se acordă personalităţilor feminine pentru merite
deosebite în domeniul ştiinţei si tehnicii.
Sofia Ogrezeanu Ionescu (1920 - 2008) a fost prima
femeie neurochirurg din lume. În 1944, deşi era doar studentă
la medicină , ea a operat la Spitalul nr. 9 din Bucureşti un copil
grav rănit într-un bombardament, ceea ce i-a garantat intrarea
în aşa-numita echipă neurochirurgicală de aur a României
(alături de prof. dr. Dimitrie Bagdasar). Timp de 47 de ani,
doamna Sofia Ogrezeanu Ionescu realizează operaţii pe

29

http://www.poemhunter.com/beulah-louise-henry/biography/
Edmond Nicolau, I.M. Ştefan, I 00 de oameni de ştiinţă şi inventatori români, Ed. Ion Creangă,
Bucureşti , 1987.
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creier. Ea publică lucrări ştiinţifice în publicaţii internaţionale de prestigiu.
În secolul al XX-iea, toate domeniile ştiinţei şi tehnicii sunt cucerite uşor de către femei,
recunoaşterea lor fiind incontestabilă şi bine meritată. Din totalitatea invenţiilor circa 20% sunt
atribuite femeilor, iar în viitor se preconizează o creştere de până la 50% a acestora.
Desigur, contribuţia feminină adusă este cu mult mai valoroasă decât am conturat aici,
iar o prezentare mai amplă, pe domenii de activitate sau cronologică, reprezintă o temă aflată în
atenţia noastră.
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Abstract: The reasearch paper focus two personalities which brought a /arge contribution to
development of the chemistry and romanian /iterature in aur country: Petru Pani and his wife , the
poetess Matilda Cug/er Pani.
The paper high/ight the aspects regarding /ife and activities of those two persona/ities with the main
accent on the testimonies that there are in the documentary fond of th Pani - Cernătescu Museum, but
a/so through pub/ications refering at this aspects that have emerged throughout time.
Keywords:Petru Pani, Matilda Cug/er-Poni, testimonies, documentary fond.

trada „Mihail Kogălniceanu" este în general o pagină deschisă spre trecut. În
afara istoricului care i-a împrumutat numele său, pe această stradă au locuit un
număr apreciabil de intelectuali pe care timpul i-a consacrat drept personalităţi
marcante ale istoriei noastre literare şi ştiinţifice, precum: Titu Maiorescu (fiul său e
înmormântat în grădina Bisericii „Buna Vestire"), Calistrat Hogaş, Alexandru Phillipide,
George Topârceanu (înainte de a se muta în strada Ralet), Ionel Teodoreanu, Mihail
Kogălniceanu şi Petru Poni.
Casa cu numărul 7B, în care a locuit din 1880 până în 1925 chimistul Petru Poni şi
familia sa, a fost construită în I 839 de către mitropolitul Veniamin Costachi. Istoria venerabilei
clădiri consemnează o serie de proprietari cu stare materială bună şi cu înclinaţie spre
spiritualitate şi educaţie. Astfel, în anul 1859, clădirea se afla în grija sărdarului Nicolae
Goncescu, apoi a mitropolitului Calinic Miclescu, iar mai târziu a avocatului Dimitrie
Telemaque, cel care în 1874 o vinde profesorului Petru Poni. Astfel că, din 1880 imobilul,
construit parcă în întâmpinarea desfătărilor intelectuale, se transformă deplin în domeniul urban
al familiei Poni.
Alături de Constantin Istrati, Petru Poni face parte din tumultoasa pleiadă care a pus
bazele şcolii superioare de chimie de la noi din ţară, înfiinţând prima catedra de chimie minerală
la Universitatea din Iaşi (1897), în acelaşi timp fiind şi un deschizător de drum într-o ramură
ştiinţifică de însemnătate naţională. Întemeierea, în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, a
universităţilor de la Iaşi (1860) şi Bucureşti (1864) nu a însemnat neapărat şi asigurarea
pârghiilor elevate şi eficiente de formare a elitelor intelectuale româneşti.
Reperele cronologice evidenţiază faptul că o parte din tinerii aristocraţi români
adoptaseră îmbrăcămintea europeană în jurul anului 1830, în vremea tratatului de la Adrianopol
şi a Regulamentului Organic. Iconografia timpului a imortalizat imagini din saloanele epocii cu
bărbaţi trecuţi de prima tinereţe consecvenţi modei orientale, alături de tineri şi de femei
1
înveşmântaţi şi înveşmântate în straie occidentale • Aşadar moda şi scrierea, prin legiferarea a
alfabetului latin ( 1860), s-au înscris ca simptome ale unui proces ce a cuprins pe rând toate
compartimentele societăţii româneşti.
Un rol principal în formarea elitei intelectuale autohtone din a doua jumătate a secolului
XIX şi primele două decenii ale veacului nostru l-au avut Franţa, Germania şi Austria. ,,Se poate

S
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Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Editura Humanitas, Bucureşti, 20 I O, pag. 71.
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estima, fără exagerare, că în intervalul 1860-1918, aproape toţi miniştrii, membrii cabinetelor
ministeriale şi alţi înalţi funcţionari au urmat filiera studiilor în străinătate" 2 .
În dorinţa aproape disperată de a înlocui vechile configuraţii culturale care asiguraseră
prea puţin progresul naţiunii şi de a recupera în forţă decalajul temporal ce o separa de
civilizaţia apuseană, tinerii cu aspiraţii elevate şi-au îndreptat mereu privirile spre modelele
sociale şi intelectuale central şi vest europene. Chiar statul, prin factorii săi diriguitori, a pus în
practică un eficient şi costisitor sistem de formare în „afară" a elitei intelectuale autohtone, care,
odată revenită, avea să promoveze aici standardele educaţionale şi ştiinţifice occidentale.
Timp de mai bine de un secol, procesul de occidentalizare, afirmat iniţial în sânul unei
elite, a progresat şi a încetinit din cauza unor inerţii materiale şi mentale. Obţinerea unei
diplome de licenţă sau de doctorat în străinătate, ca instrument al carierei, a devenit astfel
obiectivul esenţial al tinerilor cu aspiraţii elevate, atestatul indiscutabil al competenţelor
intelectuale şi garantul reuşitei sociale. În acest context, ,,oricine avea un titlu universitar, mai
ales luat în străinătate - spunea în Mărturisirile sale filosoful C. Rădulescu-Motru, referindu-se
la anii 1890-1900 - găsea înaintea sa cariera deschisă gata". În consecinţă, ,,continuarea
studiilor universitare în străinătate era pentru toată generaţia mea un lucru aşa de natural, încât
ea nu cerea aranjamente prealabile[ ... ]. Plecau, fiindcă aşa făcea toată lumea" 3
Luând ca reper anul 1860, pentru a ne limita doar la perioada imediat anterioară fondării
celor două universităţi în sens modem, au fost trimişi la studii în străinătate (Paris, Berlin, Bonn,
Torino şi Milnchen) 32 de bursieri din Moldova, dintre aceştia, la reîntoarcere, nouă devenind
profesori universitari. Mai mult chiar, domnitorul Alexandru Ion Cuza avea intenţia de a
întemeia la Paris un colegiu român, proiect ce nu se va împlini decât mult mai târziu, în
r ;oada interbelică, prin fondarea Şcolilor române de la Roma şi din capitala Franţei. 4 Cu un an
1.
1te, în 1859, după absolvirea şcolii secundare de la Academia din Iaşi, Petru Poni a obţinut o
bursă de studii la Facultatea de Ştiinţe Sorbona din Paris. A plecat spre Paris, împreună cu
Alexandru Otescu şi Gheorghe Cemătescu (din Iaşi) şi cu alţi trei bursieri din Bucureşti (printre
ei, Alexandru Odobescu) cu trăsura până la Giurgiu, apoi cu vaporul spre Viena şi în continuare
cu trenul spre Paris5 • Tinerii au fost luaţi sub protecţie de publicistul Boyer Collard, tutorele lor
pe timpul studiilor. Petru Poni a locuit într-o cămăruţă din Cartierul Latin, pe malul Stâng al
Senei. La Facultatea de Ştiinţe de la Sorbona i-a avut ca profesori pe Marcelin Berthelot (1827 I 907), fondatorul Termochimiei şi a Sintezei organice, precum şi pe Saint-Claire Deville (1818
- 1881 ), un promotor al Chimiei fizice. Poni era atras şi de cursurile lui Charles Adolphe Wilrtz
(1817 - 1884), care preda la Facultatea de Medicină. Spre deosebire de Dumas, Berthelot şi
Saint- Claire Deville care apărau teoria echivalentului, Wilrtz promova noua teorie atomistă,
foarte în vogă în acea perioadă. Întors de la Paris în 1866, Petru Poni a fost numit profesor de
fizică şi de chimie la Liceul Naţional, urmându-i lui Ştefan Miele care fusese pensionat pentru
limită de vârstă.
Între timp, când Poni era bursier la Paris, fusese fondată la 26 octombrie 1860
Universitatea din Iaşi, cu sediul în Palatul Moruzzi (Medicina de azi). Fosta Academie
Mihăileană a funcţionat în vechiul sediu, sub numele de Gimnaziul Central, care în 1864
devenise Liceul Naţional. La Liceul Naţional, reorganizat de Titu Maiorescu, Poni publică în
anul 1869, primul manual de chimie, pe care-l intitulează Cursu de chimie elementară, iar cinci
ani mai târziu, în 1874, apare manualul de fizică Noţiuni de fizică. Bazându-se pe o bogată
Mihai Sorin Rădulescu, Elita liberală românească (1866-1900), Bucureşti, Edit. AII, 1998.
C. Rădulescu-Motru, Mărturisiri, Ed. Sanda şi Valeriu Râpeanu, Bucureşti, Edit. Minerva, 1990, p. 69.
4
D. Berlescu, Universitatea din Iaşi de la 1860 până la 1918, în voi. Contribu/ii la istoria dezvoltării
Universităţii din Iaşi, I , Bucureşti, 1960, p. 217.
5
D., Alexandru, Petru Poni (monografie), Bucureşti, 1958, p.17.
2
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aceste manuale au contribuit la dezvoltarea învăţământului românesc, valoarea lor
fiind probată şi de faptul că nu au necesitat îmbunătăţiri majore vreme de 50 de ani 6• În 1885 va
publica Cursul de Chimie elementară bazată pe teoria atomică (ediţia II în 1886), unde la
bibliografie sunt menţionate cărţile foştilor săi profesori de la Paris (Troost L., Traite
elementaire de chimie, Paris, 1877 şi Wilrtz A., Introduction a l'etude de la chimie, Paris, 1880).
Publicarea acestor manuale a oferit posibilitatea introducerii terminologiei specifice fizicii şi
chimiei în limba română.
Petru Poni a fost un important reformator al învăţământului românesc care şi-a asumat
responsabilităţi în sfera ştiinţifică, dar şi în sensibila zonă a interesului naţional în materie de
educaţie. A îndeplinit funcţia de Ministru al Instrucţiunii Publice în anul 1891, respectiv în
perioada 1895-1896, prilej cu care a elaborat o serie de acte legislative şi hotărâri de importanţă
deosebită pentru şcoala românească de la sfărşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al
XX-iea. Ca senator al Partidului Liberal a argumentat ideile referitoare la o nouă reformă a
învăţământului românesc, toate aceste responsabilităţi, pe care şi le-a asumat cu profesionalism,
l-au recomandat, încă de atunci drept un membru important al elitei noastră politice. A
contribuit la dezvoltarea învăţământului românesc, mai ales în calitate de profesor la renumitele
şcoli ieşene care au funcţionat în epocă: Liceul Naţional, Institutele Unite şi Şcoala Militară
(instituţie înfiinţată de un grup de profesori care-l includea şi pe profesorul Petru Pani).
A înfiinţat prima catedra de chimie minerală la Universitatea din Iaşi (1897), în acelaşi
timp fiind şi un deschizător de drum într-o ramură ştiinţifică de însemnătate naţională. Creaţia
sa ştiinţifică a fost îndreptată asupra valorificării bogăţiilor naturale ale ţării, fiind considerat
creatorul chimiei minerale româneşti. A descoperit o serie de minereuri noi, cum ar fi broştenita
(pusă în evidenţă în şisturile de la Broşteni) şi badenita (descoperită la Bădeni-Ungureni) şi a
studiat un număr important de minerale, printre acestea numărându-se: muntenita, rumanita,
petricichita ş.a. A determinat compoziţia chimică şi caracteristicile petrolului românesc,
utilizând o serie de aparate şi metode de concepţie proprii. A publicat, între anii 1900-1902,
opera de mare erudiţie Cercetări asupra compoziţiunii chimice a petrolurilor române (2
volume). Studiind apele minerale din Carpaţi a pus în evidenţă unele dintre proprietăţile lor
terapeutice. În acelaşi timp, Petru Pani a avut o însemnată contribuţie la dezvoltarea vieţii
ştiinţifice. A fost întemeietor şi preşedinte al Societăţii de Ştiinţe din Iaşi (1900-1925), a
participat la reorganizarea vechii Societăţi de Medici şi Naturalişti din Iaşi şi a fondat prima
revistă universitară ieşeană de circulaţie europeană, intitulată Annalles Scientifiques de
l'Universite de Jassy. Pentru meritele sale, Petru Poni a fost ales membru al Academiei Române
şi preşedinte al acestei instituţii între anii 1891-1901 şi în perioada 1916-1920. Din anul 1949,
Institutul de chimie macromoleculară din Iaşi poartă numele prestigiosului om de ştiinţă.
În 1876 se căsătoreşte cu poeta Matilda Cugler (1851- 1931) cu care a avut 6 copii,
dintre care trei s-au stins foarte repede din viaţă: Ioan (1880 - 1881 ), Ecaterina (1882 - 1883),
Viorica (1890 - 1903), iar ceilalţi: Alexandru (1879-1935), Lucia (1878-1956) şi Margareta
Pani (1889-1973 ). Fiica lui Alexandru, Florica Ma geru (1912-2002) a donat obiecte de valoare
deosebită cu care s-a deschis în 1991 expoziţia permanentă a Muzeului „Pani - Cemătescu",
amenajat în casa familiei Pani, situată pe strada Mihail Kogălniceanu nr 7B.
O analiză a alianţelor familiale la nivelul diferitelor paliere ale elitei, pe categorii socioprofesionale şi climate culturale, poate constitui un reper pentru evaluarea prestigiului unui
individ. De multe ori se apela la o alianţă locală, cu o familie ce constituia un factor favorabil
lărgirii legăturilor cu mediul intelectual şi politic ieşean. Este cazul junimistului Titu Maiorescu
6

Cristofor Sirnionescu, Magda Petrovanu, Figuri de chimişti ieşeni, Editura Didactică şi Pedagogică,
1968, p. 34.
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cu Clara Kremnitz îşi asigurase de timpuriu o poziţie socială
recunoscută şi acceptată (eficientă mai ales prin cumnatul său, medic al Regelui Carol I), iar
prin al doilea mariaj cu Ana Rosetti îşi consolidase alianţele cu aristocraţia locală, alături de
multe alte atuuri puse în joc de-a lungul vremii 7. În acelaşi context, amintesc pe Vasile Burlă,
filologul cu care poeta Matilda Cugler făcuse o alianţă matrimonială de scurtă durată în 1872,
tocmai în ideea lărgirii legăturilor cu mediul intelectual şi politic ieşean. Nu avem mărturii
directe, dar informaţiile pe care le deţinem deja indică evident că Ion Slavici a fost mijlocitorul
şi susţinătorul căsătoriei lui Petru Poni cu Matilda Cugler Poni.
Petru Poni a fost introdus în casa familiei Cugler de către un prieten al familiei şi al lui
Ion Slavici, care în 1874, când Eminescu fusese numit bibliotecar, îl vizitează la Iaşi şi locuiesc
împreună, fiind în cercul lui Miron Pompiliu, Ioniţă Scipione Bădescu şi Samson Bodnărescu 8 •
Împreună vor participa la şedinţele „Junimii" şi la lecturile literare din casa Matildei CuglerPoni. De altfel, la nunta poetei cu chimistul Petru Poni în 1876, au participat ca invitaţi
Eminescu, Slavici şi Samson Bodnărescu. La începutul căsătoriei, în 1877, familia Poni a locuit
într-o casă pe strada Buna Vestire, închiriată de la Vasile Gheucă, Petru Poni cumpărând
ulterior, în 1880, casa de pe strada Mihail Kogălniceanu.
Matilda Cugler-Poni, poeta „cu vocea catifelată, joasă şi molcomă, de taină plăcută" 9
era fiica lui Carol Cugler (arhitectul care a participat la realizarea planurilor de construcţie a
Garnizoanei din Iaşi, a Spitalului „Sfăntul Spiridon", precum şi a casei lui Mihail Kogălniceanu
ş.a.) şi a Matildei Herfner. Familia Cugler, de origine austriacă, a fost înnobilată de împărăteasa
Maria Tereza în anul 1744. Bunicul dinspre marnă, Iosif Herfner, de origine cehă, a fost
considerat unul dintre întemeietorii Conservatorului din Iaşi.
A debutat la 16 ani în paginile revistei „Convorbiri literare", iar în 1872 Titu Maiorescu,
(mereu atent în selecţia tinerilor, cărora le-a canalizat energiile spre direcţia concepută de el,
oferindu-le cu generozitate burse, posturi, şanse de afirmare etc.) o aşează la loc de cinste în
cadrul „Direcţiei noi", poezia ei fiind remarcată „prin eleganţa limbajului şi sinceritatea
simţirii"w. În 1874, Matilda Cugler-Poni publică la revista „Familia" a lui Iosif Vulcan şi apoi
la peste 35 de reviste româneşti şi străine: ,,Albina", ,,Curierul român", ,,Literatorul" ş.a .. Din
confesiunea poetei la revista craioveană „Ramuri" în anul 1921, aflăm: ,,Despre mine nu pot să
vă spun nimic interesant. Sunt născută la Iaşi şi-am început a scrie de foarte timpuriu. N-am fost
niciodată la Junimea pentru că acolo nu intra niciodată elementul feminin". În acest sens, după
1880 organizează chiar în casa de pe Strada M. Kogălniceanu vestitele saloane literare unde
erau nelipsiţi ca oaspeţi Mihai Eminescu, Veronica Miele, Ion Creangă, A.D.Xenopol, Nicolae
Iorga, Titu Maiorescu ş.a. Obişnuia să lucreze departe de zarva casei, retrăgându-se în „chioşcul
poeziei", loc vizitat destul de frecvent de Mihai Eminescu şi Veronica Miele, a cărui denumire
fusese dată de Poni spre a-l deosebi de „aleea academiei", loc al pelerinajului intelectual unde
renumitul chimist purta discuţii cu agronomul Ion Ionescu de la Brad (vărul său), cu filologul I.
Bianu, cu chimistul C.Istrate, cu istoricul A.D.Xeonopol sau cu mineralogul V.Buţureanu.
La revista „Tribuna" condusă de Ion Slavici, care publica îndeosebi traduceri şi poveşti,
au apărut nuvela „Fata stolerului" şi piesa de teatru „Un tutor" (o comedie uşoară cu un
pronunţat caracter moralizator), ambele aparţinând Matildei Cugler-Poni. Referitor la
colaborarea poetei cu revista „Tribuna", relevantă este scrisoarea din 1888 a lui Ion Slavici:
care prin cea dintâi

căsătorie

L., Năstase, Intelectualii şi promovarea socială, Editura Neremia Napocae, Cluj-Napoca, 2003.
Z.N., Augustin Pop, Contribuţii documentare la biografia lui Mihai Eminescu, Ziarul Nostru, V, nr.9,
1931, pag.4.
9
A., Leon, Revista Cronica, În parcul copleşit de amintiri, Iaşi, 1967.
10
Matilda Cugler-Poni, Scrieri alese, ediţie îngrijită de Ion Nuţă, Editura Junimea Iaşi, 1971, p.6.
7
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,,Stimată Doamnă,

Mai ales pentru Matilda Cugler-Poni e loc întotdeauna în coloanele Tribunei. Pentru
nişte oropsiţi ca noi trebuie să se simtă fericiţi dacă pe lângă coji uscate se mai adaugă din când
în când şi câte o fărâmă de la mesele celor bogaţi".
A purtat o bogată corespondenţă cu Iosif Vulcan şi Ciprian Porumbescu, care a compus
muzica pentru 1O poezii, iar la radio, Gheorghe Dima a pus pe note poezia „Floare-n câmp"
( 1967). Eminescu şi Iorga, Xenopol şi Creangă au urcat deseori scările acestei tihnite case. Unul
dintre cei care au fost frecventat această casă, admirator deopotrivă al poetei şi al savantului, a
fost Nicolae Iorga.
La stingerea din viaţă a poetei Matilda Cugler-Poni (1 O octombrie 1931) istoricul, care
pe atunci îndeplinea funcţia de prim-ministru, neputând lua parte la funeralii, a trimis o scrisoare
deosebit de caldă din care putem cita:
„Venerabila doamnă, care la o aşa de înaintată vârstă pleacă dintre noi a fost în viaţa ei
împodobită cu atâtea daruri sufleteşti, un exemplu în toate privinţele. Pe vremea când poezia era
sinceritate, sentiment şi simplicitate, versurile Matildei Cugler-Poni au fost cetite şi mai mult
cântate, de atâta lume care a găsit în armonia uşoară a silabelor ritmice, cu un parfum de
sentimentalitate duioasă, mângâiere în multe suferinţi şi deziluzii. Soţie a unui om eminent, în
care era întrupată discreta înţelepciune a rasei lui moldoveneşti, doamna Pani a fost buna
sfătuitoare în care se ascunde şi sprijinul moral care e totdeauna la căpătâiul îndoielilor şi
necazurilor pe care oricui şi mai ales omului drept şi bun, lumea le dă din belşug."
Preocupările pentru literatură ale poetei au fost întregite de un partener sensibil care deşi
a excelat ca profesor într-un domeniu al ştiinţelor exacte, era o fire enciclopedică, cu preocupări
pentru literatură, artă, muzică ş.a. O mărturie în acest sens reprezintă corespondenţa purtată de
Petru Pani, între anii 1910-1911 şi 1915, cu soţia si fiica sa, Margareta Pani, aflată la Paris,
unde era iniţiată de sculptorul Landowski în tainele acestei nobile arte. Majoritatea scrisorilor au
fost publicate de arhivista Rodica Anghel în Almanahul „Cronica", Iaşi, 1987.

