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RINGVE MUSEUM AND
THE COLLECTION OF
MECHANICAL MUSICAL
INSTRUMENTS

COLECTIA DE
INSTRUMENTE DE
~

MUZICĂ MECANICĂ A

MUZEULUI RINGVE
Peter Andreas Kjeldsberg*

Abstract: The paper brings in attention the collection of mechanical musical instruments at Ringve
museum which counts ca 150 numbers and inc/udes many different types as various musical boxes,
reproducing pianos, symphonions, phonographs, gramophones, ro/Ier