Scrisoare din 15 mai 1910
„Din Luvru nu aţi văzut mai nimica în fuga în care l-aţi vizitat. Luaţi câte o sală, două
pe zi. Veţi vedea cum vă veţi bucura de priveliştea acestor capodopere. Duceţi-vă de asemenea
la Luxembourg. Aveţi acolo pictura şi sculptura modernă. Să ai putinţa să-ţi procure toate aceste
desfătări sufleteşti şi să stai închis în odaia din pensiunea englezoaică sau în alta ... ".
Scrisoare din 28 martie 1911
„Acuma primăvara sunt foarte multe lucruri interesante de văzut la Paris. Aşa, la epoca
aceasta se face concursul pentru Prix de Rome, adresat pictorilor, sculptorilor, arhitecţilor şi
gravorilor. Concurenţii închişi în loje, lucrează un subiect dat, iar lucrările lor sunt expuse la
Şcoala de Belle Arte înainte de a fi judecate şi clasate de juriul examinator. Dintre aceşti
concurenţi ies marii artişti care au făcut glorie Franţei. Eu am întrebuinţat în tinereţele mele
multe cursuri ca să mă uit la aceste încercări şi să caut să prezic hotărârile juriului.
Scrisoare din 1915
„Am fost aseară la Ateneu să văd expoziţia de pictură a lui Băncilă ... Băncilă ca pictor
este tot ceea ce fusese acum douăzeci de ani când l-am întâlnit în străinătate: un pictor plin de
talent însă cu deprinderi rele. Când lasă deoparte aceste deprinderi face opere întradevăr
frumoase. Are spre exemplu o ţigancă care şi-a dat necazul să o picteze, iar nu numai să arunci
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culorile unele lângă altele. Nu-ţi poţi închipui ce expresie de pasiune a izbutit să dea ochilor ei.
E un tablou care merită să steie alături de tablourile pictorilor mari şi exemplele pot continua".
Aş încheia tot cu o scrisoare semnată de Nicolae Iorga şi publicată în „Oameni care au
fost", volumul 3, Fundaţia pentru Literatură şi artă (1936, pag. 137), care reuşeşte să realizeze
poate cel mai complex portret al personalităţii savantului Petru Poni:
,,În tumultoasa viaţă politică de azi se uită uşor şi cei care, fără a fi bătrâni, nu se
amestecă din dezgust, în triviala ciocnire a nesăţioaselor patimi. Cu atât mai mult cei care,
făcând parte din generaţiile disparate, nu mai puteau da vieţii de azi decât aşa puţin lucru: un
model de cinste, de rezervă, de modestie şi de muncă".
„Dar ce frumoasă înfăţişare a omului din rândul celor care au întemeiat cultura acestei
ţări. Neclintit la datoria sa, neiertător numai faţă de sine, plin de bunătate faţă de neajunsurile şi
greşelile celorlalţi, purtător în orice împrejurări al socotelii chibzuite şi al vorbei de împăcare,
astfel a fost Petru Poni. Că bătrânul senin care stătea în faţa acestei lumi crispate era unul dintre
marii chimişti ai ţării, că el contribuise la organizarea învăţământului ei, că fusese sfetnic al
coroanei pe vremea când această demnitate impunea respect, cine ar fi crezut-o. Când se va
scrie un Plutarh al naţiei sale, Petru Poni îşi va avea sigur locul în rândul cucernicilor înţelepţi şi
al făcătorilor de pace".
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DOUĂ SECOLE DE LA ÎNFIINŢAREA, DE CĂTRE

GHEORGHE ASACHI, A /{ŞCOLIŢEI DE INGINERIE ŞI
HOTĂRNICIE" - PRIMUL /{NUCLEU" AL
ÎNVĂTĂMÂNTULUI TEHNIC SUPERIOR DIN
MOLDOVA, LA IAŞI
~

Mihai Caba,
EON Iaşi
Abstract: Based on the glorious bicentenary of the "Scoliţa de inginerie şi hotărnicie, în limba română''.
founded in lasi, on the 15th of November 1813, for the first time in the Romanian Principalities by scholar
Gheorghe Asachi, who has the merit of having inaugurated the technical higher education in Moldavia,
thus writing a bright "page of the chronicle of laşi''. the article focuses, with gratitude, on the powerful
personality of the founder: Gheorghe Asachi (1788-1869), rightly considered an illuminist, with a vast
encyclopedic cu/ture, who played an important role, maybe the biggest, in the development of the
education system of all levels, of cu/ture, art and science, in Romanianfrom Moldavia, pointing out, with
justifying proofs, "that there is no other field of cu/ture, art and technique in /asi that does not claim his
name as the initiator!"
Grateful, the City oflasi built him, in 1890, a well-deserved statue.

a 15 noiembrie 2013 se împlinesc două sute de ani de la înfiinţarea, la 15
noiembrie 1813, pe lângă Academia domnească de limbă greacă, a primului
"clas de inginerie şi hotărnicie", cu
predare în limba română, la propunerea şi insistenţa lui
Gheorghe Asachi, sprijinită de mitropolitul Veniamin
Costache şi aprobată prin "anaforaua" dată de domnitorul
Moldovei, Scarlat Calimah. Această "şea/iţă" avea să se
constituie, la acea dată memorabilă, primul "nucleu" al
învăţământului tehnic superior din întregul Principat al
Moldovei, înregistrându-se, astfel, în filele de glorie ale
cronicii ieşene, ca o nouă ş i remarcabilă "premieră".
O astfel de "premieră", de acelaşi calibru se
produsese în urmă cu 10 ani, în anul 1803, când, prin
străduinţa şi sârguinţa manifestată de neobositul mitropolit,
Veniamin Costache, ia fiinţă prima instituţie de învăţământ
mediu, cu predare în limba română, din Moldova:
Seminarul de la Socola, ale cărui cursuri avea să le
urmeze, mai târziu, şi Ion Creangă, după cum însuşi povesteşte în neuitatele sale "A mintiri din

L

copilărie".

Pentru a aprecia, la justa ei valoare, pilda făptuitoare a lui Gh. Asachi, din 1813, e
trebuincios necesar să aruncăm, fie şi succint, "o privire retrospectivă" asupra vieţii şi
activităţii celui ce istoria, cultura şi tehnica timpului său îi atribuie, cu preţuire, rangul de mare
personalitate enciclopedică, aşa după cum consemnează şi istoriograful N.A.Bogdan în
documentata şi aprofundata sa lucrare, "Oraşul Iaşi", apărută în 1904, apoi, îmbogăţită şi
reeditată, în 1913 (iată, a trecut un secol!), la capitolul "Oameni de samă", unde afirmă: "
Gheorghe Asaki, un enciclopedist din cei mai de seamă pentru epoca lui, instruit, între cei

133
https://biblioteca-digitala.ro

Personalităţi

în mai multe centruri ale Europei civilizate, revenind în capitala Moldovei, jucă,
în ţara şi tîrgul nostru, rolul unui complecs de educatori ai poporului: ca literat, profesor, artist
şi publicist, el desvoltă în societatea noastră arta poetică şi cea dramatică, învaţă pe tineri
ştiinţele matematice şi filosofice, pictura ca şi arhitectura, deschide o cale largă şi mănoasă
presei şi publicisticei, îmbărbătează pe toţi la muncă şi la iubire de neam şi de progres, de
dreptate şi de frumos, răspîndeşte prin scrieri şi stampe cunoştinţa trecutului, chipurile sfinte
ale istoriei noastre naţionale... "
Gheorghe Asachi s-a născut la l martie 1788, în nordul Moldovei, la Herţa (Ucraina), în
familia preotului Lazăr şi Elena Asachi (Asachievici). La 8 ani, urmându-şi familia la Lvov,
continuă studiile, începute cu tatăl său, instruindu-se în limba polonă, latină şi germană şi, apoi,
urmează cursurile facultăţii de Filozofie a Universităţii din localitate, studiind: logica,
matematica, istoria, fizica-metafizica şi etica, urmând aici şi un curs special de arhitectură. Fără
a le termina, în 1805, se mută la Iaşi (tatăl său fiind numit prim-protopop al Mitropoliei), unde
îşi etalează, pentru scurtă vreme, cunoştinţele sale de arhitectură şi, apoi, pleacă pentru alţi trei
ani la Viena spre a studia astronomia, matematica superioară şi pictura. Mai departe, în 1808,
pleacă în "Cetatea Eternă" a Romei pentru a-şi completa studiile clasice de literatura Renaşterii
şi cea italiană, cum şi pictura, sculptura şi arheologia. La 24 de ani, în 1812, cu studiile sale
complete, de vastă cultură, în perioada în care, pe plan extern, se modificau graniţele marilor
imperii, întrezărindu-se, în visul napoleonean, posibilitatea "restatornicirii vechiului regat al
Daciei" şi, pe plan intern, în Moldova, se destrămau vechile orânduieli feudale şi începuseră a
se instala noile idei burgheze, ce aveau să revigoreze societatea moldovenească, secătuită de
domniile fanariote, se întoarce la Iaşi, cu dorinţa expresă de "a juca un rol important în această
minunată perspectivă politică", fiind "călăuzit de o ideologie liberală progresistă şi de o
puternică dragoste de patrie şi popor", dorinţă care-i însufleţea asumarea rolului de
"restaurator" al Moldovei, după cum consemnează Gheorghe Gabriel Cărăbuş, citând
numeroase surse documentare, în eseul său: Gheorghe Asachi - un separatist "avani la lettre ",
publicat în revista "Codrul Cosminului" nr. 10, 2004, pag. 185- 206. Stăpân ca nimeni altul pe
cunoaşterea multor limbi: polona, rusa, latina, germana, italiana, franceza şi engleza, este numit
"referendar" la Departamentul Afacerilor Externe. Imediat după această "investitură", luând
contact nemijlocit cu situaţia social-politică de atunci a Moldovei, dezbinată şi aservită
Imperiului Otoman, coboară din sfera iluziei "visatului regat al întregii Dacii" la realitatea
crudă a "luptei pentru afirmarea naţională a românilor", conştientizând că "renaşterea
românilor nu poate fi înfăptuită decât prin ei înşişi". În acest sens, dovedind puternice
sentimente patriotice, scrie şi publică poezia "Viitorul", un îndemn la conştiinţa de neam şi de
ţară a românilor. Mai departe, se angajează cu toată forţa erudiţiei sale în "lupta pentru cultura
naţională", întrezărind, vizionar, rolul de seamă al şcolii în această crâncenă înfruntare şi se
dedică întru totul organizării şi dezvoltării învăţământului public în limba naţională. Astfel,
datorită demersurilor sale asidue pe lângă domnitorul fanariot Scarlat Calimah, obţine "prima
victorie" de răsunet: la 15 noiembrie 1813 domnitorul Moldovei se lasă convins de stăruinţele
puternice ale "referendarului Asachi" şi aprobă funcţionarea unui clas de inginerie şi
hotărnicie în limba română, pe lângă Academia domnească de limbă greacă, aşa cum s-a
menţionat mai sus.
Cu certe cunoştinţe de inginerie civilă şi arhitectură căpătate în Polonia şi în lipsa
unor profesori de specialitate, Gheorghe Asachi preia, ca titular, predarea (pentru prima dată!)
în limba română a cursurilor de: matematică teoretică (aritmetică, algebră şi geometrie) şi
aplicaţii practice de geodezie, inginerie şi arhitectură. Cu toate piedicile care i-au fost puse, cu
toate greutăţile de care s-a lovit pe parcurs, în 1818, la 18 iunie, cursanţii acestui "clas", între
care: Alexandru Calimah, fiul domnitorului şi Teodor Balş, viitor caimacan al Moldovei, au
dintâi

ieşeni,
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examenul general public, cu rezultate bune şi au intrat în posesia "Diplomei de inginer
hotarnic". Chiar dacă după această dată, ocârmuirea, forţată de "presiunea grecească", a
suspendat "şcoli/a", meritul lui Gh. Asachi este incontestabil în a fi demonstrat că "învăţăturile
Înalte pot fi predate şi în limba română" şi chiar "de profesori autohtoni". O asemenea
demonstraţie clară Asachi o mai făcuse deja, la 27 decembrie 1816, când a avut loc prima
reprezentaţie teatrală în limba română, cu piesa pastorală "Mirii/ şi Hloe"(de Gessner şi
Florian), a cărei traducere şi adaptare a făcut-o în întregime, dovedind tuturor că "la fel cum
poate exista o şcoală în limba strămoşească, tot astfel poate fiinţa şi un teatru", după cum îşi
argumenta stăruitor cererea către domnitor.
În 1819, consecvent dorinţei sale de reformare a şcolii, ca "referendar la epitropia
şcoalelor ", alcătuieşte un îndrăzneţ proiect de reorganizare a Seminarului de la Socola, ce
funcţiona din 1803, prin mărirea profesorilor acestuia, pe care-i aduce, personal, din Ardeal. La
întoarcere, "ofensiva sa şcolară" este curmată "diplomatic", fiind numit, de către noul
domnitor, Ioniţă Sandu Sturza, "agent diplomatic la Viena", unde a funcţionat până în 1827,
"dispărând" practic din viaţa culturală şi educaţională a Moldovei. Un an mai târziu, în 1828,
înaintat la rangul de "vei-aga", deschide la Trei Ierarhi o "şcoală normală" de doi ani şi un
gimnaziu de patru ani, denumit "Şcoala Vasiliană", întru cinstirea domnitorului Vasile Lupu,
cel care, cu două veacuri mai înainte, pusese acolo bazele unui "învăţământ înalt". Hrisovul de
aprobare, dat la 28 martie 1828, de domnitor, poate fi considerat actul de înfiinţare a
învăţământului superior în Moldova. Perseverând în această direcţie, înfiinţează, pe lângă
Gimnaziul Vasilian, Colegiul de la Trei Ierarhi, iar, în 1832, înfiinţează la "Institutul Albinei"
prima tipo-litografie din Moldova. Cooptat, ca secretar, în Comisia de redactare, în comun cu
partea munteană, a Regulamentului Organic, Asachi insistă şi reuşeşte să introducă în acesta
"regula Învăţământului public", fapt ce avea să-l ajute ulterior în munca sa de extindere a
şcolilor româneşti şi de îmbunătăţire a funcţionării acestora, prin asigurarea unor "oare-care
mijloace materiale", ce au fost convenite cu noul domnitor Mihail Sturza, de care îl va lega o
trainică prietenie. Militant neobosit, în 1834, înfiinţează prima "şcoală de fete" din Moldova,
iar la 16 iunie 1835, stăruind pe lângă domnitorul Mihail Sturza, avea să fie înfiinţată Academia
Mihăileană ("matcă" a viitoarei Universităţi "A.I.Cuza", prima din România, la 26 octombrie
1860), la care Asachi a fost "membru fondator" şi profesor de pictură şi arhitectură. La 15
noiembrie 1837, la Iaşi, înfiinţează şi primul Conservator filarmonic-dramatic din Moldova,
cu scopul expres de "a Învăţa pe elevi muzica vocală şi declamaţia" în limba română.
În această perioadă dificilă pentru promovarea ideilor novatoare, de numele şi înrâurirea
lui Gheorghe Asachi se leagă înfăptuiri de excepţie: înfiinţarea Arhivelor Moldovei (1832),
înfiinţarea Şcolii de arte şi meserii Iaşi ( 1841 ), a Pinacotecii, a primei biblioteci publice, a
primului muzeu natural din Moldova, afabricii de hârtie de la Petrodava (Piatra Neamţ), prima
de acest gen din /ară (1841 ). Pătruns de necesitatea răspândirii ideilor naţionale în toate păturile
sociale ale ţării prin presa scrisă, Gheorghe Asachi întreprinde asidue demersuri pentru "a
scoate cea dintâi foaie periodică" intitulată "Albina românească" şi, obţinând cu greu
autorizaţia de tipărire din partea consulatului rusesc, reuşeşte, la 1 iunie 1829, să editeze primul
număr al acestei "gazete politico - culturală", marcând "momentul de început al presei scrise
în limba română". Apreciind, la vremea sa, acest unic moment, Eugen Lovinescu avea să
declare autorizat că "A !bina românească" a fost "întâia trăsură de unire În limba patriei a
Moldovei cu restul omenirei". În 1850, această primă gazetă devine "Gazeta de Moldavia",
fiind pusă în strânsă legătură cu noul regim liberal al domnitorului Grigore Ghica. Şi aceasta
devine, în 1858: "Patria", care va apărea pentru scurtă vreme, până la momentul Unirii
Principatelor. În tot acest răstimp, Asachi avea să scoată şi alte publicaţii destinate diverselor
pături sociale, între care: "Alăuta românească "(1837), "Foaia sătească a Principatului
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Moldova"(1839), "Icoana lumii"(1840) ş.a. Activitatea de întemeietor şi de dezvoltator al
presei româneşti, desfăşurată cu minuţie şi ardoare de către Gh. Asachi, s-a înscris ca fiind: "o
pagină luminoasă a culturii române". După revoluţia paşoptistă, la care nu a aderat cu
"luminismul" său apreciat, după urcarea pe tron a domnitorului Grigore Al.Ghica, la 20 august
1849, îşi dă "demisia de onoare " din posturile de referendar şi arhivist, deţinute de mai bine de
două decenii şi se dedică în întregime activităţii gazetăreşti şi publicării operelor sale literare şi
traducerilor, până în spre sîarşitul vieţii.
"Neînregimentat" în "tabăra ", tânără şi activă, a "unioniştilor ieşeni ", condusă cu
asiduitate de Mihail Kogălniceanu, după realizarea visului măreţ al Unirii Principatelor, Asachi
salută admirativ şi cântă acest măreţ eveniment în poezia "Odă lui Dumnezeu ", a cărei ultimă
strofă este edificatoare: "Strânge ţările-unite prin un nod nemuritor/ Cum origine au una, fie a
lor şi fericire/Toţi românii să închege de fraţi numai un popor,/Că puterea stă-n Unire!"
În domeniul literar, scrie poezii, abordând toate speciile cunoscute: ode, elegii,
sonete, imnuri, fabule, meditaţii, balade, versifică legendele istorice: Dochia şi Traian, Ştefan
cel Mare înaintea Cetăţii Neamţului, scrie nuvele istorice: Dragoş, Petru Rareş, Rucsandra
Doamna, din care s-a inspirat şi C. Negruzzi, scrie piese de teatru: drama Petru Rareş, Ţiganii.
Recunoscându-i meritele strălucite ale operei literare şi publicisticii sale, George Călinescu, în
monumentala sa "Istorie a literaturii române, de la origini până în prezent", îi dedică lui
Gheorghe Asachi nu mai puţin de 15 pagini (96-111 !), fapt cu adevărat revelator pentru a-i
sublinia puternica sa personalitate culturală. Marele critic literar îl denumeşte pe Asachi "cel
dintâi sonetist român".
În domeniul artelor, desenează şi litografiază stampe din istoria Moldovei, pictează cu talent
tablouri în ulei, în special, portrete, creează şi execută lucrarea monumentală "Obeliscul cu
lei "(l834-1841), cunoscută
sub denumirea de Monumentul Regulamentului Organic,
amplasată în centrul parcului Copou, întocmeşte planurile statuii ecvestre a lui Ştefan cel Mare
( 1856), ce vor servi, ulterior, sculptorului francez, Em. Fremiet, în realizarea monumentului,
dezvelit în 1883.
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Recunoaşterea

meritelor sale "p entru serviciile aduse ţării, între 1813 şi 1862 " are
loc abia la începutul anului 1869, când, în semn de preţuire, i se acordă o "recompensă
naţională ". Din nefericire, această recunoaştere avea să vină prea târziu, fiindcă, la 12
noiembrie 1869, în vârstă de 81 de ani, Gheorghe Asachi se stinge din viaţă, fiind
înmormântat la Biserica 40 de Sfinţi, din dealul Copoului.
Primăria oraşului Iaşi, recunoscătoare faţă de personalitatea marcantă a lui
Gheorghe Asachi, cel ce şi-a pus ''pecetea sa întemeietoare " pe multiplele ctitorii de cultură,
artă şi tehnică ale Cetăţii laşilor din prima jumătate a veacului al XIX-iea, la stăruinţa unui
grup de iniţiativă, în frunte cu Vasile Alecsandri, a comandat execuţia statuii marelui cărturar
sculptorului Jean Georgescu, acelaşi care a executat, în 1886, în Bucureşti, şi statuia lui
Gheorghe Lazăr, întemeietorul învăţământului public în limba română din Muntenia
Statuia fiind realizată în 1887, Primăria Iaşi a stabilit ca locul de amplasare a
acesteia să fie în apropierea "Şcoliţei lui Asachi ", de lângă Trei Ierarhi. Solemnitatea
inaugurării monumentului de cinstire a lui Asachi a avut loc la 14 octombrie 1890. După
terminarea şi inaugurarea noii clădiri a Teatrului Naţional (1 dec. 1896), în 1897, în semn de
recunoaştere a rolului jucat de Asachi în iniţierea primului spectacol de teatru în limba
română(] 816) , statuia sa este mutată "p e roţi " în faţa acestui edificiu. Ulterior, după ce
Primăria Iaşi a terminat reconstrucţia Şcolii Trei Ierarhi (fosta Şcoală Vasiliană) de pe B-dul
Ştefan cel Mare, azi Şcoala nr.1 "Gheorghe Asachi", în anul 1905, statuia "uşărnică " a fost
strămutată în faţa acesteia peste cripta familiei de sub soclu în care au fost depuse, atât
osemintele lui Gheorghe Asachi, dezhumate de la biserica 40 de Sfinţi, cât şi cele ale soţiei
sale, Elena Asachi ( 1789-1877), compozitoare şi pianistă, dezhumate din Cimitirul Eternitatea;
acesta fiind cel de al 2-lea monument ieşean, după cel al cronicarului Miron Costin, care este şi
loc de vecie.

Aplecaţi

enciclopedicului "

cu

interes, cercetare ş1 luare aminte asupra "iluministului
moldovean, Gheorghe Asachi, numeroşii săi exegeţi, mai vechi

cărturar
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mai noi, conchid "la unison" că: "nu există vreun domeniu al culturii, artei şi tehnicii ieşene
care să nu-i revendice, ca iniţiator, numele lui Gheorghe Asachi!"
Astfel, în Iaşi, în semnul înaltei sale cinstiri, numeroase instituţii de învăţământ de
toate gradele, de cultură, artă şi de tehnică au "arborat" pe frontispiciul lor numele lui
Gheorghe Asachi, prestigios şi aurit în gloria sa eternă, în rândul cărora enumerăm:
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Facultatea de construcţii "Gheorghe Asachi",
Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi", Şcoala generală nr. I "Gheorghe Asachi", Biblioteca
"Gheorghe Asachi". Desigur, încă multe alte instituţii de cultură şi artă ieşene, fără a-i purta
numele, sunt legate de activitatea "deschizătoare de drumuri" a lui Gheorghe Asachi, între
care: Arhivele Statului, Teatrul şi Conservatorul, Muzeul de artă, Muzeul de Ştiinţe naturale ş.a.
Revenind la deosebitul moment aniversar: 200 de ani de la înfiinţarea "Şcoli/ei lui
Asachi, de inginerie şi hotărnicie", la 15 noiembrie, la laşi, trebuie să admitem cu înţelegere
că această semnificativă sărbătoare bicentenară a primului "nucleu "de învăţământ tehnic
superior nu poate fi "monopolizată", în întregime, doar de Universitatea Tehnică "Gheorghe
Asachi" din Iaşi, înfiinţată în 193 7, (cum se "întrezăreşte" a se dori!); "Şcoli/a lui Asachi"
neavând o continuitate deplină în funcţionarea ei, nu poate fi asimilată în istoria acestei
universităţi, aşa cum a fost cazul "primei şcoli superioare de electricitate", înfiinţată la 1
noiembrie 191 O, la Iaşi şi continuată neîntrerupt de-a lungul anilor, transformându-se în
Facultatea de Electrotehnică Iaşi, prima facultate de acest profil din România, care şi-a
sărbătorit Centenarul, în 201 O.
Aşadar, acest marcant jubileu aniversar aparţine întregii ţări şi întregului Iaşi, care, în
spiritul tradiţiei sale recunoscute, ştie să-şi cinstească cum se cuvine momentele sale de izbândă
:,i iluştrii săi înaintaşi.
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PETRU PONI ŞI REFORMA AGRARĂ
Oana Florescu,
Muzeul

„Poni-Cemătescu" Iaşi

Abstract: The teacher Petru Pani in al/ his scientifical, politica! and social activity was animated of
desire to salve the problems of simple people in wich he was raised. Once with the promulgation of
Agricultural Compacts 'Law in the 1907, was established a Higher Council of the Agriculture that had to
aim the correct application of laws. Petru Pani, like president of this Council was concerned to changing
of mentality of the Landowners, the culturalisation ofthe paysans and he was involved in the achievement
of agrarian refonn.
Keywords: Petru Pani, agricultural reform, documents 's museum.

rofesorul Petru Pani, unul din marii noştri chimişti, academician fiind, a avut
ocazia să administreze moşiile Academiei Române, luând astfel contact cu grava
problemă ţărănească a secolului al XIX-iea şi anume, lipsa pământului necesar

P

agriculturii

şi păşunatului.

După unirea din 1859, cea mai importantă măsură adoptată în favoarea ţăranilor a fost
reforma agrară din 1864. Prin legile agrare se elimina claca şi se stipula trecerea a două treimi
din proprietatea statului în proprietatea ţăranilor. Dar reforma nu a avut efectul aşteptat în sensul
că noii proprietari nu aveau mijloacele de lucru necesare, astfel încât pământul trebuia arendat.
Domnia regelui Carol I (l 866-1914) a adus ţării o perioadă îndelungată de stabilitate
politică internă, progres economic, însă în plan social se perpetua încă problema ţăranilor
numeroşi şi săraci.

La începutul secolului al XX-iea, majoritatea ţăranilor aveau pământ puţin şi trebuiau să
lucreze în condiţii împovărătoare pe moşiile marilor proprietari. Înaintea reformei agrare din
1918, aproape 50% din suprafaţa agricolă a vechiului regat era deţinută de 5385 de proprietari
latifundiari, revenind în medie pentru o exploataţie suprafaţa de 707,5 ha.
În aceste condiţii de muncă şi trai, în 1907, a izbucnit în România răscoala ţărănească
soldată cu uciderea şi rănirea a mii de ţărani.
După răscoala din 1907, prin Legea Învoielilor Agricole, din 23 decembrie 1907
/5ianuarie 1908, s-a încercat o îmbunătăţire a situaţiei ţăranilor prin interzicerea dijmei la tarla,
precizarea preţurilor arenzii, cuantumul dijmei, retribuţia muncitorilor şi posibilitatea de a se
constitui izlazuri comunale, prin vânzarea de bună voie de către moşieri a unor terenuri din
proprietăţile lor. Odată cu promulgarea Legii învoielilor agricole (fig. I) ce reglementa învoielile
dintre boieri şi ţărani şi modul de arendare a pământurilor, s-a înfiinţat Consiliul Superior al
Agriculturii, care urmărea stingerea conflictelor sociale dintre clasa moşierilor şi arendaşilor de
pământ, pe de o parte, şi cea a ţăranilor lipsiţi de pământ, pe de altă parte.
Petru Pani şi Dimitrie A. Sturdza au participat la elaborarea proiectului de lege pentru
învoielile agricole, prezentând propuneri de expropriere şi împroprietărire cu pământ.
De asemenea, la 21 februarie/5 martie 1908 a fost votată legea pentru crearea Casei
Rurale, instituţie fondată de către stat în colaborare cu capitalul privat, care urma să funcţioneze
30 de ani. Capitalul instituţiei era de cinci milioane de lei, trei milioane provenind de la stat, iar
restul de la particulari. Capitalul era împărţit în zece mii de acţiuni de câte 500 de lei fiecare. Ea
avea sarcina de a cumpăra moşiile scoase la vânzare, de a le parcela şi vinde ţăranilor în loturi
de câte 5 ha.
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La 29 decembrie 1907 au fost numiţi, prin Decret Regal 1, membrii Consiliului superior
al Agriculturii pentru o perioadă de 15 ani, alături de Petru Poni figurând Theodor G. Rosetti
(care urma să devină preşedinte al Consiliului Superior al Agriculturii în 1907, funcţie din care a
demisionat deoarece nu era de acord cu legile adoptate de liberali), George Văsescu, deputat şi
mare proprietar, G. N. Bagdad, membru la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, delegat timp de un
an în Consiliu şi prinţul Barbu Ştirbey.

LEGE

INVOELl AGRICOLE
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Fig. l . Legea învoielilor agricole, 1907

„28 decembrie 1907
Ministerul Agriculturii,

Comerţului şi

'~ ·~4~~

~

Fig.2. Decretul Regal prin care Petru Pani este
numit membru în Consiliul Superior al Agriculturii

Industriei

Domnul meu,
Am onoarea a vă/ace cunoscut că în virtutea art. 70 al legii pentru învoieli agricole din
23 Decembrie 1907, ;şi pe baza autorizaţiei dată de Consiliul Miniştrilor prin jurnalul N. 1714
de la 24 Decembrie curent şi a Înaltului Decret Regal N. 4155 de la 26 Decembrie 1907, sunteţi
numit, pe termen de 15 ani, membru în Consiliul Superior al Agriculturii.
Aducându-vă aceasta la cunoştinţă, vă rog să binevoiţi a depune legiuitul jurământ şi
apoi întrunindu-vă în ziua de 2 ianuarie 1908, ora 4 după amiază, deocamdată în cabinetul
nostru, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului Superior Domnii: Theodor G. Rosetti, fost
preşedinte al Consiliului de Miniştri, fost preşedinte de secţiune la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie; G. N. Bagdad, membru la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, delegat pe timp de un an
în acest consiliu; George A. Văsescu, Deputat, mare proprietar şi Barbu A. Ştirbey, fost
Deputat, mare proprietar, să decideţi asupra modului cum trebuie începute lucrările Domniilor
Voastre.
Binevoiţi, vă rog, Domnul meu, a primi asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
Ministru,
Şeful

Serviciului, P.

Stănescu

D'alle

Domnului Petru Poni, fost Ministru, Vice Preşedinte al Senatului, profesor universitar"

1

Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Familial Pani, Mapa Petru Poni, nr. 456.

140
https://biblioteca-digitala.ro

Personalităţi

După

un timp, Petru Poni a fost ales preşedinte al Consiliului şi a condus acest organism
ce urma să pregătească drumul spre desfăşurarea reformei agrare şi împroprietărirea ţăranilor în
1921. Reforma agrară se baza pe expropriere şi împroprietărire. Exproprierea viza marile
latifundii - proprietăţi boiereşti - şi împroprietărirea ţăranilor fără pământ sau cu pământ puţin.
Prin expropriere se obţinea teren necesar islazurilor comunale cât şi teren pentru
împroprietărirea ţăranilor.
Odată cu legea agrară s-au înfiinţat inspectorate agricole care aveau ca scop
supravegherea aplicării legii agrare. Într-o scrisoare către fiica sa, Margareta 2, Petru Poni îşi
arată îngrijorarea că guvernul intenţionează să desfiinţeze o parte a inspectorilor agricoli, fapt
care ar perturba aplicarea legii. Petru Poni o asigură pe fiica sa că îşi va face datoria în
continuare şi va veghea asupra bunei desfăşurări a aplicării legii agrare.

Fig.3 Theodor Rosetti

Fig.4. Barbu A.

Ştirbey

Fig.5. Petru Pani

Ocupând funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Agriculturii, Petru Poni a avut
ocazia să prelucreze datele împroprietăririlor din 1864, să le compare cu datele recensământului
din 1912 şi să întocmească, astfel, o „statistică a răzeşilor", în satele în care nu se făcuseră
împroprietăriri. Lucrarea sa aduce informaţii deosebit de importante cu privire la situaţia
ţărănimii libere. Pe baza cercetărilor sale a fost întocmită o hartă a satelor de răzeşi (fig. 6).
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Fig.6. Răspândirea satelor de

răzeşi

(1912)

Fig. 7. Tabel referitor la suprafeţele de pământ destinate
islazurilor comunale

Legea din 1907 a prevăzut şi posibilitatea ca moşierii să vândă islazurile lor comunelor
pentru islazuri comunale, iar ulterior acestea să fie arendate ţăranilor.
2

Arhivele Naţionale Iaşi , Fond familial Pani, Mapa Margareta Poni, nr.216.
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În procurarea islazurilor comunale, statul a intervenit prin investirea Consiliului Superior
al Agriculturii cu competenţa de a fixa preţul de cumpărare 3 • Despre acest aspect aminteşte
Petru Poni într-o scrisoare din 31 ianuarie 1908:
,, ... Speram să profit de sărbătoarea de sâmbătă şi să vin pentru două zile la Iaşi. Mi-e cu
neputinţă însă să o fac. Lucrarea merge încet cu toată munca ce ne dăm cu toţii. Pentru a
stabili preţurile imaşurilor va trebui să lucram şi sâmbătă şi Duminică. Pe urmă avem să
începem alte lucrări tot atât de grele, încât nu pot prevede când aş putea veni acasă. Vă doresc
sănătate şi voie bună. P. Poni"
Fixarea preţurilor avea caracter definitiv şi nu putea fi atacată cu recurs. Fixarea preţurilor
trebuia să fie realizată de către inspectori agricoli generali şi regionali, aflaţi în subordinea
Consiliului Superior. Ei aveau ca atribuţii:
Controlul activităţii inspectorilor agricoli din judeţe;
Controlul punerii în aplicare a ordinelor date de Consiliul Superior al Agriculturii;
Inspectorii agricoli judeţeni aveau obligaţia de a inspecta măcar o dată pe an
(perioada I aprilie - 15 octombrie) fiecare comună unde se fac învoieli agricole sau
unde s-au amenajat islazuri.
În 18 ianuarie 191 O, cu ajutorul inspectorilor agricoli, Petru Poni întocmeşte o statistică a
tuturor comunelor care au primit islazuri. Acestea sunt prezentate în tabele, conform figurii 7.
Din tabele reiese că 224 de comune au primit islazuri cu suprafaţa totală de 30855 ha.
Un bilanţ al constituirii prin oferte de vânzări a islazurilor comunale ne-a oferit o
statistică a Consiliului Superior al Agriculturii pentru anii 1912 şi 1913:
- Particulare: 24, cu 4202,35 ha;
- Stat: 25, cu 7059,73 ha;
- Instituţii: 18, cu 2621,80 ha.
Concluzia ce se trage este că, din ofertele particulare se realizase abia 23,49% din
întinderea ce trebuia să aibă islazurile, în timp ce din ofertele statului se realizase 94, 19%.
În anul 1913 se încearcă excluderea4 lui Petru Poni din Consiliul Superior al Agriculturii
şi înlocuirea lui cu agronomul Constantin Filipescu, deşi Regele Carol I îi aprecia munca în
Consiliu. Din scrisoarea de la I aprilie 1913 aflăm că se revine asupra deciziei 5•
"Dragă Mărgărică,

... Eri sară am fost primit în audienţă de Rege. I-am dat esplicaţii detailate asupra
mersului şi lucrărilor ce se/ac la Consiliu care /'au interesat foarte mult ca întotdeauna. Mi-a
amintit că, prin proclamaţia ce a făcut în 1907, el a făgăduit ţăranilor că va lucra la
îmbunătăţirea soartei lor şi că in această cestiune este personal angajat. Că această lucrare
trebue se formeze principalul obiect al politicei noastre interne. Numai rădicând şi întărind
ţărănimea, vom pute asigura viitorul patriei noastre. L 'am auzit de multe ori esprimând aceste
idei. Nici odată inse nu mi-au produs o impresie aşa de profundă ca aseară. Le rostea cu
Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Familial Poni, Mapa Margareta Poni, nr.671.
Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Familial Poni, Mapa Petru Poni, nr. 323.
,,Domnule Ministru,
La adresa Dv. cu N 17078 din 2 Martie 1913 am onoare a Vă declara că,fiind numit prin decretul Regal
N4 l 55 din 29 Decemvrie 1907 membru în Consiliul superior al Agriculturei pe baza Articolului 70 din
legea pentru învoieli agricole pe termin de 15 ani, în/eleg a 'mi pastra func/iunea pe tot timpul şi în
condi/iunile prevăzute de acea lege.
Vă rog dară, Domnule Ministru, să binevoi/ia lua măsurile legale necesare pentru a se reveni asupra
decretului Regal N886, publicat în Monitorul oficial N266 din 1 Martie 1913, prin care sunt pus în
disponibilitate pe ziua de 1 Aprilie 1913 ".
5
Arhivele Naţionale Iaşi, Fond familial Poni, Mapa Margareta Poni, nr. 172.
3

4
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convingerea unui om care s'a gândit poate necontenit asupra lor mai ales în situaţia grea care
s'a făcut /erei noastre prin succesele slavismului. Pentru mine nu a avut decât cuvinte bune,
afectuoase chiar. Mi-a spus că îi pare foarte bine că am remas în Consiliu pentru a lucra la
realisarea dorinţelor lui. S'a esprimatfoarte aspru asupra lui Filipescu care s'a încercat se mă
înlocuească. Mi-a vorbit apoi de politica internă, şi de politica esternă. Preliminariele păcei
vor fi încheete în cursul săptămânei; pacea definitivă înse nu se va încheea decât peste doue
sau trei luni din causa dificultăţilor financiare ce sunt de resolvit. Despre diferendul românobulgar, nici un cuvânt asupra modului cum a fost resolvit.
S'a plans însă că România nu mai are bărbaţi de stat. Însfirşit mi-a vorbit şi alte lucruri
pe care prefer să vi le spun în loc de a le scrie. El care este atât de reservat, îmi făcea afectul
unui om foarte mulţemit că poate spune cuiva tot ce gândeşte.
Tare aş dori să pot veni acasă joi sara. Nu ştiu însă dacă voi pute-o face. Vă sărut pe
amândoue din toată inima.
P. Pani"
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Fig. 8. Cerere de demisie a lui Petnt Pani dinfuncfia

de preşedinte al Consiliului Superior al Agriculturii
La data de 1 aprilie 1916, cu ocazia pensionării, Petru Poni îşi dă demisia din funcţia de
al Consiliului Superior al Agriculturii, după 9 ani de muncă în instituţia care a
pregătit reforma agrară din 1921. Parcurgând câteva rânduri dintr-o scrisoare adresată fiicei
Margareta, remarcăm respectul de care se bucura Petru Poni în mijlocul colegilor de la Consiliu:
preşedinte

"20 Mai 1916,

sâmbătă

Dragă Mărgărică,

... Eri a fost la mine o delegaţie din partea inspectorilor agricoli pentru a'mi arăta
simpatia ce au pentru mine şi regretele tuturor pentru că m'am retras de la conducerea lor. Ei
voesc ca să ne întrunim cu toţii la o masă comună. Îţi mărturisesc că demersul lor m'a mişcat
adânc. Dragostea ce'mi arată, - acuma când nu mai au nimică de aşteptat de la mine, este
răsplata cea mai mare ce puteam avea pentru munca ce am pus la bătrâneţe pentru îndeplinirea
sarcinei ce luasem. Dacă omul are în viaţă multe zile rele şi pline de năcazuri, când îşi face
datoria, îi vine macar câte o clipă bună.
Mii de sărutări şi se ne videm sănătoşi şi bucuroşi.
P. Poni"
După primul război mondial care a amânat declanşarea reformei agrare, pentru
înfăptuirea lucrărilor de reformă agrară, s-a creat un cadru legal în acest sens, p~ de o parte şi un
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cadru instituţional complex la nivel local şi naţional, pe de altă parte. Cadrul instituţional local
era format din: Consilierate agricole judeţene, Comisii judeţene de expropriere şi Comitete
locale de împroprietărire. Comitetul local de împroprietărire se compunea din: preot, învăţător
diriginte, patru săteni delegaţi care trebuia să întocmească tabelele de împroprietărire.
Reforma agrară fusese promisă, încă din 1917, de regele Ferdinand soldaţilor de
pe front, fiind precedată de decretele-lege pentru expropriere din 1918. În total au fost
expropriate 6 milioane ha de teren, dintre care 3,5 milioane ha au fost împărţite la 1,4
milioane gospodării ţărăneşti, iar din restul de 2,5 milioane ha s-au constituit islazuri
comunale.

1N NIJMfll AA)[SîATfl SAfI REOEUJ1 FERDU I\ND I

TITIJJ DffINITilV HE lPROPfflITAIT

Fig. 9. Titlu de proprietate (1921).

La 14 decembrie 1918 se promulga decretul-leg.:; e expropriere ce constituia şi legea
de expropriere. A doua zi a fost promulgat decretul-lege pentru aplicarea exproprierii.
Aceste decrete au fost întocmite de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, condus de I. G. Duca
şi se bazau pe calculele şi propunerile de expropriere făcute de Petru Poni şi Victor Vâlcovici
(decretul-lege nr. 3697 din 15 decembrie 1918, publicat în Monitorul Oficial, nr. 215 din
16.12.1918)6.
Reforma agrară din 1921 a fost punctul culminant al unei serii de texte legislative,
dintre care „legea asupra proprietăţii de mână moartă" din 1912, amendată în 1917. Legea din
1921 stipula că domeniile mai mari de 100 de hectare urmează a fi expropriate, dar proprietăţile
care sunt împărţite ţăranilor să nu fie mai mici de 2 hectare.
Profesorul Petru Poni, în toată activitatea sa ştiinţifică, politică, socială a fost animat de
dorinţa de a rezolva problemele oamenilor simpli din mijlocul cărora el s-a ridicat.
generală
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MIHAIL KONTESCHWELLER - UN PIONIER
AL TELEMECANICII
Lenuţa Chiriţă

Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi
Mihai Gheorghe, colecţionar, Bucureşti

Abstract: The paper focuses on the persona/ity of Mihail Konteschweller (May 23, 1897, Craiova - 1947,
Bucharest), inventor, engineer, specialist in the field of radio communications who brought important
contributions to the Romanian technical higher education. Mihail Konteschweller was a pioneer of
telemechanics, his book entitled "Telemechanics ", one of the first worldwide in the field, was awarded
the prize of the Romanian Academy for 1937. In 1934, on the lake of Park Carol, he did the first
experiment of radio-contro/ling a ship model for the first time in Romania. For a short time, towards the
end of his life, he taught within the Department of Technique of Low Voltage within the Faculty of
Electromechanics of "Gh. Asachi" Polytechnic Institute of Iaşi (1945-1947). Professor Mihail
Konteschweller was highly esteemed in Iaşi, so that, after his early death in his 50s, the engineer series of
1948 was cal/ed ''prof Ph.D. eng. Mihail Konteschweller series' '.
Keywords: Mihail Konteschweller, Telemechanics, Radio Communications.

ihail Konteshweller, personalitate marcantă a ingineriei româneşti, s-a făcut
cunoscut ca inventator, specialist în domeniul radiocomunicaţiilor, cu
deosebite contribuţii în învăţământul
superior tehnic românesc într-o perioadă de pionierat în
România.
S-a născut la 23 mai 1897 la Craiova într-o familie
înstărită de intelectuali. Tatăl său, Eduard Konteshweller,
farmacist renumit cu lucrări publicate în reviste de specialitate
din străinătate a avut grijă ca cei trei copii ai săi să urmeze
studii superioare.
Mihail Konteshweller a urmat clasele primare şi liceul
în Craiova. A fost încă din copilărie inventiv şi pasionat de
tehnică. În anul 1914, la vârsta de 17 ani, a făcut mai multe
fotografii aeriene deasupra Craiovei, folosind un zmeu, pe
Fig. 1. Mihail Konteshweller
care a fixat un aparat de fotografiat declanşat de la sol cu
ajutorul unei sfori 1.
(n. 27 mai 1897 - d. 1947,
A absolvit în anul 1918 Liceul "Carol I din Craiova şi
Bucureşti)
nu Liceul "Fraţii Buzeşti" aşa cum menţionează toate sursele bibliografice cercetate. Foaia
matricolă şi certificatul de absolvire a căror copii au fost puse la dispoziţie de Anca Costea
Konteshweller, nepoata inventatorului, sunt eliberate de Liceul Carol I din Craiova (Fig.3)2.

M

1

Gheorghe Manolea, Despre Mihai KONTESCHWELLER Promotor al radiofoniei si telemecanicii
Univers ingineresc, nr. 14/2009.
Doamna Anca Costea Konteshweller, actualmente stabilită în S.U.A., venită în ţară în anul 2009, a
oferit copii după documente şi fotografii privind activitatea lui Mihail Konteshweller, coautorului acestei
lucrări, dlui Mihai Gheorghe cu prilejul vizitării expoziţiei de radio din colecţia personală .
româneşti,
2
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Fig. 3. Certificat de absolvire a Liceului "Carol I" din
Craiova, arhiva personală Anca Costea Konteshweller

După

absolvirea liceului, Mihail Konteshweller a fost trimis în Germania pentru a-şi
desăvârşi studiile superioare la Politehnica din Berlin şi, apoi din Bristol, Anglia, specializânduse în domeniul electromecanicii. Diploma de inginer a Universităţii din Bristol eliberată la 23
mai 1925 a fost echivalată cu a Institutului electrotehnic din Bucureşti sub nr. 2 din 16 iunie
1931 şi cu aceea de inginer mecanic prin Proces verbal nr. 148 din 8 dec. 1927. 3
În aceste două mi , ·i centre universitare a luat contact cu primele experienţe de
telemecanică şi teleghidare efectuate în scopuri militare. În perioada 1923- 1924, Mihail
Konteschweller a locuit şi a lucrat la Paris unde a realizat mai
multe aparate de radio de tip ultra-reacţie şi super-reacţie,
împreună cu fratele său mai mare, Titus Konteshweller.
Titus Konteshweller a urmat medicina la Paris şi
imediat după absolvire a publicat lucrarea Pyretoterapia,
apărută la editura Maloine & Fils din Paris, în anul 1918.
Lucrarea prin care a lansat termenul de piretoterapie, adică
tratament de provocare a febrei, în scop terapeutic a cunoscut
un mare succes, dar marea pasiune a lui Titus Konteshweller a
fost radiofonia 4.
În anul 1923 a înfiinţat firma „Dr.TITUS" pe care a
condus-o cu pricepere. A desfăşurat o bogata activitate e
publicitate în revistele vremii, a pus la dispoziţie aparate în
mod gratuit, pentru audiţiile colective care se organizau in anii
Fig. 4. Titus Konteshweller
'20 ai secolului trecut, a dezvoltat o reţea de dealeri, a
participat la târguri si expoziţii naţionale şi internaţionale. De altfel Mihail Konteshweller a fost
dealer în România pentru produsele fratelui său.

Adresa nr. 30/16 martie 1945, Dosarul actelor pentru ocuparea prin chemare largă conf Art. 61, 64 şi
155 din Legea învăţământului superior pentru ocuparea catedrei de tehnica curenţilor slabi vacantă la
Facultatea de electrotehnică a Politehnicii "Gh. Asacht' din Jasi, arhiva personală a doamnei Anca
Costea Konteshweller.
4
Ioniţă Dăescu, Un roman în istoria electricităţii, revista Energetica, anul 59, nr. 12/2011.
3
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Fig. 5. Reclamă la aparatul de radio superreacţie fabricat de Titus Konteshweller

O realizare remarcabilă a firmei doctorului Titus Konteschweller a fost câştigarea în
anul 1927 a concursului iniţiat de revista Radio News - una dintre cele mai mari reviste de radio
din lume în acea vreme, care apărea la New York, într-un tiraj lunar de 350 OOO de exemplare.
Era un concurs de aparate de radio portabile, cu funcţionare pe principiul superreacţiei ,
principiu considerat, pe atunci, a fi cel mai bun. Deşi se acordau 11 premii, în valoare totala de
300 de dolari, premiul întâi fiind de 100 de dolari, a fost
singurul câştigător deoarece celelalte premii nu s-au dat,
calitatea aparatelor nefiind corespunzătoare.
Întors în ţară, după terminarea studiilor, Mihail
Konteshweller lucrează pentru scurtă vreme ca inginer la
Reşiţa, apoi în anul 1925 la Casa Şcoalelor ca şef al atelierelor
de construcţii de aparate de fizică pentru licee şi universităţi. În
anul 1928 se angajează ca inginer la Ministerul de război unde
creează secţia de radio şi organizează Arsenalul geniului, în
cadrul Armatei române 5 .
În această perioadă, s-a alăturat cu entuziasm grupului
de specialişti si oameni de cultură care militau pentru
introducerea radiofoniei în România.
Activitatea acestora s-a concretizat pnn înfiinţarea în
Fig. 6. Fotografie de
anul 1925 a Asociaţiei Prietenii Radiofoniei sub conducerea
familie, 191 7, arhiva Anca
Costea Konteshweller
prof. Dragomir Hurmuzescu (1865-1954 ). Asociaţia îşi
propunea să popularizeze radiofonia prin audiţii publice,
conferinţe şi cursuri de iniţiere, care se desfăşurau la sediul de pe
strada Victor Emanuel din Bucureşti . Revista bilunară
Radiofonia apărută la 15 octombrie 1925, sub auspiciile
Asociaţiei Prietenii Radiofoniei, a avut în colectivul de redacţie
pe prof. Dragomir Hurmuzescu, ing. E. Petraşcu, ing. Mihai
Konteschveller, ing. I. Constantinescu şi alţii (Fig. 7).
Începând cu anul 1930 a lucrat şi în Laboratorul de
Radiocomunicaţii şi Electroacustică al Şcolii Politehnice din
Bucureşti, în calitate de cadru didactic, colaborând cu profesorii
Nicolae Vasilescu-Karpen şi Matei Marinescu, precum şi în
Laboratorul de electrocomunicaţii.
Fig. 7. Revista Radiofonia,
1926
Proces verbal nr. 2 din 15 martie 1945, Dosarul actelor pentru ocuparea prin chemare largă conf. Art.
61 , 64 ş i 155 din Legea învăţământului superior pentru ocuparea catedrei de tehnica curenţilor slabi
vacantă la Facultatea de electrotehnică a Politehnicii "Gh. Asachi" din lasi, arhiva personală Anca
Costea Konteshweller.
5
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Experienţa acumulată şi

numeroasele sale studii publicate în reviste de specialitate se
prin publicarea unor volume adresate specialiştilor şi de popularizare, necesare în
acea perioadă de început a radiofoniei.
În anul 1932 se specializează la Marconi Wiereless Telegraph Co Ltd de unde primeşte
un certificat în care sunt lăudate la superlativ abilităţile sale tehnice. (Fig. 8).
concretizează
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Fig. 8. Certificat de absolvire a cursurilor de la Marconi Wireless Telegraph, Colegiul Chelmsford,
Anglia, arhiva personală Anca Costea Konteshwe//er

În perioada 1931-1932 şi 1936-1937 a fost delegatul ministerului de război pentru
supravegherea construcţiei şi recepţia aparaturii radio destinată armatei, construită în Anglia la
Casa Marconi. Tot lui i se datorează o serie de perfecţionări aduse posturilor de emisie ale
armatei. A fost membru din partea Societăţii Române de Radiodifuziune în aproape toate
comisiile de recepţie ale posturilor de Radiodifuziune din România.
În perioada 1945 - 1947 a funcţionat ca profesor la Institutul Politehnic din Iaşi. La
începutul anului 1945 Politehnica din Iaşi avea sediul provizoriu la Bucureşti în clădirea
Academiei de Înalte Studii Comerciale (situata în Piaţa Romană), după ce, în timpul războiului
a fost evacuată întâi la Cernăuţi, apoi la Turnu Severin şi din cauza bombardamentelor, în
comuna Deveselu.
După terminarea războiului au început pregătirile pentru revenirea Institutului
Politehnic la Iaşi şi completarea catedrelor care erau vacante. Revenirea la Iaşi s-a produs la
începutul lunii mai 1945. În martie 1945 s-a organizat concursul pentru ocuparea postului de
profesor la catedra de curenţi slabi. Mihail Konteshweller a depus dosarul de candidatură şi
pentru că nu făcea parte din corpul didactic universitar, a susţinut în 15 martie 1945 prelegerea
"Procedee moderne în telemecanică" (Fig. 9). Din comisie făceau parte: preşedinte prof.
Alexandru Cişman, membri: prof. T.I. Câmpean, prof. Th.V. Ionescu şi prof. Tudor Tănăsescu 6 .
Numirea lui ca profesor a fost publicată în Monitorul oficial din 15 aprilie 1945.

Proces verbal nr. 2 din 15 martie 1945, Dosarul actelor pentru ocuparea prin chemare largă conf Art.
61, 64 şi 155 din Legea învăţământului superior pentru ocuparea catedrei de tehnica curenţilor slabi
vacantă la Facultatea de electrotehnică a Politehnicii "Gh. Asachi" din Jasi, arhiva personală Anca
Costea Konteshweller.
6
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Fig.9. Documente din dosarul de concurs al prof Mihail Konteshweller la Institutul Politehnic laşi,
arhiva personală Anca Costea Konteshweller

actualităti
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CărJi publicate

de Mihail Konteshweller

În anul 194 7 a decedat la numai 50 de ani, se pare în urma unui infarct, fiind
înmormântat la Cimitirul Ghencea militar din Bucureşti. Profesorul Mihail Konteschweller a
fost deosebit de apreciat la Iaşi, astfel încât, după moartea sa, promoţia de ingineri din anul
1948 a purtat numele de "promoţia prof. dr.ing. Mihail Konteschweller".
Activitatea ştiinţifică a lui Mihail Konteshweller s-a concretizat prin articole şi cărţi
publicate, deosebit de apreciate atât de specialişti cât şi de pasionaţii de radiotehnică ca şi prin
numeroase invenţii şi inovaţii. Competenţele sale în domeniul radiocomunicaţiilor şi
telemecanică au fost apreciate şi recunoscute. În anul 1941 devine membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe din România.
Cărţile publicate cu peste 30.000 de exemplare vândute au fost: A ctualităJi radiofonice,
Bucureşti, 1931 , Radio pentru toţi (2 volume), Bucureşti , Tipografia "Dimitrie Cantemir",
1930-31 Telemecanica, Bucureşti, Tipografia Cuvântul Românesc, 1937 Televiziunea şi alte
înfăptuiri în legătură cu electricitatea, 1938, Radioelectricitatea, Fundaţia Regală pentru
Literatură şi Artă, 1944. Pentru cărţile Radio p entru toJi (2 volume), şi Telemecanica a primit
premiul de Academiei Române.
Spirit inventiv, încă din tinereţe a brevetat numeroase invenţii printre care amintim:
Brevet invenţie nr 12121 - Dispozitive pentru eliminarea unor paraziţi în recepţiile
radioelectrice, 1925;
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Brevet invenţie nr 12954 - Perfecţionarea montajelor cu rezistenţă negativă, 1926;
Brevet invenţie nr 12956 - Dispozitive de reglaj de precizie la unele aparate radiofonice, 1926;
Brevet invenţie nr 14825 - Procedeu pentru a obţine efecte de suprareacţie, 1926;
Brevet nr. 777786, Franţa Automobil cu formă aerodinamică (1934);
Brevet invenţie nr 34964 - Alimentarea intermitentă a aparatelor de radiorecepţie, 1943 ;
Brevet invenţie nr 34964 - Alimentarea intermitentă a unui radioreceptor prin oscilaţii de
relaxare, 1943;
Brevet invenţie nr 34966 - Dispozitiv electric simplu pentru acţionarea unui contact, 1943.
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Pasionat de telemecanică, adică de comanda la distanţă prin intermediul undelor radio, în anul
1934, la Expoziţia industrială din Bucureşti, în Parcul Carol I a prezentat cu mare succes un
vaporaş telecomandat (Fig. 13).

Fig. 13. Mihail Konteshweller şi vaporaşul său în anul 1934, la
Expoziţia industrială din Bucureşti, în Parcul Carol I
Invenţia

lui Mihail Konteshweller a fost descrisă amănunţit de ing. Nic.I.
Constantinescu în cartea sa "Enciclopedia invenţiunilor tehnice", publicată de Editura
Fundaţia pentru literatură şi artă "Regele Carol I", în anul 1939. Astfel, în articolul "Un
exemplu de telemecanică românească" autorul precizează că "În cadrul expoziţiei târg a
industriei româneşti ţinută la Parcul Carol I în toamna anului 1935, vizitatorii au putut
vedea un vaporaş pe lacul parcului, condus de pe mal, prin ajutorul undelor
electromagnetice. În realizarea acestei demonstraţii, inventatorul ing. Mihail Konteshweller
a aplicat soluţii cu totul originale, cu mijloace modeste şi într-un timp scurt ..." Autorul
indică drept an al demonstraţiei 1935, deşi chiar inventatorul precizează că acest eveniment
a avut loc în anul 1934.
Navomodelul teleghidat realizat de Mihail Konteshweller avea şase comenzi: înainte,
înapoi, la dreapta (şi înainte), la stânga (şi înainte), sirena şi oprire, suficiente pentru
deplasarea vaporaşului în orice punct de pe suprafaţa lacului. Comenzile erau transmise de
pe mal printr-un emiţător radio amplasat într-o cabină, cu puterea de 3watti şi lungimea de
undă de 92m. Antena postului avea o înălţime de aproximativ 1Om.
Pe vaporaş erau montate: un receptor radio cu trei tuburi electronice, prevăzut cu antenă
de recepţie în T, sistemul de distribuire a comenzilor şi grupul motor (motoraş electric şi
baterie de acumulatori de 6V). 7
Receptorul acţionează un releu prin variaţia de curent produsă în circuitul anodic al
lămpii finale, provocând rotirea unui sistem de distribuţie care stabileşte contactele necesare
comenzii respective. Cârma vaporaşului era prevăzută cu o prelungire metalică plasată între
doi electromagneţi.

Nic.I. Constantinescu, Enciclopedia invenţiunilor tehnice, editura Fundaţia pentru literatură şi artă
"Regele Carol I", Bucureşti , 1939, pag. 182.
7
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Fig. 14. Schema bloc radiorecepţie
Emiţătorul

este un oscilator montaj Hartley cu două triode D404 Philips în paralel.
Antena este cuplată magnetic şi acordată prin condensator variabil (Fig.15). O soluţie
originală a inventatorului pentru modularea emisiei de unde întreţinute este introducerea
unui vibrator în circuitul anodic 8• Emisia are loc când circuitul se închide prin stabilirea
contactului K de către cele şase contacte de pe roata R corespunzătoare comenzilor.
I

Fig. 15.

Emiţătorul

Receptorul are un etaj de detecţie cu reacţie şi 2 etaje amplificatoare de joasă frecvenţă
(Fig. 16). Soluţia folosită în telemecanică în acea vreme de a obţine variaţiile de curent
anodic necesare prin stabilirea punctului de funcţionare al ultimului etaj de amplificare în
cotul curbei caracteristicei de curent anodic, necesita un releu foarte sensibil. Konteshweller
nu avea un asemenea releu şi nici nu avea timp să aducă din străinătate, de aceea a căutat un
mijloc de a obţine o variaţie de curent anodic mai mare la sosirea semnalelor pentru a putea
folosi un releu mai puţin sensibil. Releul adaptat de inventator era realizat din două bobine
de receptor telefonic montate pe un miez de fier cu capetele apropiate (Fig.17).
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Fig. 16. Receptorul radio
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Ibidem, pag. 183.
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Fig. 17. Releul şi mecanismul de

comandă

Distribuitorul este un cilindru din lemn cu şase pini astfel montaţi încât să închidă sau
contactele a şase perechi de lame montate în apropiere (Fig.18). prin combinaţiile de
contact a şase poziţii diferite ale axului se obţin circuitele necesare pentru realizarea celor şase
comenzi.
deschidă

Etic,

..--.
_-_-_-_-_-_-_...-<•=Oa==
I Cirm•
,...
I

lhsfr,/,vilMJI

Fig. 18. Distribuitorul

Devierea cârmei vaporaşului este obţinută prin doi electromagneţi aşezaţi de o parte şi
de alta a unei pârghii de care este legată solidar. Pentru a comanda sirena astfel încât aceasta să
nu funcţioneze decât când se apasă butonul ei, s-a intercalat un releu de întârziere care stabileşte
contactul după un timp mai mare decât cel în care distribuitorul rămâne pe poziţia sirenă în
trecere de la o comandă la alta. Receptorul inventat de Konteshweller avea siguranţă în
funcţionare şi precizie remarcabile. Vaporaşul a putut fi manevrat pe toată suprafaţa lacului la o
distanţă de 200 - 300 m faţă de emiţător.
În anii următori a continuat experimentele si studiile în domeniul telemecanicii. Astfel,
în anul 1943 a construit un dispozitiv original de conducere prin radio a unei torpile care a fost
experimentat cu succes în faţa unei comisii militare. A fost unul dintre primii care realizează
acest sistem. Tot în anul 1943 a construit şi experimentat în faţa unei comisii militare un
"teleaprinzător" acţionat prin radio. Prin intermediul unui post de emisie de lkw care funcţiona
la Bucureşti a declanşat la Craiova un dispozitiv de aprindere îngropat cu antenă cu tot la 2m
sub pământ. Acest tip de aparat a fost realizat la Radiomet, Intreprinderea ing. Tudor
Tănăsescu 9.

Proces verbal nr. 2 din 15 martie 1945, Dosarul actelor pentru ocuparea prin chemare largă conf Art.
61, 64 ş i 155 din Legea învăţământului superior pentru ocuparea catedrei de tehnica curenţilor slabi
vacantă la Facultatea de Electrotehnică a Politehnicii "Gh. Asachi" din laşi, arhiva personală Anca
Costea Konteshweller.

9
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Soluţiile

imaginate şi rezultatele obţinute de Mihail Konteschweller în domeniul
comenzii de la distanţă au fost publicate în cartea „Telemecanica" apărută la Tipografia
Cuvântul Românesc din Bucureşti în 1937. Această carte, premiată de Academia Română, l-a
consacrat ca promotor al telemecanicii în ţara noastră. Prin contribuţia remarcabilă în domeniul
radiocomunicaţiilor şi telemecanicii, Mihail Konteshweller rămâne o figură emblematică în
istoria ingineriei şi învăţământului tehnic românesc.

Fig. 19. Anca Costea Konteshwe//er împreună cu Mihai Gheorghe
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CREATIVITATE ŞI IDENTITATE FEMININĂ ÎN
ESTETICA IMAGINII FOTOGRAFICE
Muzeul

Ştiinţei şi

Teodora-Camelia Cristofor
Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi

Abstract: The present paper represents an excerpt from the dissertation entitled "Aspects Regarding the
Feminine Jdentity in the 20'h Century Photography ", defended in July 2013 upon the completion of the
MA studies App/ied Phi/osophy and Cultural Management within "Al.I.Cuza" University of laşi. Within
this paper the author approaches the role and contribution of women that involved with ingenuity and
courage the photographic art already since the beginnings of photography, being remarked as good
professionals, showing sensitivity and aesthetic perception in the visual communication. The portrait has
been the mast frequent and mast appreciated type ofphotography practiced by the women photographers.
American artist Cindy Sherman is one of the mast appreciated photographers of contemporary art, who,
through her work and her manner of representation (re)constructed social identities ex:tracted from the
visual cu/ture and the literature. Her portfo/io counts more than 500 images, more than 70 personal
exhibitions, more than 150 group exhibitions and prints which are displayed in 54 museums throughout
the world.
Keywords: feminine identity, women photographers, aesthetics ofphotographic image.

1. Femei fotograf de-a lungul timpului
"-ncă

de la începuturile sale, fotografia a avut un bun renume în rândul femeilor, fiind
abordată artistic, ca mijloc de exprimare şi identificare, de către numeroase artiste
ale artei vizuale. Istoria celor 170 de ani de fotografie include numeroase nume de
femei fotograf care au dat un sens muncii lor prin profesie, au deschis perspective şi direcţii de
comunicare estetice, reuşind să spargă mentalităţi sau şabloane de natură masculină. Arta
fotografică a devenit pentru femeile, atât din mediul urban cât şi din cel rural, un instrument al
frumosului, de studiu a vieţii şi naturii sau de imortalizare a momentelor istorice, politice,
sociale, ştiinţifice etc. cu care s-a confruntat omenirea sau cu care stă faţă în faţă în
contemporaneitate. Multe femei fotograf nu au avut studii de specialitate în domeniu, dar au
descoperit în fotografie năzuinţe artistice de expresie, de expansiune a imaginaţiei, talentului şi
potenţialului creator. Cu o sensibilitate artistică aparte specifică psihismului feminin, multe
femei au găsit în fotografie calea de exprimare a calităţilor artistice.
Apreciem că o istorie a femeilor fotograf care au adus contribuţii sau fac cariere de
prestigiu în această formă de artă este mai puţin cunoscută sau studiată, cu atât mai mult cu cât
solicitarea, forţa de exprimare şi aproprierea de acest domeniu este tot mai generoasă. Cartea O
istorie a femeilor fotograf de Naomi Rosenblum rămâne un reper pe această temă în care
abordează, dinamic şi exhaustiv, relaţia femeilor cu camera de fotografiat din perspectivă
I
biografică, istorică şi critică. Volumul conţine cronici privind rolul şi evoluţia fiecărei perioade
artistice din istoria artei fotografice, precum şi biografiile a 260 de femei care au făcut din
fotografie o pasiune sau meserie, în pofida tuturor rezistenţelor de ordin cultural, material sau
politic cu care s-au confruntat.
Din punct de vedere istoric nu sunt încă lămurite părerile cu privire la întâietatea
feminină deţinută pe tărâmul fotografiei. Unele surse documentare o indică pe Anna Atkins
( 1799-1871) din Marea Britanie ca fiind prima femeie fotograf în anul 1841. Cert este însă

!

1

http://oneslidephotography.com/a-history-of-women-photographers-by-naomi-rosenblum/
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faptul că fiind şi botanistă, Atkins a fost prima femeia care a publicat o carte, având ca temă
algele, utilizând pentru aceasta imagini fotografice. Fiind prietenă de familie cu renumitul
William Fox Talbot, ea este iniţiată de acesta în două dintre invenţiile sale cu privire la
fotografie. Este vorba despre tehnica „desenului fotogenic" care consta în plasarea unui obiect
pe hârtie fotosensibilă şi apoi expus la soare pentru obţinerea imaginii şi tehnica calotipiei2. Alte
surse o indică pe Constance Talbot, soţia lui William Talbot ca fiind prima femeie fotograf. Din
nefericire, cum nicio fotografie de-a Annei Atkins sau Constance Talbot nu a rămas până în
prezent, problema nu poate fi soluţionată.
Ceea ce istoria consemnează concret este numele primei femei fotograf profesionist în
persoana pariziencei Antoinette de Correvont, care în 1843 deschide la Miinchen primul studio
de daguerotipie. În Marea Britanie, una dintre primele pioniere în arta fotografică a fost Julia
Margaret Cameron3 (1815-1879). Debutul ei ca artist fotograf are loc în anul 1863, la vârsta de
48 de ani, în urma primirii în dar de la fiica sa a unui aparat de fotografiat. În următorii ani îşi
perfecţionează pasiunea sa pentru fotografie într-o artă a rafinamentului. Chiar dacă cariera sa
este de scurtă durată, Cameron devine cunoscută şi se bucură de apreciere în epocă datorită
portretelor sale individuale sau de grup având ca modele oameni celebri, mulţi prieteni de-ai ei,
precum Charles Darwin, Sir John Herschel, Lord Alfred Tennyson, Ellen Terry, George
Frederic Watts, Henry Taylor etc., dar şi alte personalităţi şi lideri din perioada victoriană.
Pentru lucrările ei a primit medalii în urma unor expoziţii 4 organizate în SUA, Austria,
Germania şi Anglia. Romantică prin excelenţă, Julia Cameron a încercat să surprindă în
fotografia ei frumuseţea chipului cu sensibilitate şi expresivitate.
La începutul secolului al XX-iea, fotografia devine o provocare nu doar din punct de
vedere estetic şi social, dar şi din perspectivă comercială. Prin posibilitatea femeilor de a lua
imagini din casele lor, (l, ·,',;! stradă, din mediul rural sau urban, fotografia a permis utilizatorilor
săi capacitatea de a oferi relaţii sociale mai largi, decât se bucura în mod normal sexul lor. Acele
femeile care au privit spre acest domeniu ca şi o sursă de venit, au avut avantajul de a nu fi
semnificativ competitive faţă de alte profesii dominante ale bărbaţilor. În concluzie5, mediul
social s-a pliat bine pe cultura predominantă cu privire la rolul femeilor în societate.
În primul deceniu al secolului al XX-iea, în SUA, au fost o serie de femei care s-au
remarcat în fotografie aplicată şi de agrement. Două exemple de portretiste, Gertrude Kăsebier 6
(1852-1934) şi Eva Watson-Schiitze 7 (1967-1935), fiecare deţinând un salon fotografic, au
satisfăcut în mare măsură clientela bogată ce număra în special femei şi copii. Surorile Frances
8
şi Mary Allen din Deerfield, Massachusatts, au lucrat activ şi au creat fotografii excepţionale
între 1890 şi 1920, fotografii reprezentând scene din viaţa de la ţară, portrete de copii şi femei,
figuri costumate, peisaje din New England, Quebec, California şi Marea Britanie. Frances Allen
(1854-1941) şi Mary Allen (1858-1941) au început munca lor pe tărâmul fotografiei după
confruntarea acestora cu o surditate progresivă, obligate fiind să-şi abandoneze vocaţia
Procedeu de fotografiere vechi în care se folosea clorura de argint ca sensibilizator şi cea de sodiu, sau
iodura de potasiu pentru fixare.
3
Lucian Tudose, Gabriela Sandu, op.cit., p. 48.
4
Maggy Hendry, Jenny S. Uglow, Dicţionar biografic de personalităţi feminine, Editura Cros Media
Solutions, Bucureşti, 2010, pp.114-115.
5
http://www.cliohistory.org/exhibits/allen/forewordnaomirosenblum/
6
Una dintre cele mai influente artiste fotograf din sec. al XX-iea, cunoscută pentru imaginile ei
edificatoare privind maternitatea, portretele, dar şi pentru promovarea fotografiei ca o carieră pentru
femei.
7
Fotograf şi pictor american, membru fondator a mişcării Photo-Secession, care înfăţişa fotografia ca
mediu artistic alături de pictura modernă şi sculptură.
8
http://www.tfaoi.com/aa/5aa/5aal 16.htrn
2
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didactică.

Fotografiile celor două surori au fost trecute cu vederea pentru cea mai mare parte a
secolului trecut, puţini fiind cei care au văzut profunzimea şi amploarea muncii lor. Au
participat la expoziţii precum The Washington Salon and Art Photographic Exhibition-1896,
Third Internationa/ Congress of Photography de la Paris-1900, Third Philade/phia
Photographic Sa/on-1900; Canadian Pictoria/ist Exhibition de la Montreal în 1907, Arts and
Crafts 7th Annua/ Exhibition, The Art Institute of Chicago din anul 1908.
Britanica Dorothy Wilding 9 ( 1893-1976) a ales să facă carieră în fotografie încă de la
vârsta de şaisprezece ani. În 1914, la doar 21 de ani are propriul studio foto din Londra. La
sfărşitul anilor 20 ea este deja consacrată în societatea britanică ca fotograf portretist, ce avea
un stil aparte caracterizat prin compoziţii plăcute, neîncărcate, contraste tonale puternice şi un
iluminat iscusit. Clientela ei a inclus membri ai Casei Regale şi ai aristocraţiei britanice,
intelectuali, oameni de artă. În 1937, cu prilejul încoronării Regelui George al IV-iea, este
numită fotograf regal, fiind prima femeie autorizată în acest sens. Peste câţiva ani, portretul
Reginei Elisabeta a II-a realizat de către Wilding se va întâlni pe seria timbrelor puse în
circulaţie în perioada anilor 1952-1967.
În SUA, o parte dintre cei mai renumiţi artişti fotografi portretişti au activat la
Hollywood, devenind faimoşi pentru munca lor. Ruth Harriet Louise (1903-1940), la vârsta de
numai 22 de ani, devine prima femeie fotograf profesionistă a Studioului Metro-GoldwynMayer10 unde a lucrat până în 1930. Timp de cinci ani. Louise a fotografiat numeroase vedete
printre care Greta Garbo, Lon Chaney, John Gilbert, Joan Crawford, Marian Davies şi Norma
Shearer, estimându-se a fi realizat peste 100.000 de fotografii în timpul activităţii sale de la
Hollywood, renumele ei fiind bine apreciat în epocă.
În perioada anilor 1920 şi 1930 se conturează predilecţia artistelor fotograf pentru
imaginea publicitară ce se baza pe "elementul surpriză şi puterea de a convinge" 11 • Pentru
femei, publicitatea a fost unul dintre cele mai grele domenii de a pătrunde şi de a reuşi, deoarece
mentalitatea precum că agenţiile de publicitate erau rezervate bărbaţilor era general valabilă. În
Germania, Casa U//stein fondată în 1877, a creat un imperiu al publicităţii, unde a făcut
pionierat Elsbeth Heddenhausen, directorul studioului fotografic. Aici au activat o serie de
femei care şi-au câştigat un foarte bun renume în domeniu, precum Marianne Breslauer (19092001) care şi-a însuşit abilităţi de developare a fotografiilor în camera obscură. In perioada
1929-1930, Ellen Auerbach (1906-2004) şi Grete Stern (1904-1999) au deschis la Berlin
studioul comercial de fotografie Ring/ & Pit, specializat în fotografii publicitare, portrete de
studio, naturi statice, care reflecta stilul energic şi experimental al mentorului lor, Walter
Peterhans, fotograf profesionist care a predat la Institutul de Arte şi Meserii Bauhaus de la
Weimar.
Cea mai cunoscută foto-jurnalistă din SUA a fost Margaret Bourke-White (1904-1971 ).
La început carierei sale s-a specializat în fotografie tehnică, cu predilecţie din arhitectură şi
industrie. A fost un pionier în fotojurnalism, fiind prima femeie fotograf ce a lucrat pentru
revista Fortune în anul 1929, iar în 1930 este primul fotograf occidental care obţine aprobare de
a prelua imagini din centrele industriale de pe teritoriul Uniunii Sovietice. În timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, de asemenea, devine prima femeie corespondent de război căreia i se
permite să lucreze în zonele de conflict armat. Astfel, în 1941 a însoţit Armata Aerului din
Africa de Nord şi Italia 12 , iar în 1945, alături de Armata a Treia a SUA condusă de generalul de
9

Maggy Hendry, Jenny S. Uglow, op.cit., 2010.
http://en.wikipedia.org/wiki/RuthHarriet.Louise
11
Naomi Rosenblum, A history of women photographers, Abbeville Press, New York, USA, 20 I O, p.
139.
12
Maggy Hendry, Jenny S.Uglow, op.cit., p.96.
10

157
https://biblioteca-digitala.ro

Personalităţi

Patton, este printre primii care intră în lagărul de la Buchenwald pentru documentare şi
fotografiere.
lnge Morath 13 a fost una din figurile marcante ale fotografiei secolului trecut. Cariera sa
este legată şi de România prin studiile urmate la Bucureşti în 1943, ulterior revine în ţară şi
efectuează câteva călătorii în anii 1958, 1967 şi 1994, în urma cărora realizează circa I OOO de
fotografii. A vorbit fluent limba română. În 1953 se alătură grupului Magnum Photos de la
Paris, lucrând cu Henri Cartier-Bresson.
O artistă cu totul specială în fotografia documentară a fost Diane Arbus (1923-1971 ),
născută Nemerov, ale cărei imagini tulburătoare şi şocante au pătruns în conştiinţa publică. Ea
este cunoscută pentru fotografiile sale alb-negru de dimensiuni mari, realizate în anii 1960,
reprezentând persoane care trăiesc la marginea societăţii, precum cele cu comportament deviant
sau a acelor oameni la care normalitatea apare urâtă şi bizară (pitici, uriaşi, transsexuali, nudişti,
circari etc.). În 1972, la un an după decesul ei, Diane Arbus devine primul fotograf american a
14
cărei operă este expusă în cadrul manifestării de artă internaţională, Bienala de la Veneţia •
În timp, nedreptăţile sociale precum şi mentalităţile tradiţionaliste se modifică profund
şi tot mai multe femei au pătruns în branşă, prezenţa lor fiind tot mai vizibilă, iar rezistenţa
masculină se diminuează treptat. Femeile fotograf sunt acum active în orice domeniu artistic şi
media, fotografia fiind un spaţiu de primă importanţă pentru creativitate şi manifestare artistică.
Annie Leibovitz (n.1949), un nume cu rezonanţă în arta fotografică contemporană, este
cu origini din România, bunicii dinspre tată emigrând în SUA. A debutat în fotografie lucrând
pentru diverse reviste ca Vanity Fair şi Voque. În 1973 devine, pentru zece ani, foto-editor al
revistei Rolling Stone 15 • În 1978 ajunge prima femeie fotograf a cântăreţei de culoare Joan
Armatrading. Este fotograful portetist al celebrităţilor, de la muzicieni de muzică rock până la
politicieni, dar şi a zonelor de conflict, cum ar fi cel de la Sarajevo. A fost implicată în o serie
de proiecte care au făcut-o celebră, la rândul său. Annie Leibovitz este care îi face lui John
Lennon ultima fotografie, doar cu o zi înainte de a fi asasinat în 1980. Ceea ce se distinge în
pozele ei faţă de a altor fotografi importanţi este, într-o anumită măsură, refuzul de a căuta şi de
a divulga ceva despre un anumit subiect despre care se presupune că deja se ştie. Portretele ei
exprimă nu doar chipurile, ci şi sentimentele celor pe care îi imortalizează, dezvăluind astfel
anumite aspecte tainice ale persoanei publice în cauză.
Astăzi, şi alte nume precum Lola Alvarey Bravo (1907-1993), Helen Levitt (1913 2009), Marion Carpenter (1920-2002), Diane Arbus (1923-1971), Francesca Woodman (19581981), Kiki Smith (n.1954), Carrie Mae Weems (n.1953), Cindy Sherman (n.1954) sunt dintre
cele mai bine cotate artiste fotograf din secolul trecut.
2. Identitate

feminină

în fotografia artistei Cindy Sherman

Artista fotografă americană Cindy Morris Sherman 16 s-a născut la 19 ianuarie 1954 în
Glen Ridge, New Jersey, o suburbie a oraşului New York, fiind cel de-al cincilea copil al
familiei. Familia sa nu a avut tangenţă cu artele, tatăl fiind inginer, iar mama profesoară. În
pofida lipsei de interes artistic manifestată de către părinţi, aceştia au susţinut alegerea ei de a
intra la şcoala de arte, după terminarea liceului. Astfel, explorarea lui Sherman în lumea artei
începe la Universitatea de Stat din Buffalo. Sherman a recunoscut că până la facultate nu am

13

Inge Morath (n.1923, Austria - m.2002, SUA).
http://www.masters-of-photography.com/A/arbus/arbus_ articles I .html
15
Maggy Hendry, Jenny S.Uglow, op.cit., 2010.
16
Ibidem, pp. 518-519.
14
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avut nici un concept de ceea ce se întâmplă în lumea artei, iar părinţii au avut o carte cu cele mai
frumoase 1O1 picturi, printre care erau incluşi Dali şi Picasso, cei mai renumiţi artişti ai vremii.
Frustată de limitările talentului său în pictură şi convinsă fiind că nu are nimic de
transmis, Sherman renunţă. Ea realizează că decât să copieze cu meticulozitate din arta
picturală, mai bine se foloseşte de camera foto pentru a-şi dedica timpul acestei idei şi pasiuni.
Şi Sherman s-a exprimat în fotografie aşa cum nu ar fi reuşit ca pictor! La Buffalo îl cunoaşte pe
colegul artist Robert Longo, o persoană ce avea să devină foarte importantă în viaţa sa. Aceştia
împreună cu un alt coleg, Charles Clough, fondează în 1974 centrul de artă Hallwalls, un spaţiu
neconvenţional care va găzdui artişti din diferite medii. Lucrări din medii diferite, care
includeau filmul, video, performance, muzica, pictura, fotografie şi sculptura, s-au întâlnit încă
de la început să se confrunte cu problemele sociale dominante din cultura americană
contemporană.

După absolvirea facultăţii din 1976, Sherman se mută la New York pentru a se lansa în
arta fotografică. În mansarda sa din Manhanttan, Cindy începe fotografierea asupra propriei
persoane. Ea nu consideră fotografiile sale ca fiind autoportrete, în sensul tradiţional, ci mai
mult schiţa unor personaje şi interpretări dramatice. Pentru transpunerea în aceste personaje
foloseşte din abundenţă tehnica machiajului, crearea unor decoruri elaborate şi rochii alese cu
multă fantezie. Încă de la începutul carierei sale face apel la fotografiile alb-negru pentru a intra
în competiţie cu imaginile din mass-media 17 • Cariera sa cuprinde mai multe proiecte fotografice
ce se întitulează Untitled Film Stills (1977-1980), Fashion (1983-1984), Disasters, Fairy Tales,
History Portraits, Clowns etc. o operă ce iese din clişeele şi tiparele tradiţionale.
Prin rotirea camerei foto spre ea însăşi 18, Cindy Sherman şi-a creat un nume ca fiind
unul dintre cele mai respectate din rândul fotografilor secolului al XX-iea. Mai curând, Sherman
se foloseşte pe sine ca un mijloc de expunere într-o varietate de ipostaze ce aparţin lumii
moderne: rolul femeii, rolul artistului şi multe altele. Acest lucru se realizează prin intermediul
fotografiilor sale ambigue şi eclectice pe care Sherman le-a dezvoltat în stilul său distinct, ca
semnătură. Prin intermediul unor serii de lucrări, Sherman a ridicat întrebări provocatoare
despre schimbarea rolului şi reprezentarea femeilor în societate, mass-media şi a esenţei creaţiei
în artă. Feministă fiind, opera sa a servit la schimbarea modului tradiţional masculin privind
rolul femeilor în artă şi societate.
Definită ca performer pop-art, Cindy Sherman îşi construieşte propriul tipar estetic, prin
modelarea unui corp aparent perfect, simbol al unei frumuseţi fabricate în serie ce ţine de nevoia
unei reamenajări identitare. Subiectul principal în creaţia lui Cindy Sherman este transformarea
identităţii sociale şi dezvăluirea chipului ascuns al fiecărui personaj reprezentat, ,,prin accentul
pus pe deconstrucţia corporalităţii stereotipe, fie că vorbim despre corpul glossy, despre corpul
care se luptă cu îmbătrânirea sau despre corpul-mecanism" 19, aşa cum este seria păpuşilor.
Autoportretele sale se referă la o chestionare a identităţii şi a modurilor de reprezentare.
În renumita colecţie denumită Untitled Film Stills ce conţine 69 de fotografii alb-negru,
probabil proiectul cel mai cunoscut din întreaga sa carieră, Sherman se plasează în roluri fictive
de actriţe în scenarii asemănătoare anumitor momente din o serie de filme de categoria B a
anilor '50. Regizorii săi favoriţi sunt Hitchcock şi Antonioni. Seria acestor fotografii este
apreciată ca fiind una dintre cele mai originale şi influente maniere reuşite din arta
contemporană, prin care se examinează modalităţile în care se conturează identităţile personale
şi rolul pe care mass-media îl ocupă în vieţile noastre. Provocarea privitorului este de a descifra

17

Ibidem.
http://www.cindysherman.com
19
http://www.artactmagazine.ro/cearcanele-frumusetii-perfecte-cindy-sherman-la-moma.htrnl
18
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cine sunt aceste femei şi ceea ce se întâmplă în fiecare scenă. Nu există titluri pentru a ne ghida
în această incursiune, aşa că trebuie să identificăm aceste femei exclusiv pe ceea ce ne arată. Nu
este dificil a face astfel, deoarece multe dintre personaje seamănă cu tipurile specifice de sex
feminin portretizate în filme.
Spirituală, provocatoare, misterioasă, fotografiile din această serie o arată pe artistă
purtând peruci, pălării, rochii, haine vintage, creând rolurile unor personaje de sex feminin. Cu
un ochi ager pentru crearea costumaţiei şi un tact misterios, Sherman îşi dă frâu liber fanteziei şi
pune în scenă o serie de roluri care o distanţează serios faţă de alte artiste fotografe ale vremii.
Aşa cum bine a spus despre seria ei foto şi celebrul fotograf Andy Warhol "Ea e destul de bună
pentru a fi o actriţă adevărată" 20 •
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Untitled Film Stil!# 3, 1977
Museum of Modern Art, New York

Colecţia

Untitled Film Stil/# 7, 1978
Museum of Modern Art, New York

Protagonista este afişată în diverse ipostaze: în rolul femeii casnice ce face curăţenie în
(Still #3, 1977), lenevind în dormitor (Still #6, 1977), starletă şic în refugiu pe litoral
(Still #7, 1978), pisicuţă sexi domesticită (Still #14, 1978), bibliotecară blondă atrăgătoare unde
apare cu o perucă blondă şi bentiţă â la Brigitte Bardot, făcând distincţia că "este mai mult un
gen Bardot decât o copie Bardot" (Still #13, 1978), femeie din popor cu sânge fierbinte (Stil!
#35, 1979), rafinată şi rece ca gheaţă (Still #50, 1979), bolnavă psihic etc. Această paradă a
caracterelor ne obligă la confruntarea cu diferenţa de a fi femeie şi de a arăta ca o femeie.
Feminitatea îmbracă multe costume, dar fiecare variind într-un clişeu limitat.
bucătărie

Colecţia

20

Untitled Film Stil!# 13, 1978
Museum of Modern Art, New York

Colecţia

Untitled Film Stil/# 14, 1978
Museum of Modern Art, New York

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/ 1997/sherman/
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Untitled Film Stil/# 35, 1979
Museum of Modern Art, N.York
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Untitled Film Still # 50, 1979
Museum of Modern Art, New York

Colecţia

Colecţia

În Untitled Film Stil! 11 din 1978, artista se prezintă întinsă pe patul unei camere de
hotel, machiată intens, cu ambele palme încleştate, îmbrăcată într-o rochie albă de dantelă cu un
şirag de perle la gât, încălţată în pantofi eleganţii. În palma stângă are o batistă, iar în cealaltă o
suprafaţă mică din cuvertura patului, tăcută ghem. La capătul patului se află o pernă pe care este
imprimat un căţeluş, reprezentare care creează un contrapunct inocent, acel punctum de care
vorbeşte Roland Barthes, în contextul în care este plasat. Cea mai utilizată fotografie 21, atunci
când se vorbeşte despre munca lui Sherman, se referă la Untitled Film Stil! 21, care se pare a fi
imaginea ei iconică. Privirea îngrijorată de pe chipul fetei care se află singură pe un fundal cu
zgârie-nori transmite impresia distinctă de curiozitate amestecată cu anxietate, ceea ce îi permite
privitorului să se identifice cu ea în starea de stress manifestată atât de vizibil.

Colecţia

Untitled Film Stil/ # II, 1978
Museum of Modern Art, New York

Untitled Film Stil/ # 21, 1978
Museum of Modern Art, New York

Colecţia

Fotografiile sale sunt realizate în spaţii interioare, dar şi în peisaje urbane şi rurale.
Multe dintre ele sunt tăcute de ea însăşi prin folosirea unui aparat cu timp de declanşare mărit,
iar cele preluate în natură au fost executate de către Robert Longo, prieteni sau membri ai
familiei. Aşa este fotografia nr. 48, executată de către tatăl său în 1979 în care apare ca o tânără
vulnerabilă, care aşteaptă cu o valiză în mână la marginea unui drum întunecat 22 .

21
22

http://photoartsmagazine.blogspot.ro/2012/03/cindy-sherman.html
http://www. ta te.org. uk/art/artworks/sherman-untitled-film-still-48-p 11518/text-summary
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Untitled Film Stil/# 48, 1979,

Colecţia

Tate

În timp ce aceste fotografii s-ar putea confunda uşor cu autoportrete, totuşi ele sunt întradevăr destul de diferite, artista doar jucându-se cu elementele de autoportretistică, creând o
nouă categorie de caractere feminine diferite. În fiecare dintre aceste fotografii, Sherman este un
personaj auto-fabricat fictiv, la limita dintre grotesc şi angoasant, şi nu o persoană reală. Ea se
re-face corporal în fiecare ipostază, fiind întruchiparea de roluri stereotipe feminine de
gospodină, prostituată, femeia în primejdie, femeia cu lacrimi în ochi, dansatoare, actriţă, un
Sherman cameleon care joacă cu succes toate aceste personaje. Prin modelarea în mai multe
roluri ea dezvăluie sexul ca atitudine instabilă şi construită, ceea ce sugerează că nu exi~tă nici o
identitate biologică de sex feminin înnăscută . Mai mult chiar, femeile adoptă mai multe roluri şi
identităţi în funcţie de circumstanţe 23 • Prin urmare, rolurile variază de la eleva imatură la femeia
seducătoare, de la strălucitoarea divă la gospodina grijulie. Prin mesajul ei fotografic, Sherman
încurajează auto-reflecţia în calitate de spectator, argumentând că "încerc să fac ca alte persoane
să recunoască ceva din ele însele mai mult decât reuşesc eu".
Sherman explorează implicaţiile jocului de roluri diverse cu fantezia, oportunitatea de a
vedea şi de a fi văzut, erotismul, capacitatea societăţii de a percepe femeia şi consumerismul
prin crearea unor imagini cu rezonanţă, furnizoare de material şi pentru criticii de artă.
În anii 1980, Sherman a introdus în tehnica ei lumina strălucitoare şi contrastul ridicat
de culoare. Prin îndepărtarea de stereotipurile de sex feminin, abordate în seria Untitled Film
Stills, ea începe să se ocupe de alte subiecte, cum ar fi tulburări de alimentaţie, nebunia şi
moartea, concentrându-se pe consecinţele unor roluri stereotipe ale societăţii pentru femei mai
degrabă, decât asupra rolurilor în sine. Seria Centerfolcf4 ( 1980-1981 ), cunoscută şi sub
denumirea de Horizontals, a fost comandată de Revista ArtForum, ce urma să aloce două pagini
în fiecare număr. Sherman a decis să creeze o serie de fotografii color, tip poster, după modelul
revistelor pornografice. Ea este din nou subiectul fiecărei imagini, portretizând femei diferite. În
această serie ea propune personaje despuiate, care sunt departe de tradiţia erotică a modelelor
din revista Playboy şi le înlocuieşte cu propria persoană ce evocă stări de simpatie, teamă,
teroare etc. Ele răstoarnă codul de imagine din jurul lor şi sunt reprezentative pentru caracterul
surprinzător al feminităţii. Ea pare să spună că manifestarea este totul, dar în acelaşi timp cât de
convenţionale şi delimitate sunt toate aceste apariţii.

23

http://www.webexhibits.org/colorart/sherman.html
http://peterandjoan.blogs.wrn.edu/2008/ I 0/05/a-potential-third-dimension-cindy-sherman-in-betweenmodemism-and-postmodemism

24
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Lucrările

ei au fost aspru criticate, ArtForum
publicate în magazin.

refuză

Untitled # 94, 1981

seria

şi

imaginile nu au mai fost

Untitled # 96, 1981

Untitled # 91 , 1981

Untitled # 92, 1981

În următoarea etapă a creaţiei sale, cuprinsă între 1983 - 1990, fotografiile sunt color şi
au la bază asocieri cu moda, istoria artei, basmele şi filmele de groază. În seria Fashion (19831984), în care se prezintă mai degrabă ca: un supermodel, femeile sunt mai degrabă simple,
obişnuite decât frumoase. Ea explorează condiţiile care stau la baza reprezentării femeilor şi
chestionează idealul feminin de frumuseţe prin intermediul unor exagerări şi schimbări
complete25 . Aceste ipostaze de diverse femei în care se prezintă artista nu sunt fermecătoare.
Astfel, poate arăta caraghioasă (untitled #119), bolnavă, cu hainele care cad prost, cu aspect
mototolit şi tensionat (untitled # 122), victimă a modei (untitled # 132 şi 138).

Untitled #li 9, 1983
Metro Pictures, New York

25

Untitled # 122, 1983
Metro Pictures, New York

http://photographyincontext.blogspot.ro/2012/04/identity_ 8102.html
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Untitled # 132, 1984

Untitled # 138, 1984

În cele două fotografii 132 şi 138, Sherman se axează pe consecinţele privind asimilarea
unor roluri stereotipe din societate, ca victime a modei mai mult şi nu atât a rolurilor pe care le
comportă. Prin exagerarea gesturilor faciale, în care este manechin, ea poartă haine de modă
cum ar fi cele create de designeri de top Jean-Paul Gaultier şi Rei Kawakubo. Aceste haine nu o
fac să se simtă confortabilă şi atractivă . Femeia pierde încredere de sine şi nu poate suporta
presiunea faţă de rolul ei forţat.
Seria History Portrait realizată în anii 1989 şi 1990, în timpul şederii sale la Roma,
conţine treizeci şi cinci de fotografii şi este un exe1 , lu de schimbare a stilului în arta sa prin
combinarea realităţii postmoderne cu capodoperele nemuritoare ale maeştrilor europeni 26 . Este
seria în care Sherman preia, doar aparent, rolul unor personaje masculine. Influenţată de pictura
clasică, ea creează imagini de mari dimensiuni ce sunt montate în rame de lemn specifice pentru
perioadă renascentistă. Modele sale nu au fost luate din muzee sau biserici, ci din reproducerile
cărţilor, Sherman apreciind aspectul conceptual al fotografiei care vehiculează "ideea că
imaginile pot fi reproduse şi văzute oricând, oriunde, cu oricine" 27 •
Untitled # 205 realizată în 1989 este o parodie a picturii La Fornarina de Rafael, unde
corpul feminin, respectiv nudul debutează în Renaştere reprezentând atât idealul de frumuseţe
cât şi latura decadentă a sa. Lucrarea artistei este în contradicţie cu frumuseţea ideală şi
exemplifică conflictul dintre identitatea de gen ilustrat în cultura Renaşterii vizavi de cultura şi
arta contemporană. La o primă vedere fotografia dă impresia unei picturi în ulei, imaginea
vizuală fiind centrată pe utilizarea culorilor şi a luminii. Figura personajului este Cindy
Sherman, machiată foarte puternic, nu arată a persoană reală. În stilul său caracteristic artista a
recurs de diverse artificii pentru crearea unui corp fals, perucă, materiale ieftine pentru
veşminte, în locul celor diafane folosite de către Rafael. Acoperământul capului este de prost
gust, ieftin, ca o cârpă de şters vasele în comparaţie cu turbanul exotic, bogat al originalului.
Fotografia ei poate fi o parodie în care vorbeşte despre căsătorie, făcând aluzie dispreţuitoare la
naşterea iminentă şi la corvoada din gospodărie decât la puritatea clasică, seducătoare a miresei
lui Rafael.

26

http://breadandcircusnetwork. wordpress.corn/2007/07 /29/cindy-sherman-her-%E2%80%9Ch istory-

f7ortrai t%E2% 80%9D-series-as-post-modem-parody/

Michael Kimmelman, "At the Met With : Cindy Sherman; Portraitist in the Halls ofHer Artistic
Ancestors," The New York Times, 19 May 1995.
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În fotografia Untitled # 199 realizată în 1989, artista înfăţişează o femeie din perioada
revoluţiei americane (1775 .1783), ce are drept fundal o scenă agricolă. În această lucrare artista
se joacă cu codurile vizuale ale feminităţii şi a relaţiei dintre portretul fotografic şi pictural.
O altă parodie a stereotipurilor feminine este fotografia Untitled # 216, în care Sherman
pozează în Fecioara Maria cu pruncul Iisus în braţe, având ca
model pictura Madona cu Pruncul a pictorului francez Jean
Fouquet. Postura sa stoică cu ochii smeriţi plecaţi, mantia albastră
şi fundalul de dantelă imită de această dată convenţiile picturii
renascentiste. Totuşi, pieptul său din plastic şi hainele îndoite
trădează artificialitatea fotografiei. Prin transpunerea imaginii
clasice în propria sa exprimare, artista elimină tronul împărătesc şi
îngerii, elemente ce subliniau clar divinitatea în forma originală.
Mai mult, copilul din braţe este ascuns cumva, minimalizându-se
rolul său de mamă. Ca şi în cazul de mai sus, în locul brocardului
fin, veşmintele sunt banale, ea apărând ca o femeie comună, care
şi-a pierdut statutul temporal de regină.
Untitled # 199, 1989

Madona cu Pruncul, Jean Fouquet, 1450
Colecţia

Untitled # 216, 1989
Museum of Modern Art, New York

Bacchus bolnav a lui Caravaggio (c.1593) a fost prototipul după care Sherman produce
în 1990 Untitled # 224, diferită faţă de celelalte lucrări ale seriei. Prin reconstituirea
personajului Bacchus artista propune o inversare a rolurilor, ea pozând în personajul masculin al
zeului roman al vinului. Vestimentaţia artistei, decorul, poziţia corpului sunt identice cu cele din
pictura lui Caravaggio, de fapt, autoportretul artistului. Lucrarea lui Sherman, de altfel încărcată
de erotic, pare a face aluzie la gusturile pictorului baroc Caravaggio pentru subiecţi cu înclinaţii
homosexuale prin intermediul unor figuri masculine androgine 28, figuri ce sunt simultan
musculare dar totuşi particularizate cu expresivitate feminină. Preluând un astfel de model,
artista face trimitere la cultura gay a anilor 1990.

28

http://www.nytimes.com/books/first/b/bersani-caravaggio.html

165
https://biblioteca-digitala.ro

Personalităţi

Untitled # 224, 1990

Bacchus bolnav, Caravaggio
1593-1594

Pictura Simonetta Vespucci de Botticelli (c.1480) a fost un alt model al artistei pentru
realizarea fotografiei Untitled # 225 din anul 1990. Probabil fiind una dintre cele mai captivante
frumuseţi ale vremii, Simonetta Vespucci a devenit muză pentru poeţii şi artiştii perioadei sale.
În imaginea sa, Sherman pare a se fi oprit foarte puţin asupra portretului Simionettei. În
fotografia ei, tânăra blondă ţine cu mâna dreaptă pieptul artificial pregătit pentru alăptarea unui
copil. Personajul este bine îmbrăcat, cu o rochie albastră din satin, prin părul împletit sunt
trecute mărgeluţe alb iar pe frunte poartă o tiară. Privirea este rece, dură şi ochii albaştri
privesc spre stânga. Atitudinea ei pare a avea ceva de natură provocatoare, neiertătoare şi
29
răzbunătoare • Sherman pare a revela aici frumuseţea transcendentă, aşa cum o găsim la
maeştrii Renaşterii.

Simonetta Vespucci, Botticelli
c.1476-1480

29

Untitled # 225, 1990
Nina and Frank Moore

Colecţia

http://www.freeessays.cc/db/9/bqg62.shtml
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Alte lucrări din anii nouăzeci includ experimente cu elemente de recuzită, dispozitive
protetice, scene bizare pornografice sau imagini care implică combinaţii de alimente, gunoi şi
alte elemente necunoscute.
Nu toate lucrările lui Sherman sunt exclusiv cu ea. Astfel, în seriilele Dissaters (19861989), Sex Pictures (1992), Civil War (1991-1992) şi Horror and Surrealist Pictures (19941996) utilizează manechine şi membre protetice pentru elaborarea unor scene elaborate,
macabre, special falsificate potrivite unor scene de filme de groază, crimă şi pornografie.
La fel de şocantă, tulburătoare şi amuzantă în maniera deja consacrată a artistei, este şi
seria portretelor Hollywood/Hampton Typ es, realizată în perioada 2000- 2002. Deghizată din
nou, artista întruchipează în această suită personaje ale unor "actori rataţi sau căzuţi în uitare
pozând pentru portrete pentru a aplica un loc de muncă", ce arată ca femei mai în vârstă,
obişnuite. Aceste personaje pot fi femei care lucrează în funcţie de secretare, în grădinărit sau
menajerie şi pentru a face faţă cheltuielilor pozează într-o şedinţă foto. Subiectul este plin de
umor, dar şi patetic în acelaşi timp, iar seria rămâne, fără discuţie, eficientă . Aici artista renunţă
la stilul ei cinematografic în favoarea revenirii la idei tradiţionaliste în portretistică. Sherman
ridică din nou problema construcţiei unor identităţi ambigue, artificiale, prezente în societatea
contemporană.

De exemplu în Untitled # 359 ea apare ca o femeie de vârstă mijlocie, puternic machiată
cu alb în jurul ochilor şi buzelor, gene false ce sunt mult ridicate, buze roşii mari. Machiajul
grotesc distribuit în straturi groase o face de nerecunoscut. La gât poartă o serie de şiraguri
ieftine. Artista priveşte spre aparatul de fotografiat cu hotărâre şi emoţie. Starea de anxietatea ce
se transmite este produsă de atribuirea calităţii de obiect ce nu mai prezintă nicio atractivitate
pentru bărbaţi .
Untitled # 408 este o caricatură inspirată din suburbiile americane ce sugerează
pretenţiile şi deziluziile subiectului său.

Colecţia

Untitled # 359, 2000
Museum of Modern Art, New York

Untitled # 408, 2002
The National Galleries of Scot land

Seriile Hollywood/Hampton Types şi Clowns sunt literalmente parodii a căror
importanţă constă în misterul impersonal pe care îl aduc în atenţie. Dacă văd o fotografie a unei
persoane cu caracter, atunci încerc să-l copiez pe faţa mea", spune Sherman într-un interviu
pentru ziarul The Guardian.
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Pentru seria Clowns 30 (2003-2004), Sherman şi-a utilizat la început imaginaţia, iar
fotografiile sale nu au fost destul de reuşite. Atunci apelează la documentarea pe internet şi,
conform afirmaţiilor sale, a fost curioasă să afle cum arată clovnii dincolo de graniţele circului
propriu-zis. Acolo şi-a găsit personajele, într-o varietate nesfârşită. Fotografiile clovnilor
realizate în culorile curcubeului, trăsăturile lor transformate în măşti sumbre reunesc, într-un
mod exemplar, mai multe aspecte ale operei sale, contopirea în formarea unui amestec de
contradicţie şi excesiv, umor, grotesc şi înfiorător. Machiajul strident este cel care a recreat
feţele personajelor, procedeu caracteristic de altfel, recompunând o nouă identitate dorită de
către artista fotograf. Cea mai tulburătoare imagine este Untit/ed # 425, unde, într-un cadru trei
feţe viclene încadrează un al patrulea clovn în costumaţie dungată. Este un tablou plăcut al
umilinţei, venit oarecum, direct dintr-un coşmar.

Untitled # 424, 2004

Untitled # 413, 2003

Untitled # 425, 2004

Întrebată într-un interviu pentru revista Tate31 despre rolul feminismului în munca ei,

"Arta mea este ceea ce este şi sper ca aceasta să fie percepută ca o
operă feministă sau dirijată de curentul feminist, dar nu am de gând să susţin în totalitate prostii
teoretice despre problema feministă." Oricum, fără menajamente în remarcile sale, portretizarea
femeilor de către Cindy Sherman este laitmotivul care stă la baza muncii sale. Ceea ce face ca
munca ei să fie atât de unică este armonia ideilor prezentate, un angajament de a realiza
fotografii vis-a-vis de condiţia feminină, o artă conştientă şi sensibilă la condiţia portretizată.
Maestră a camuflajului, artista s-a transformat de-a lungul celor 35 de ani de carieră în
sute de personaje, preluând diferite roluri şi deghizări în fotografiile sale extrase din cultura
Cindy Sherman

30
31

răspuns:

http://www. walkerart.orglmagazine/2012/ cindy-sherman-walker-art-cen ter
http://womenswork.tumblr.corn/post/27 4123082/cindy-sherman-untitled-filrn-stills
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vizuală şi literatură.

Ea este cea care a schimbat din temelii feţele nevăzute ale chipului
contemporan. Este aproape imposibil de vorbit de lumea artei contemporane fără a face referire
la Cindy Sherman. Ea este universal recunoscută şi comparată cu Pablo Picasso şi Jasper Johns.
O analiză recentă pe ArtNet merge chiar mai departe şi o plasează pe Sherman a fi "succesoarea
lui Cezanne, Picasso, Warhol şi Pollock". Ea este cu adevărat un artist talentat, care combină
starea de spirit ş i şocul pentru a crea portrete de valoare cu înţeles ascuns, care este dat de a fi
descoperit cu mintea artistică a privitorului. Fiecare imagine a ei este o mini-capodoperă cu
efecte strălucitoare, contraste uimitoare şi forţă creatoare. Ea este cea mai mare imitatoare a
femeilor a ultimele patru decenii.
Inimitabilă în strălucirea şi măreţia ei, Cindy Sherman este una dintre cele mai
importante artiste fotograf a ultimilor 50 de ani, o adevărată femeie-maşină în calitate de model,
hair stilist, fashion, machiaj concomitent cu crearea, îndemânarea şi fotografierea roadelor
inspiraţiei sale. În timp ce noţiunea de artist este într-o continuă schimbare, Sherman de
asemenea exploatează cu metode noi de reprezentare, munca ei pune în discuţie o problemă
filosofică cu privire la ideile noastre tradiţionale privind identitatea. Munca ei este,
incontestabil, exigentă, ispititoare, amuzantă, respingătoare dar, în acelaşi timp, democratică .
Totul este sub controlul ei prin implicarea şi conectarea permanentă cu personajele pe care le
creează, împărtăşind publicului o artă unică, cu probleme de reflecţie şi căutare metafizică .
Corpul uman i-a permis producerea unor imagini specifice, mimice sau gestuale, cu rol
demonstrativ, expresiv, dar mai ales destinate unor comunicări codate. Prin tehnica ei, corpul
devine figurativ şi se substituie altor tipuri de semnale. Mimica feţei , şi posturile abordate
exprimă, într-un limbaj universal, stări afective, comportamentale şi intelectuale concrete
realizate prin punerea în scenă a unei situaţii sau unei identităţi false.
De-a lungul carierei sale criticii au stat la datorie, expoziţiile ei, oriunde în lume, fiind .
subiecte de prima pagină. Ca orice artist, a beneficiat de critică pozitivă dar şi de aprecieri mai
puţin măgulitoare. Cele mai aspre comentarii au fost
făcute la seriile de fotografii apărute după anii 1990.
Vestimentaţia mult prea colorată în culori stridente,
machiajul puternic, artificialitatea, dar şi realizarea
unor tablouri de dimensiuni mari expuse în galeriile de
artă au generat aprecieri dure la adresa sa, acuzată fiind
de promovarea unui tip de femeie mai mult urâtă,
lipsită de feminitate. Sherman poate fi asemenea unei
trupe care elaborează un album muzical genial, iar apoi
cade într-o mediocritate continuă, repetând acelaşi
lucru din nou şi din nou deoarece se pot scoate bani din
aceasta.
Specialistă în tehnica creării aparenţelor, prin
munca ei Sherman a combinat rolurile de director,
fotograf şi actriţă principală, explorând crearea şi
performanţa identităţii feminine.
Seria Untitled Film Still considerată a fi un
punct de referinţă în arta secolului XX a fost cumpărată
în anul 1996 de Muzeul de Artă Modernă New York. Portofoliul său numără 500 de imagini,
peste 70 de expoziţii personale, pestel50 de expoziţii de grup şi printuri ce se regăsesc în 54 de
muzee din întreaga lume.
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EXPOZITIA ITINERANTĂ IPOSTAZE TEHNICE
~

Monica

Nănescu

"-n perioada 29 mai-29 iulie 2013, Muzeul Bucovinei Suceava a găzduit expoziţia
itinerantă Ipostaze tehnice, realizată de Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"
din Iaşi.
„Ipostaze tehnice" propune un parcurs vizual şi sonor ce permite (re)descoperirea
fascinantei lumi a tehnicii cu întreaga ei paletă de contexte ce-i aparţin . Această evocare atinge
atât lumea vizitatorului obişnuit cât şi cea a publicului avizat, reliefând priceperea meşterilor
artizani şi inventivitatea firmelor producătoare de obiecte tehnice. Pornind de la aceste
consideraţii , expoziţia subliniază aspectele socio-culturale ale unei societăţi astăzi dispărută.
Parcursul se doreşte a fi unul al poveştii, asezonat în mare parte cu ilustraţii iconografice
(fotografii, cărţi poştale şi obiecte decorative din epocă) şi sonore, fără a putea neglija aspectele
istorice şi tehnice proprii fiecărui domeniu în parte.
Astfel, promenada muzicală aduce nostalgia obiectelor numite simfonioane, ceasuri
muzicale, gramofoane şi patefoan e ce-au fost în vogă şi care au cunoscut o dezvoltare
considerabilă până la începutul secolului al XX-iea). Ponderea în această prestigioasă
colecţie o reprezintă piesele fabricate în Elveţia şi Germania, evidenţiindu-se astfel
importanţa zonelor respective la dezvoltarea industriei mecanismelor muzicale de la
sfârşitul secolului al XIX-iea. Cei mai mulţi fabricanţi de cutii muzicale cu cilindru şi disc
au ieş it din afaceri până în 1910. Nc•i invenţii , precum fonograful , gramofonul şi patefonul
intrate pe piaţă au devenit rapid instrumentele ce au dominant industria de divertisment,
atât în locuri publice cât şi în case particulare. Periplul muzical evocă în plus contextul
sociocultural în care aceste instrumente, ce datează de la sfârşitul secolului al XIX-iea începutul
secolului XX, au fost utilizate şi ascultate.
Vizita continuă cu prezentarea ceasurilor, aceste minunăţii ale creativităţii umane în
care sunt ascunse cu grijă , iscusinţă şi pasiune rotiţe, arcuri şi care au căpătat încă de la apariţia
lor o valoare de simbol, mai ales atunci când meşteşugari iscusiţi sau manufacturi specializate
au reuşit să plaseze timpul în mediul lor real. Fiind o combinaţie încântătoare de lucrătură fină,
bijuterie şi maşină de precizie,
reprezintă
aşadar,
ceasul
materializarea
practică
a
măiestriei aduse la nivel de artă,
într-o armonie care fascinează
şi emoţionează deopotrivă. O
pondere importantă în cadrul
expoziţiei o reprezintă ceasurile
elveţiene, variate ca stil si
material, realizate din metale
preţioase (aur, argint ş.a . ), prin
diferite tehnici de prelucrare
manuală sau de manufactură
(cizelare, gravare, au repousse),
dintre care se detaşează piesele

I
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de orologerie, importante prin renumitele
Henry Capitain, Breguet, Movado ş . a.

mărci

de ceasornicari care le-au produs: Vacheron,
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Fără îndoială

fotografia este o fereastră deschisă spre vremurile demult apuse, în speţă
spre sfârşitul secolului al XIX-iea, atunci când câţiva profesionişti însoţiţi de aparatele lor mari
cu plăci de lemn şi sticlă îşi anunţau cu timiditate debutul în spectacolul lumii.
Impregnată pe suport de metal, pe plăci de sticlă (uscate sau umede) sau pe hârtie,
imaginea imortalizată a devenit o componentă a vieţii cotidiene, dispusă să vorbească în orice
moment despre trecerea noastră prin lume. Expresiile personajelor, afişate în imagini şi
executate de fotografi profesionişti din epocă, lasă loc de interpretări, mai mult sau mai puţin
subiective, fără însă a trăda adevăratul parfum al epocii, personalitatea fiecărui participant şi
clasa socială căreia îi aparţine, toate având însă o caracteristică comună, tehnica în care acestea
sunt realizate. Expoziţia aduce în atenţie aparate de fotografiat aparţinând unor mărci de
prestigiu, precum: Kodak, Ememann, Zeiss Ikon, Voigtlănder ş .a.

Istoria telefonului este una fascinantă, marcată în primii ani de entuziasm, mister şi
multă intrigă. Mai multe persoane au încercat să dezvolte un dispozitiv care ar putea transmite şi
recepţiona vocea umană, dar cel care a reuşit să ajungă primul la linia de sosire a/ost, în 1876,
Alexander Graham Bell. Telefoanele vechi sunt mai populare azi decât oricând, iar multe stiluri
sunt reproduse azi de către comercianţi în ideea de a le comercializa. Astfel, expozeul debutează
cronologic cu telefoane cu baterie locală , trece prin stadiul telefoniei automate şi poposeşte în
universul telefoanelor realizate în ebonită .
Dorinţa omului de a comunica mai rapid, dar mai ales necesitatea de a ajuta persoanele
cu deficienţe de vedere în procesul de scriere şi citire, a condus la invenţia, în 1868, a maşinii de
scris. Construită apoi într-o diversitate de modele şi culori, sub diferite forme şi dimensiuni până
ce constructorii şi tehnicienii au reuşit să-i realizeze design-ul funcţional pe care-l cunoaştem
astăzi , această creaţie tehnică a cunoscut o perfecţionare continuă, în special prin intermediul
firmelor constructoare (Underwood, Remington, Roya), AEG, Smith Premier, Yost ş . a) care sau afirmat de-a lungul timpului, cucerind publicul. Consecinţa creaţiei acestui nou mijloc de
comunicare a determinat o importantă evoluţie socială, deoarece aducea amendamente
importante noţiunii de secretariat ş i constituia o sursă sigură furnizoare de locuri de muncă . Este
aşadar interesant de readus în actualitate rolul important pe care această invenţie l-a avut în
difuzarea informaţiei şi influenţele considerabile pe care le-a propagat în practica majorităţii
profesiilor actuale.
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Evoluţia radioului are în background o serie de experimente şi descoperiri care au
succedat invenţia primului receptor fără fir, realizat de Nicolae Tesla în 1893. Astfel, demersul
nostru face un periplu în universul firmelor constructoare, precum: Phillips, Orion, Atwater
Kent, Graez ş.a. care ofereau, în epocă, o gamă variată de aparate de radio, de la cele mai simple
(cu galenă) şi până la cele mai complexe (cu reacţie, tip superheterodină sau mai târziu cu
scheme reflex şi tuburi electronice).

În ansamblu, expoz1ţ1a itinerantă invită publicul la o călătorie în timpul obiectelor
tehnice, conservate şi puse în valoare la Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu" din Iaşi,
exponate ce pot fi percepute ca vibraţii ale sensibilităţii omeneşti în efortul gradat al
dezvoltării tehnologice a existenţei urbane.
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ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞI MANIFESTĂRI
CULTURALE LA MUZEUL „PONI - CERNĂTESCU"
Oana Florescu,
Marcela Şuică

a oferit publicului ieşean în anul 2013 mai multe
manifestări culturale şi programe educaţionale care s-au bucurat de
aprecierea şi atenţia publicului. Vom face o scurtă prezentare a acestor
activităţi ce au cuprins o gamă variată de momente la care şi-au adus contribuţia mai mulţi
parteneri ai muzeului nostru:
La 19 ianuarie a avut loc evenimentul I n
memoriam Ştefan Procopiu organizat cu prilejul
omagierii a 123 de ani de la naşterea savantului Ştefan
Procopiu. Programul a cuprins: vernisajul expoziţiei
memoriale „ Pagini de viaţă", ce a prezentat publicului
obiecte personale, fotografii, diplome, distincţii, lucrări
STEFAN
PROCOPIU
I
ştiinţifice ale savantului, din patrimoniul Muzeului
123 de ani de la naştere
Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu", lansarea volumului
„ Stefan Procopiu - mărturii documentare", editor
Program:
Teodora - Camelia Cristofor, ce reuneşte în paginile sale
documente, corespondenţă, fotografii, disertaţii şi articole
semnate de Ştefan Procopiu, aflate în patrimoniul muzeal
şi un moment muzical susţinut de Liviu Cristian
Scripcaru, vioară, elev la Colegiul Naţional de Artă
,,Octav Băncilă" Iaşi, clasa prof. Calistrat Catargiu.
Personalitatea renumitului om de ştiinţă a fost
evocată de prof. univ. dr. Dumitru Luca, prorector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din
Iaşi,
conf. umv. dr.
Sebastian
Popescu,
decan al Facultăţii de
Fizică - Universitatea
„Alexandru
Ioan
Cuza"din Iaşi, prof.
umv.
dr.
Mardarie
Sorohan, conf. univ. dr.
Aurica Mândreci, lect.
dr.
Sorin
umv.
Talasman şi muzeograf
T.C.Cristofor.
Evenimentul a fost
moderat de dna Lenuţa
Chiriţă, şef muzeu.

M

uzeul

„Poni-Cemătescu"

IN MEMORIAM
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In memoriam Petru Bogdan, manifestare omagială organizată la 30 ianuarie, cu ocazia
împlinirii a 140 de ani de la naşterea savantului. Evenimentul a inclus vernisajul expoziţiei
Petru Bogdan. Evocări, organizată de Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale şi Muzeul
„Poni-Cernătescu" şi un concurs cu tema: Chimistul Petru Bogdan. Via/a şi opera la care au
participat elevi din clasele a X-a îndrumaţi de prof. Viorica Ciobanu de la Colegiul Economic
Administrativ Iaşi. Personalitatea renumitului om de ştiinţă a fost evocată de prof. univ. dr. ing.
Savel Ifrim şi prof. univ. dr. Ion Sandu.

In memoriam

PETRU BOGDAN
140

de ani de la naştere
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In memoriam Alexandrina Palade Năstase (1840-1972) desfăşurată la 8 martie a fost
dedicată Zilei Internaţionale a Femeii. În acest context a fost organizată expoziţia Dr.
Alexandrina Palade Năstase, o doamnă a laşiului de altădată. Cu acest prilej a fost evocată
viaţa şi activitatea doamnei A.P. Năstase, medic de renume al Iaşiului de către dna prof. Maria
Cristea şi dna dr. Angela Olaru. Expoziţia a cuprins documente, fotografii şi obiecte personale
ce fac parte din colecţia doamnei prof. Ana Ciornei.
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Ora de chimie ce a avut loc in ziua de 22 martie a fost o activitate educativă interactivă
ce s-a derulat în parteneriat cu elevii claselor a X-a şi a XI-a de la Liceul "Vasile Alecsandri"
Iaşi. Îndrumători au fost doamnele profesoare Mihaela Cucoş şi Irina Farcaş. Programul a inclus
expuneri de referate ştiinţifice, dezbateri, prezentări de proiecte, efectuarea de experienţe
ştiinţifice.

În perioada 1-5 aprilie s-au desfăşurat o sene de activităţi cu caracter non-formal
dedicate elevilor, incluse în programul Să ştii mai multe, să fii mai bun. Astfel, în data de 3
aprilie a avut loc o activitate educativă în colaborare cu Şcoala "Ion Ghica" Iaşi. Au participat
elevi din clasele a Vlll-a, coordonaţi de doamna profesoară Viorica Ciobanu. Elevii şi-au
evaluat cunoştinţele despre viaţa şi activitatea profesorului Petru Poni în cadrul unui concurs şi
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despre descoperiri epocale în chimie cât şi despre activitatea unor
din Europa. Elevii au dovedit o foarte bună documentare ştiinţifică, iar modul
de prezentare a evidenţiat abilităţi în utilizarea mijloacelor tehnice moderne.

au prezentat

lucrări ştiinţifice

chimişti faimoşi

La 18 mai 2013 cu prilejul Zilei Internaţionale a Muzeelor şi Noaptea Muzeelor,
eveniment european aflat la cea de-a IX-a ediţie, a inclus vizitarea gratuită a muzeului şi o suită
de momente culturale nocturne. Programul oferit publicului a cuprins vernisajul expoziţiei „In
memoriam Ilie Matei" ce a prezentat o serie de documente, fotografii, cărţi de specialitate din
patrimoniul Muzeului „Poni-Cemătescu ", precum şi din inventarul documentar al Arhivelor
Naţionale Iaşi şi un spectacol de muzică clasică şi dans susţinut de elevi ai Colegiului de Artă
,,Octav Băncilă" Iaşi, coordonaţi de doamna profesor Carmen Zaharia Danicov.
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La 6 septembrie, Fundaţia Culturală Artex, în colaborare cu Muzeul "Poni-Cernătescu"
a organizat a doua ediţie a evenimentului Noaptea la Muzeul Poni-Cernătescu. Evenimentul
face parte din activitatea de sustenabilitate a proiectului „Muzeul Memorial Poni - Cernătescu un colţ de istorie ieşeană", cod SMIS 25638, selectat în cadrul Programului Operaţional
Regional, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
2007-2013 "Investim în viitorul tău! " şi derulat de Fundaţia Culturală Artex în perioada15
septembrie 2011 - 14 septembrie 2012. Au avut loc activităţi interactive şi concursuri de pictură
pe roci care s-au adresat elevilor din învăţământul şcolar şi preşcolar.

La 24 septembrie a avut loc manifestarea culturală In memoriam Margareta Poni
(1889-1973). Evenimentul a inclus vernisajul expoziţiei memoriale Margareta Poni, o doamnă
a chimiei ieşene, organizată în parteneriat cu Direcţia Judeţeană laşi a Arhivelor Naţionale,
prezentări de referate ştiinţifice realizate de 6 elevi de la Şcoala Generală „Ion Ghica", Iaşi şi de
la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri". Referatele copiilor au evidenţiat activitatea ştiinţifică
desfăşurată de profesoara Margareta Poni şi marile ei realizări de la Institutul de Chimie „Petru
Poni" din laşi.
Personalitatea profesoarei Margareta Poni a fost evocată de invitaţii : prof. univ. dr. Ion
Sandu, prof. univ. dr. Margareta Ungureanu, prof. dr. Florin Cîntic şi ilustrată în expoziţie prin
intermediul documentelor, fotografiilor, cărţilor de specialitate din inventarul documentar al
Arhivelor Naţionale Iaşi - Fondul familial Poni, precum şi din patrimoniul Muzeului „PoniCernătescu".
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PARTICIPARE LA PROIECTUL ,,ÎMPACHETEAZĂ-îl
.,
BAGAJELE", INIŢIAT DE REŢEAUA NAŢIONALĂ A
MUZEELOR DIN ROMÂNIA
Monica Nănescu

roiectul de mobilitate Împachetează-ţi bagajele, iniţiat de Reţeaua Naţională a
Muzeelor din România şi finanţat de AFCN, a debutat cu un concurs public, în
urma căruia au fost selectaţi şapte muzeografi aparţinând unor importante
instituţii de specialitate din ţară şi anume: Adelina Stoenescu (Complexul Muzeal Arad), Cătălin
Voinea (Muzeul Satului din Bucureşti), Gabriela Costea (Muzeul de Ştiinţe Galaţi), Monica
Nănescu (Complexul Muzeal „Moldova" Iaşi), Elena Găvan, (Complexul Muzeal „ASTRA"),
Mădălina Elena Oprea (Muzeul Judeţean Buzău), Marinela Loredana Bama (Casa Mureşenilor,
Braşov). Proiectul s-a derulat în perioada 12-16 octombrie 2013 şi a constat într-o vizită de
studiu pe teme de analiză şi construcţie expoziţională, pe un model permanentizat în cadrul
Asociaţiei Muzeelor din Danemarca, denumit Brilliant.
În dimineaţa zilei de 13 octombrie, după micul dejun, tip bufet scandinav la Hotel 27,
unde am fost cazaţi, am pornit împreună cu grupul şi cu trainerul nostru, Hans Henrik Appel, în
explorarea Cursului Brilliant, ce utilizează unul dintre cele mai clasice modele de comunicare şi
anume pentagrama Cicero. Instrument util pentru dezvoltarea conceptului expoziţional, des
folosit de Asociaţia Muzeelor din Danemarca, pentagrama conţine o serie de elemente (concept,
context, orator, audiţnţa, obiect, design, media, suplimentare) aranjate în modelele geometrice
regulate (pătrate, triunghiuri etc.) care conduc, atunci când sunt optim corelate, la reuşita
construcţiei unei expoziţii .
Lectorul nostru ne-a condus şi iniţiat într-un periplu care a inclus concepte, tendinţe şi
idei cu care lucrează o serie de muzee din Europa pentru construcţia unei expoziţii, accentul
fiind pus în special pe analiza muzeelor vizionate.

P

Expoziţia

de arme la Muzeul danez Arsenal

Vizitarea a peste 11 expoziţii permanente şi temporare din Copenhaga ne-a creat
oportunitatea de a lua contact cu nivelul conceptual şi organizatoric al muzeelor din Danemarca.
Astfel, periplu nostru muzeografic a debutat duminică, 13 octombrie 2013, cu vizionarea unor
expoziţii deosebit de interesante, organizate la Danish Arsenal Museum din Copenhaga: prima,
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deosebit de amplă, este dedicată istoriei armelor ce acoperă o perioadă
2000, cea de-a doua fiind una temporară, consacrată Afganistanului.

cuprinsă

între 1500-

Expozi/ia temporară Afganistan

Am continuat apoi, după-amiaza, cu vizita la Jewish Museum, adăpostit în clădirea
Bibliotecii Regale Daneze şi proiectat deosebit de îndrăzneţ din punct de vedere artistic în 2004,
sub formă de barcă, de către renumitul arhitect Daniel Libeskind. Spaţiul de expunere este
organizat ca o serie de planuri, fiecare corespunzând unui anumit domeniu de discurs religios ce
readuce în actualitate povestea evreilor salvaţi de danezi de la persecuţia nazistă din octombrie
1943.
A doua zi ne-am deplasat la Muzeul în aer liber, care întruchipează aceeaşi tipologie
de expunere cu cea a muzeelor din România şi conservă case ţărăneşti , ateliere, instalaţii tehnice
şi tradiţionale.

Muzeul în aer liber din Copenhaga

A urmat apoi vizita la Worker's
Museum, ce reconstituie prin obiectele expuse,
jocuri din epocă, costume, texte, fotografii şi
meşteşuguri o perioadă istorică cuprinsă între
1879-1983, aducând în atenţie povestea
muncitorilor care au lucrat la prima hală de
asamblare în Danemarca. Prin intermediul
touchscreen-ului, vizitatorii pot interacţiona astfel
cu 18 scurtmetraje care spun povestea clădirii şi
cu multe activităţi care au avut loc aici prin mai
mult de I 00 de ani.
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Muzeul muncitorului din Copenhaga

Un parcurs insolit şi comparativ a fost oferit de expoziţia Muzeului oraşului Copenhaga,
unnată de cea a Muzeului în aer liber Christiania, ai cărui locuitori sunt în mare parte artişti
neînţeleşi, persoane fără adăpost sau asistate social care şi-au găsit aici un refugiu într-un loc ce
se doreşte a fi un fel "no man's land" şi în care singurele reguli ţin de lipsa poluării, de
menţinerea unui mediu verde, de o cât mai mică intervenţie asupra naturii şi a libertăţii
locuitorilor.

Christian ia

Expozifia

temporară

Viking

A treia zi a fost dedicată vizitării Danish National Museum, unde am parcurs expoziţia
dedicată preistoriei, vizionând un număr impresionant de obiecte, dispuse în peste 24 de săli ,
care aduc în atenţie epoca pietrei vechi, apoi cea a bronzului şi fierului şi nu în ultimul rând am
luat contact cu civilizaţia vikingilor.
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Un punct de atracţie deosebit l-a constituit vizitarea expoziţiei temporare Viking,
de Danish National Museum împreună cu British Museum şi Staatliche Museum din
Berlin. Expoziţia ne-a condus prin intermediul obiectelor provenite din descoperiri arheologice,
reprezentative pentru cultura acestei civ ilizaţii dispărute (pietre runice, ciocanul lui Thor etc.)
într-o interesantă călătorie în fascinanta istorie a vikingilor, care, astfel este readusă în
actualitate. Concepţia expoziţională oferă o imersiune totală în lumea vikingilor, atât prin jocuri
video selectate, special alese pe tematica expoziţiei cât şi prin mijloace muzeotehnice foarte
moderne şi spectaculoase (display-uri de dimensiuni foarte mari şi computere ce simulează
cucerirea unei cetăţi de către vikingi (în centrul expoziţiei fiind plasată cea mai lungă navă
vikingă descoperită la Roskilde în 1997), toate aceste elemente transmit vizitatorului informaţii
senzoriale, vizuale şi auditive excepţionale de transpunere şi participare în poveste.
organizată

Muzeul de Ştiinţe naturale din Copenhaga
După-amiază

a fost consacrată vizitării Muzeului de Ştiinţe naturale, Casei memoriale
Storm P'S, dar şi a unor obiective turistice recunoscute (Mica Sirena, Fântâna Gefyion, Palatului
Regal Amalienborg, Opera, Teatrul, Primăria ş i nu în ultimul rând a binecunoscutei străzi
Nyhavn, o materializare perfectă a luxului danez).

Echipa care a participat la proiectul Împachetează-ţi bagajele

Diversitatea expoziţiilor vizitate a constituit un punct de vedere pertinent al Asociaţiei
Muzeelor din Danemarca, care prin trainerul, Hans Henrik Appel, ne-a oferit posibilitatea
efectuării unor analize cât mai ample, pe fiecare expoziţie în parte, atât în ceea ce priveşte
concepţia cât şi feed-back - ul, din punctul de vedere al percepţiei vizitatorilor. În concluzie,
pentru noi participarea la acest proiect a însemnat un câştig enorm, atât sub aspect profesional
cât mai ales spiritual prin încărcătura emoţională, deosebit de benefică, acumulată.
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DIN NOU DESPRE MUZEELE IESENE
.I

Dr. Virgil

Ştefan Niţulescu

Preşedinte

ICOM România

rea puţine muzee noi se deschid în România! Trebuie, aşadar, ca atunci când
acest lucru se întâmplă, să semnalăm evenimentul. De câţiva ani de zile, clădirea
emblematică a laşilor, Palatul Culturii, se află în restaurare. Pentru că a venit
vorba despre asta, notez că m-am gândit, adeseori, cum se face că, atunci când este ca cineva să
aleagă o construcţie reprezentativă pentru un oraş, ea nu este niciodată, clădirea vreunei
administraţii publice sau a nu ştiu cărei firme, ci un monument istoric ori sediul unei instituţii de
cultură - adeseori, el însuşi, monument istoric. Când vine vorba despre finanţarea lucrărilor de
restaurare sau măcar de întreţinere a acestor construcţii, nu se găsesc bani. Probabil că cei în
drept se gândesc că monumentele sunt monumente pentru că sunt rezistente şi, în consecinţă, se
întreţin singure, printr-un fel de miracol. În schimb, se aruncă sume uriaşe de bani în tot felul de
spectacole cu vedetele zilei, timp în care boxele varsă cantităţi insuportabile de decibeli pentru
urechea omenească - şi care fac să cadă tencuiala de pe clădirile care servesc doar drept fundal
,,frumos" luminat.
Din fericire, în cazul Palatului Culturii ieşean există un contract de finanţare susţinut de
faimosul împrumut obţinut de Ministerul Culturii, în 2005, de la Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei. Din nefericire, contractul se derulează după regulile licitaţiilor din
România - ceea ce înseamnă procese interminabile între toate părţile implicate şi o mulţime de
încurcături administrative.
Până când lucrările de restaurare se vor finaliza, conducerea Complexului Muzeal
Naţional „Moldova" (destul de nefericită aceasta denumire, mai ales de fapt că nimeni nu îi
spune aşa muzeului ieşean!) s-a concentrat pe lucrările de finalizare a altor unităţi muzeale, care
sunt administrate de marele muzeu. Astfel, din 2007 încoace, au fost deschise ori redeschise,
după lucrări de restaurare mai mult sau mai puţin îndelungate, şi cu expoziţii complet înnoite,
Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu" şi Muzeul „Pani - Cemătescu" - toate
acestea, din Iaşi, precum şi Palatul Memorial „Al. I Cuza" de la Ruginoasa. Doar Muzeul Viei si
Vinului, de la Hârlău, fusese inaugurat ceva mai devreme. Specialiştii moldoveni au realizat
proiectul pentru reamenajarea muzeului Rezervaţiei Arheologice de la Cucuteni, aşteptând doar
finanţarea, şi se pregătesc şi pentru marele proiect din Palatul Culturii, unde se vor amenaja
noile expoziţii permanente de istorie, arta, etnografie şi istorie a tehnicii. De aceasta dată, am să
mă refer doar la unul dintre muzeele recent (re)deschise, cel care a obţinut în acest an Premiul
Comitetului Naţional Român ICOM pentru cea mai valoroasă expoziţie permanentă deschisă în
anul 2012 în România.
Am avut prilejul cu altă ocazie să mă refer în paginile acestei reviste la extrem de
puţinele premii care sunt rezervate specialiştilor din muzee, fie că sunt muzeografi, cercetători
sau restauratori. Nu mai discut aici despre faptul că, practic din 2004 încoace, Administraţia
Prezidenţială nu a mai acordat ordine şi medalii muzeografilor. După ce Ministerul Culturii a
renunţat, din 2009 încoace (nu din cauza crizei, aşa cum a lăsat să se înţeleagă titularul de atunci
al postului, ci din motive strict politice), singurele recompense - şi acelea, foarte anemice, din
cauza sărăciei - au fost cele acordate de puţinele organizaţii profesionale din domeniu. În aceste
condiţii, Premiul Comitetului National Român ICOM a ajuns să fie unul dintre cele mai râvnite,

P
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cu toate că, din banii primiţi, abia dacă premianţii îşi pot permite o masă la un restaurant bun.
Este adevărat, Premiul are deja o anume vechime; în acest an, s-a desfăşurat cea de a 14-a ediţie.
De fiecare dată, Premiul este acordat unei expoziţii temporare şi uneia permanente. Dacă, de
aceasta dată, la „temporare", juriul (alcătuit în acest an din Raluca Iulia Capotă, Cristina Dinu,
Aurelia Duţu, Mihaela Murgoci, Dragoş Neamu, Florin Sicoie, Călin Stegerean şi Alis Vasile)
a deliberat mult până a tranşat între cele două favorite, acordând o menţiune expoziţiei „Picu
Pătruţ - ultimul mare miniaturist al Europei" (o excelentă expoziţie realizată de o echipă de
muzeografi de la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, sub conducerea Georgetei Roşu) şi
premiul propriu-zis „Mărturiilor" puse în opera de Emanuela Cernea şi Lucreţia Pătrăşcanu, la
Muzeul Naţional de Artă al României (mă refer la expoziţia dedicată frescelor Mănăstirii
Argeşului), în cazul expoziţiilor permanente a fost mult mai simplu, acesta revenind Muzeului
,,Poni - Cemătescu".
Poate că nu toată lumea cunoaşte istoria casei din strada Kogălniceanu (ea se află, de
altfel, la doar câţiva zeci de metri de Muzeul Kogălniceanu). Însuşi mitropolitul Veniamin
Costachi a construit-o, în 1839, locuinţa fiind cumpărată de Petru Poni în 1880. Fiica savantului,
profesorul universitar Margareta Poni, a donat casa, în 1973, primăriei ieşene, cu scopul de a se
organiza, acolo, un muzeu dedicat familiei sale. La acest legat s-a adăugat donaţia nepoatei lui
Poni, Florica Mageru (profesor de liceu), constând în obiecte care aparţineau familiei. Din
păcate, muzeul a fost inaugurat abia în 1991, primind în 1994 numele actual, având în vedere şi
patrimoniul provenit de la un alt celebru chimist, Radu Cemătescu, fiu al Elenei Poni şi, deci,
nepot al lui Petru Poni, şi care a locuit şi el în casa din strada Kogălniceanu din 1930 şi până la
moartea sa, în 1958. Merită menţionate şi donaţiile unei alte universitare, Elena Bogdan, fiica
academicianului Petru Bogdan, precum şi ale fiului unui alt chimist, academicianul Constantin
V. Gheorghiu. Totul, în jurul acestei case şi al celor alăturate are un parfum greu de istorie, mai
mult sau mai puţin romanţată, totul musteşte de amănunte legate de viaţa personalităţilor care au
urcat pe dealul străzii Kogălniceanu. Soţia lui Petru Poni, celebra poeta Matilda Cugler - Poni
(şi mama Margaretei), a revenit în cartierul în care a ajuns să locuiască, după ce tatăl său,
arhitectul şef al laşilor, Karl von Cugler, fusese angajat, în I 888 (când Petru Poni se mutase,
deja, de opt ani, în vecinătatea lui), de către Ilie Kogălniceanu, venerabilul părinte al lui Mihail,
să îi repare casa. Am exagerat poate dând atâtea detalii despre persoanele care au locuit pe
strada Kogălniceanu, la numărul 7B, ori au avut vreo relaţie de vreun fel cu celebrităţile care au
stat acolo, tocmai pentru a arăta cât de dificilă a fost munca muzeografilor, care au fost obligaţi
să onoreze toate donaţiile făcute, de-a lungul a patru decenii, şi să creeze atmosfera unei case
locuite de atâtea personalităţi, în epoci diferite. Spre meritul lor, ambiţia specialiştilor ieşeni a
fost chiar şi mai mare, ei reuşind să constituie cu totul altceva decât o casă memorială; muzeul
beneficiază de spaţii educaţionale, în care (mai ales) tinerii pot să înveţe lecţii de chimie şi de
geologie. Totul este cântărit, farmaceutic, pentru a acorda importanţa cuvenită fiecărei epoci în
parte, fiecărei persoane şi fiecărui scop muzeografic anume. Echipa ieşeană (autorii expoziţiei
sunt Lăcrămioara Stratulat, Lenuţa Chiriţă, Monica Nănescu, Carmen Mihaela Păduraru, Oana
Florescu, Marcela Şuică şi Valentina Druţu) merită felicitată pentru aceasta reuşită! Iar dacă
edilii ieşeni îşi doresc cu adevărat să facă din Iaşi o capitală culturală a Europei, ar trebui să aibă
mai mare grijă de infrastructura culturală a municipiului şi a împrejurimilor sale, pentru că vor
avea parte de contracandidaţi care se anunţă la fel de hotărâţi să urmeze succesul Sibiului din
2007!
Articol

apărut

pe 23.11.2013, în Revista Cultura„ nr. 44/2013,
secţiunea Cultura mozaic
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ŞTEFAN PROCOPIU ÎN DOCUMENTE INEDITE
Ioana

Coşereanu

Vasilescu

"-ntre apariţiile editoriale ale anului 2012
girate de Complexul Naţional Muzeal
Moldova Iaşi prin Editura Palatul Culturii
se numără şi volumul Ştefan Procopiu-Mărturii
documentare, ediţie îngrijită şi comentată în capitolul
Pagini de viaţă de muzeograf Teodora-Camelia
ŞTEFAN
Cristofor. Cuvântul înainte al volumului este semnat de
PROCOPIU
profesor universitar doctor Mardare Sorohan care
Marturii documentare
apreciază iniţiativa de a fi editate lucrări ce se ocupă de
"oameni de seamă" şi care redau posterităţii imaginea
reală «a personalităţilor exemplare, în cazul nostru, din
istoria ştiinţei româneşti».
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu"
este deţinătorul unui fond memorialistic consistent
legat de numele savantului îmbogăţit nu demult prin
grija colegei noastre şi datorită donaţiei doamnei
profesor Rodica Procopiu, soţia care a fost preocupată
întreaga viaţa săpă treze memoria distinsei şi multivalentei personalităţi a soţului ei, profesorul
Ştefan Procopiu. Camelia Cristofor se ocupă cu deosebită seriozitate de cercetarea şi
valorificarea acestui fond atît din perspectiva muzeografică cît şi din cea a specialistului
preocupat să scoată la iveală documente şi date, adesea nedezvăluite pînă acum. Camelia
Cristofor scrie în Memento cu care este întîmpinat cititorul volumului: "Mărturiile cu privire la
viaţa şi opera academicianului ieşean, Ştefan Procopiu, tezaurizate în Fondul Procopiu la
CMNM - Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii din Iaşi întregesc tabloul memorialist bine cunoscut deja,
dar, în acelaşi timp, dezvăluie aspecte noi cu privire la personalitatea marelui savant.
Despre viaţa şi opera sa ştiinţifică s-au scris o serie de lucrări, existând relatări venite
mai ales din partea colaboratorilor şi studenţilor care au avut privilegiul să-l cunoască şi să-i
fie discipoli. Intenţia noastră nu este de a relua aspecte care sunt deja cunoscute, ci să
reîntregim cartea vieţii marelui profesor cu o serie de date şi documente ... ". În încheierea
Mementoului, Camelia Cristofor motivează demersul de faţă exprimându-şi speranţa că această
apariţie editorială "va fi utilă tuturor cititorilor interesaţi de biografiile marilor personalităţi
ştiinţifice ale neamului românesc [care se ocupă] de elucidarea unor aspecte mai puţin
semnalate de alte publicaţii, de înţelegere a vremurilor pe care le-a trăit savantul. Creator de
şcoală ş i deschizător de drumuri, omul de ştiinţă trebuie să redevină modelul fără de care o
societate nu poate evolua armonios .. ... Prin publicarea volumului, respectând promisiunea
făcută doamnei profesor Rodica Procopiu, aceea de a pune în valoare fondul memorial donat
muzeului şi de a dezvălui mărturii cu valoare de unicat". Volumul în discuţie ilustrează
conţinutul fondului plecând de la actele de donaţie semnate de doamna Rodica Procopiu care
sunt datate 10 noiembrie 1994, 04 martie 1998, octombrie 2004, februarie 2007, şi două din
2011, la vârsta de 100 ani, cu un an înainte de a se stinge şi unde scria cu surprinzătoare
luciditate :"Luînd la cunoştinţă de intenţia colectivului Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan
Procopiu" de a dedica un volum omagial dedicat lui Ştefan Procopiu, care să cuprindă lucrări
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articole diverse semnate de soţul meu, declar că sunt de acord, fără nici un fel de pretenţie,
ca muzeul să reproducă opera ştiinţifică a acestuia pentrn a o gestiona în interesul menţinerii şi
promovării imaginii profesornlui în rîndul publicului." Cuprinsul cărţii relevă conţinutul
Fondului Ştefan Procopiu discutat şi repartizat pe capitole pentru o mai uşoară identificare şi
analiză. Capitolul I include partea de imagine legată de familia sa şi diferitele evenimente din
viaţa savantului de la fotografii de familie şi diplome la brevete, legitimaţii, apariţii editoriale.
Colecţia de fotografii oferă informaţii consistente despre părinţi, fraţi şi surori, personalităţi cu
care a colaborat, imagini din diferite etape ale vieţii, toate comentate cu pricepere şi rigoare
muzeografică.

Capitolul al doilea dedicat corespondenţei reproduce textele integral din corespondenţa
profesorului, care în cea mai mare parte reprezintă un bogat material ce ne ajută la refacerea
activităţii sale de colaborare şi a preocupărilor comune cu academicieni sau profesori din ţară
sau din afara României, precum: Dragomir Hurmuzescu, mentorul profesorului Procopiu,
Gheorghe Taşcă, unchiul său, profesor universitar, academician, mort în închisoarea de la
Sighet, Mircea Savul, profesor-academician de mineralogie la Universitatea din Iaşi, Petre
Brânzei medic psihiatru, profesor universitar Facultatea de medicină, Ion Agîrbiceanu (fiul
prozatorului), fizician, constructorul primului laser cu gaz, Costin Neniţescu, chimistacademician şi multe alte nume importante pentru istoria ştiinţei româneşti. Meritul
muzeografului Camelia Cristofor constă nu numai în conştiinciozitatea cu care a selectat textele
ci şi în faptul că a efectuat traducerile acelor texte redactate în limba franceză sau engleză.
Capitolul al treilea, Discu/ii şi Însemnări dezvăluie un Ştefan Procopiu cu o educaţie
multivalentă, de o vastă cultură, cu o mare deschidere şi putere de analiză. Enumerăm cîteva
titluri din textele reproduse, pr,.,cum: Valoarea educativă a ştiinţei, Himere din ştiinţă, Cum
am ajuns la laşi, de asemen_,
âteva titluri de însemnări despre profesorul Ştefan Procopiu
semnate de Victor Miron -Univ. Al I.Cuza, Vasile Tutovan, fizician colaborator al profesorului
Ştefan Procopiu. Remarcăm în acest capitol notele de subsol deosebit de cuprinzătoare şi de un
mare ajutor cititorului.
Capitolul al patrulea, Articole cu caracter general, reproduce o seamă de texte aflate în
original sub semnătura olografă a savantului, ce cuprind articole publicate în revistele de
specialitate, precum: Revista de ştiinţă V. Adamachi, Argus - organ zilnic al Comerţului,
Industriei şi Finanţei. Sunt texte de specialitate care se ocupă de magnetism (Magnetonul,
Enigma magnetismului pămintesc), de electricitate (Aspecte din dezvoltarea electricităţii,
Propagarea undelor electrice), sau gânduri despre diverse personalităţi ştiinţifice expuse în
titluri, precum Julius-Robert Mayer la o sută de ani de la principiul conservării energiei, Sir
C. V.Roman a Împlinit 60 de ani, Albert Einstein a împlinit 70 de ani.
Capitolul al cincilea, Dosar de arhivă CNSAS, reuneşte rapoarte, adrese diverse, Note
informative, procese verbale de referinţă şi de interogatoriu, Referinţe şi declaraţii din care
aflăm că Direcţia Regională Iaşi a Ministerului Afacerilor interne a dispus «[... ] luarea în
evidenţă a numitului Stefan Procopiu [... ]pe motivul că între anii 1945-1948 a fost membrn al
asociaţiei franco-române Luteţia din laşi [centru înfiinţat în anul 1921 de către profesorul
Nicolae Şerban de la Catedra de franceză a universităţii şi care ar putea fi asimilat cu ideea de
Centru Cultural Francez de azi]: Procopiu Ştefan figurează în evidenţa elementelor suspecte din
dosarnl problemei spionaj francez». Documentele originale sunt sub formă olografă şi
dactilografiată şi sunt semnate de angajaţi ai fostei securităţi, nume anonime, ofiţeri de diverse
grade în M.A.I.
Ultimul capitol al şaselea, Referinţe despre Stefan Procopiu, include caracterizări,
referinţe şi rapoarte semnate atît de agenţi M.A.I. cât şi de colegi universitari printre semnături
fiind chiar a decanului de atunci al universităţii ieşene, profesor Ion Creangă sau a cunoscutului

194
https://biblioteca-digitala.ro

Recenzii
profesor, Horia Hulubei. Acesta din urmă scria în «Referatul profesional privind pe tov.
Profesor Ştefan Procopiu»: "Este un fizician fecund şi face cinste ştiinJei fizice din /ara noastră
Aş cita lucrările dumisale de magnetism, cu efectul Barkhausen, asupra domeniilor de
magnetizare, lucrări la pături subJiri, avîndfenomene noi şi explica/ii originale.
În electrochimie a adus noţiunea de potenJial electrocinetic, utilizat din plin în teoria
coloizilor.
A scris cărJi didactice, are mulJi elevi acum profesori în învăJămfntul superior.
Deşi începe a înainta în vîrstă, continuă să lucreze cu ardoare, fiind unul din fizicienii
noştri cei mai productivi la ora actuală. Prof Horia Hulubei/8 noiembrie 1954". Probabil
referatele de acest gen, dar desigur şi alte fapte care vor rămâne pentru noi cei de azi o
necunoscută l-au scăpat pe marele savant de anii grei ai detenţiei.
La sfârşitul volumului colega noastră, Camelia Cristofor a plasat câteva pagini de
Anexe şi indice de nume care completează memorialistic atât activitatea sa didactică cât şi cea
ştiinţifică, alegere pertinentă având în vedere că latura memorialisticii cu valoare identitară este
nevoită să apeleze la surse şi detalii ce pot întregi imaginea personalităţii studiate.

Ştefan

Procopiu, şef de lucrări în laboratorul
profesorului Dr. Hurmuzescu, Bucureşti, 1918

Ştefan

Procopiu cu familia unchiului său, Gheorghe
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Soţii Ştefan şi

Ştefan

Rodica Procopiu în grădina casei de la
2 august 1963

Văratec,

Procopiu în Laboratorul de electricitate de la Universitatea
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CERCUL TEHNICĂ-UMANISM
Teodora-Camelia Cristofor
"-n sumbra atmosferă a regimului comunist, rutinată, lipsită de iniţiative valoroase şi
spiritualitate, colectivul Muzeului Politehnic din Iaşi în colaborare cu grupul
intelectualilor ieşeni ai Comisiei judeţene a inginerilor şi tehnicienilor, al cărei
preşedinte onorific era dl. ing. Mihai Caba, au pus bazele cercului Dialog TEHNICĂ
UMANISM, primul de acest gen din ţară. Ideea a pornit de la dl. Constantin Ostap, care cu
prilejul unei conferinţe ţinute în cadrul serii muzeale dedicată sărbătoririi bicentenarului
Gheorghe Asachi, organizată de Muzeul Politehnic la 31 martie 1988, propune, după modelul
cercului medicilor de la laşi denumit „Medicină şi cultură", înfiinţarea unui cerc asemănător
intitulat „Tehnica şi Cultura".
Obiectivul principal al cercului era organizarea unor conferinţe care să aducă în discuţie
interdependenţa dintre activităţile tehnice şi cele umaniste, cum ar fi arta, literatura, muzica,
filosofia, istoria etc. Debutul acestor manifestări a avut loc în data de 19 iunie 1988, la Palatul
Culturii şi invitat de onoare a fost prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron. Din partea colectivului
organizator a fost propus preşedinte prof. univ. dr. Cesar Buda. Inaugurarea cercului a cuprins şi
dezbaterea primei teme cu tema Cultura pentru tehnicieni şi tehnica pentru umanişti.
În cuvântul de deschidere a manifestării, doamna ing. Eugenia Ursescu, şef muzeu, în
numele organizatorilor, exprimă dorinţa şi convingerea ca „peste ani, originea să nu se piardă în
negura timpurilor, aşa cum s-a întâmplat cu celebra societate Junimea, ci să se ştie că astăzi,
duminică, 19 iunie 1988, orele 11 a.m, aici, în Sala Coandă din Palatul Culturii din laşi,
înfiinţatu-s-a, vorba cronicarului, cercul Inginerilor şi Tehnicienilor ieşeni, cu denumirea
propusă: TEHNICA ŞI UMANISM". Sunt găsite şi exprimate unele asemănări dintre acest cerc
şi vestita societate ieşeană întemeiată în 1863 de către Titu Maiorescu, Vasile Pogor, Petre Carp,
Iacob Negruzzi şi Theodor Rosetti, fiind prima încercare de apropiere a tehnicii de umanism.
Deviza recomandată de către organizatori a fost preluată de la junimişti „Intră cine vrea, rămâne
cine poate". Noul cerc nu a fost reglementat de statute sau regulamente, dar nu a ocolit gluma
decentă şi şi-a propus încă de la debut ca fiecare întâlnire să se finalizeze cu scurte momente
artistice. ,,Nu ne vom bate cu perne şi nu vom da întâietate anecdotei .... Nu ştim încă dacă vom
introduce banchetele anuale (deşi n-ar fi rău, se pare ... )". Doamna Ursescu dă citire la o serie de
teme pentru viitoarele întâlniri, urmând ca acestea să fie completate şi cu alte propuneri care
sunt solicitate publicului prezent în sală.
Absent de la această primă întâlnire, gândurile şi sugestiile prof. Cesar Buda au fost
citite de către dl. ing. Mihai Caba de la I.R.E. Iaşi, prieten de nădejde al muzeului şi desemnat
secretar al cercului. Despre modalitatea şi problematica vastă, profundă, în care
interrelaţionează cele două domenii, o serie de întrebări pertinente ivite pe seama acestei
comuniuni, crearea unei noi imagini ce are la bază tehnologia modernă a timpului, sunt doar
câteva idei, care, în mod sugestiv, sunt conturate în scrisoarea sa de către prof. Cesar Buda,
1
redactată cu acest prilej. Conţinutul integral al scrisorii prof. Cesar Buda este redat mai jos •
În cuvântul său, invitatul de onoare, prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron a scos în evidenţă
necesitatea lărgirii cunoştinţelor umanistice de către tehnicieni, condiţie prioritară a creativităţii

!

1

Conform materialului dactilografiat existent în arhiva Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu".
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a optimizării activităţii pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în sfera tehnicii. La şedinţă au
mai fost prezenţi şi au luat cuvântul prof.dr.ing. Victor Cireaşă şi doamna Gabriela Ocneanu,
lector univ. la Conservatorul din Iaşi care a vorbit despre legătura dintre tehnică şi muzică.
Programul organizatorilor stipula organizarea a două conferinţe pe lună ce urmau să se
desfăşoare în sala "H. Coandă", vizionare de filme documentare, lansare de carte, urmate de
momente artistice, concursuri sau excursii la Cucuteni, Dobrovăţ, Cotnari, Strunga şi la alte
obiective culturale din Iaşi. Activităţile urmau a fi aduse la cunoştinţă publicului prin
comunicate de presă, prin publicarea de articole în presa locală sau de specialitate şi invitaţii.
Desemnat cu evidenţa activităţilor a fost dl. Ing. Constantin Ostap, scriitor de referinţă în istoria
,,oraşului amintirilor", prieten şi colaborator de seamă al muzeului.
Organizatorii au acordat o atenţie deosebită publicului tânăr, preocupându-se pentru
atragerea şi participarea lor la aceste conferinţe, implicarea în dezbaterea subiectelor şi a
programelor artistice.
De-a lungul anilor, cercul a găzduit invitaţi de excepţie din viaţă culturală şi ştiinţifică
atât din urbea locală, dar şi din alte oraşe ale ţării. Organizatorii au propus terne inedite, care
iniţiau şi dezvoltau idei ce vizau legăturile dintre cele două mari domenii, tehnica şi umanismul,
subiecte care au provocat un viu interes pentru public sau prin care au fost evocaţi o serie de
savanţi români (Grigore Moisil, Ştefan Procopiu, Gh. Emil Palade, Petru Pani). Ulterior, fiecare
manifestare s-a dovedit a fi o întâlnire de suflet, o emulaţie a ştiinţelor şi artelor, ce se desfăşura
după un scenariu prestabilit, interactiv, în care conferinţele invitaţilor şi momentele artistice se
îmbinau armonios, oferind audienţei posibilitatea întâlnirii cu personalităţi marcante din viaţa
culturală şi ştiinţifică a ţării. La final, publicul adresa întrebări invitaţilor sau completa ideile
expuse cu propriile comentarii.
Contribuţia şi strădania organizatorilor la menţinerea unui astfel de cerc sau cenaclu,
cum mai era cunoscut, a fost una extrem de valoroasă şi însufleţită pentru a avea invitaţi de
seamă, chiar dacă fondurile necesare alocate pentru desfăşurarea întâlnirilor erau modeste.
Azi, răsfoind paginile memorabile lăsate de către colegii şi colaboratorii muzeului,
exprimăm opinia reluării activităţii acestui cerc, iniţiative şi subiecte de dezbatere asemănătoare
nefiind încă cunoscute altundeva în mod constant, ci doar ocazional.
Redăm

în continuare o parte din titlurile

conferinţelor,

precum

şi

a

invitaţilor

cercului

TEHNICĂ-UMANISM:

•
•
•
•
•
•
•
•

Cultura pentru tehnicieni şi tehnica pentru umanişti, 19 iunie 1988;
Invitaţi: prof.dr. Dumitru Mangeron, prof.dr.ing. Cesar Buda, lector univ.dr. Gabriela
Ocneanu şi prof.dr.ing. Victor Cireaşă.
Prietenii celebre dintre tehnicieni şi literaţi, 28 iulie 1988;
Invitaţi: Prof. univ.dr. Cezar Buda şi scriitorul Aurel Leon.
Tehnică şi umanism în concepţia actuală, 29 septembrie 1988;
Invitaţi: Prof.univ.dr. Cesar Buda şi ing. Mihail Caba.
Inventica şi umanismul, 25 octombrie 1988;
Invitaţi: prof.univ.dr.ing. Vilalie Belousov, Doina Popovici.
Tehnică - Medicină - Umanism, 24 noiembrie 1988;
Invitaţi: Dr. Rene Duda. Ing. Ionel Teodorescu, ing. Florin Gheorghiţă.
Umanizarea tehnicii, 1 decembrie 1988;
Invitaţi: academician Cristofor Simionescu şi prof.univ. Alexandru Husar.
Umanizarea cosmosului, 5 februarie 1989;
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•

•

Prof. Ilie Dodea, ing. Florin Gheorghiţă şi actorul Constantin Avădanei.
Genii ale artei şi tehnicii - Michelangelo Buonarroti, 5 martie 1989;
Invitaţi: prof. univ. Cesar Buda, dr. Anda Dumitrescu-Untu, Corul Filarmonicii din Iaşi,
dirijor Ion Pavalache şi actorul Florin Mircea.
Leonardo da Vinci - savantul, artistul, filosoful, 18 martie 1989;
Invitaţi: prof. univ.dr. Titus Raveica, prof.univ.dr. Victor Cireaşă şi actori de la Teatrul
Naţional Iaşi.

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Grigore Moisil - savanţi umanişti, 23 aprilie 1989;
Invitaţi: prof.univ.dr.doc. Adolf Haimovici, Viorica Moisil prof.univ.dr.ing. Dan
Ursescu, actorii Constanţa Lerca şi Virgiliu Costin.
Energetica şi implicaţiile sale social-umane în societatea contemporană, 14 mai 1989;
Invitaţi: prof.univ.dr. Alexandru Pohoaţă, prof.univ. Liviu Ionesi şi ing. Mihai Caba.
Tehnica şi echilibrul ecologic, 26 noiembrie 1989;
Invitaţi: prof. dr. Gh. Zamfir, prof.dr. Mandache Leocov, prof.dr. E. Ungureanu, ing.
Sanda Toma.
Ştefan Procopiu - centenar UNESCO, 25 februarie 1990;
Invitaţi: prof.univ.dr Cesar Buda, prof.univ.dr. Constantin Popuşoi, cercetător dr. Ion
Moldoveanu, scriitorul Aurel Leon.
Medicină - tehnică - cultură, 1 aprilie 1990;
Invitaţi: dr. Floarea Marin (Cluj) şi actorul Petrică Ciubotaru.
Matematica şi umanismul în învăţământ, mai 1990;
Invitat: academician Solomon Marcu.
Un vizionar umanist al tehnicii moderne: Jules Verne, 16 decembrie 1990;
Invitaţi: scriitorul Ion Hobana, ing. Florin Gheorghiţă, prof.univ.dr. Dan Ursescu şi
Corul „Gavriil Musicescu".
Tehnica şi artele plastice, 27 ianuarie 1991;
Invitaţi: prof. Valentin Ciucă şi pictorul Dan Hatmanu.
Petru Poni - personalitate de seamă a culturii româneşti, 2 februarie 1992;
Invitaţi: dr. Constantin Chiriac, scriitorul Aurel Leon, conf.dr. Ion Străchinaru şi actorul
Doru Zaharia.
Radioul, televiziunea, cinematograful şi ... Păstorel Teodoreanu, 13 decembrie 1992;
Invitaţi: scriitorul Aurel Leon, conf.univ.dr. Gabriela Ocneanu, prof. Dorina Mercheş şi
Cenaclul „Păstorel".
Aviaţia între tehnică şi visare, 14 februarie 1993;
Invitaţi: prof.dr. Cesar Buda, prof. Ion Arhip, mg. Lenuţa Chiriţă, Aeroclubul
,,Moldova", Asociaţia veteranilor de război - filiala Iaşi.
laşul cultural şi electricitatea, 2 aprilie 1993;
Invitaţi: prof. univ. Cesar Buda, scriitorul Aurel Leon şi prof.univ. Alexandru Poeată.
Convergenţe între ştiinţă şi religie, 30 mail 993;
Invitaţi: prof.dr. Marţian Cotrău, prof.dr. Victor Cireaşă, prof.dr. Vasile Ioniţă.
Henri

Coandă şi

SCRISOARE CĂTRE CERCUL TEHNICĂ-UMANISM

În deplin acord cu iniţiatorii acestui cenaclu menit să pună şi să dezbată probleme din
domeniile tehnicii şi umanismului în măsura în care ele pot fi corelate într-un curent de gândire
omogen încadrat în filozofia culturii, regret că obligaţia imperioasă de a fi prezent la Bucureşti
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în aceste zile, mă lipseşte de bucuria de a asista la o primă adunare a acelor care sînt dispuşi şi
dornici să înfăptuiască acest deziderat al inginerilor.
Singura posibilitate, deocamdată, de a-mi manifesta deplina mea adeziune la această
iniţiativă, îmi rămâne doar această scrisoare prin care aş vrea să rezumez punctul meu de vedere
absolut aprobativ şi să fac unele sugestii mai concrete decât cele pe care le-aş fi prezentat în
adunare, direct.
Îmi pare util să relev că numai cine nu a trăit şi nu a activat o perioadă de timp mai
îndelungată la Iaşi, ar putea fi surprins că iniţiativa cu totul originală de a întemeia un asemenea
cenaclu cu tema "comunicării" între tehnică şi umanism, apare pentru prima oară în ţara noastră,
tocmai aici la Iaşi, acest depozit naţional de amintiri istorice, această vatră a unor importante
evenimente ale neamului, bogată galerie a multor oameni de seamă, sursă de idei novatoare.
Originalitatea iniţiativei constă în ideea de conceptualizare într-o sferă comună a două
concepte: tehnica şi umanismul, care până nu de mult apăreau cu totul separate, străine unul de
altul în cadrul filosofiei culturii. Pentru realizarea acestei comuniuni ni se pare necesar ca în
primul rând să se amintească evoluţia conţinutului celor două concepte în cursul istoriei, în
paralel cu etapele de dezvoltare a omenirii şi apoi, să se precizeze acest conţinut, actualizându-l
în definiţiile acceptate azi. Actualizarea conceptelor va face să apară căile de comunicare între
ele. De altminteri, Tehnică şi Umanism formează un cuplu de concepte similar, dacă nu chiar
echivalent cu acela de Civilizaţie şi Cultură, atât de discutat la cumpăna secolelor XIX-XX.
Pentru ca existenţa cenaclului să se justifice, va trebui ca în cursul activităţii, ca o etapă
pregătitoare să se dea răspunsuri la multe întrebări inevitabile înainte de a ajunge la dezbateri de
fond şi la opinii diferenţiate. De exemplu, considerând că inginerii (concept ce trebuie actualizat
şi redefinit) sînt reprezentanţi autorizaţi ai tehnicii, printre întrebările la care ar trebui să se
răspundă ar fi şi acestea: Sînt inginerii interesaţi să se apr·
· de umanism? sau: În ce măsură
umanismul contribuie la formarea inginerului? sau: un inginer lipsit de asistenţa umanismului îşi
poate apăra, dezvolta şi diversifica realizările? Şi cite alte întrebări nu numai de felul acesta,
trebuie să capete răspuns pentru ca existenţa cenaclului să fie justificată şi nu numai de către
ingineri! Inginerii au devenit o categorie de oameni care îşi asumă o mare parte de
responsabilitate în promovarea progresului omenirii, aşa incit, felul în care ei văd, înţeleg şi
interpretează realitatea nu poate fi ignorat de nici una din categoriile celor au un rol în
asigurarea progresului în toate direcţiile.
La treapta actuală la care se află azi ingineria, ea se apropie mult de ceea ce s-ar numi
filozofia ingineriei. Filozofia ştiinţei s-a afirmat către sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX.
Filozofia tehnicii se întemeiază sub ochii noştri. Mario Burge 2 vorbeşte deja de o filosofie a
tehnologiei. Luînd cunoştinţă de apariţia unei inginerii genetice şi mai ales de o inginerie a
cunoaşterii, constatăm că ingineria pătrunde inexorabil în domeniul umanismului dacă ar fi să-l
definim simplist, doar o doctrină a perfecţionării calităţii omului.
Dacă adăugăm la acestea desfăşurarea Ciberneticii şi teoriei generale a sistemelor în
general, datorate realizării maşinilor inteligente, maşini de gîndit şi de inventat, putem observa,
putem chiar declara că în zilele noastre dispare imaginea falsă din trecut a unei tehnici complet
izolată şi străină a umanismului, ea devine o platformă echilibrată pentru condiţiile de
expansiune a maşinismului, de lărgire a sferei care îl cuprinde.
Fizician, filosof şi umanist, argentinianul Mario Augusto Bunge (n.1919) este cunoscut ca susţinător al
realismului ştiinţific şi a filosofiei exacte, precum şi pentru poziţia sa împotriva pseudoştiinţelor, ca
psihanaliza, homeopatia, praxeologia etc. A criticat curente precum existenţialismul, fenomenologia,
hermeneutica, postmodernismul şi feminismul filosofie (n.n.).
2
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1n Cl J:lbor'lre cu
iuzeul p,Jlit.ehnlc. la~I, inaugureitză milnc..\ 19 iuntf\ la ora
li în sala .u Coandă" de la

p~Jatul Culturii, un ciclu de
manifestări a cărui primă temă
esl.e Cultura pentru tehnicieni
c;j tehni &l
pc-ntru umanişti".
Partlt:ipă
prof dr. Dumitru
hlangeron, pror. dr. lng. Cezar
Buda, lector univ. dr. Gabri la
Ocneanu şl pr J. univ. ing.
Virgil ClreaşA. E~punerile vor
fi ilustrate <-U fragmente Hte-,rarP ':i muzicale.

Convergenfe

Pentru a pune în evidenţă, în scopul folosirii lor, toate
noile relaţii dintre tehnică şi umanism - este nevoie - se cere
depunerea unei activităţi susţinute nu numai de ingineri, ci şi de
toţi oamenii de cultură dornici de a înzestra cultura cu mijloace
capabile să străpungă "necunoscutul" care separă omenirea de
viitor.
Cu aceste puţine şi palide argumente în favoarea şi
pentru susţinerea întemeierii unui cenaclu la Iaşi TEHNICĂ şi
UMANISM, angajîndu-mă să contribui cu modestele mele
posibilităţi la viitoarea activitate, urez iniţiatorilor şi tuturor celor
se alătură acestei formaţii culturale, tot succesul cuvenit.
Ing. Cesar Buda
Iaşi 17.VI.1988

Muzeul Poli1ehnic, în colaborare cu Asocia\ia ·Tehnică Umanism " organizca?ă, miine,
ora 12, în sala " Henri Coandă"
din Pala1u1 Cullurn, dialogul
"Convergenie îmre ş1im\ă şi religie'·. Manifestarea va li i nSO\ită de un momeni muzical
" Miniai uri din muzica voca l ă",
sus\mut destudcn11 a1 scqic1 de
canto de la Academia de Arte:
Gabriela I lazarian, Cosmin
M arcov1c1, Irina Scofaru. La
pian - lector Tauana lk>leL şi
Lăcrămioara Nae (P.8.)
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Fotografie de la şedin/a constituirii Cercului TEHNICĂ-UMANISM, 19 iunie 1988
De la stânga la dreapta: ing. Mihai Caba, ing. Eugenia Ursescu, prof dr. doc. Dimitrie Mangeron,
prof univ. Gabriela Ocneanu şi prof univ. Victor Cireaşă
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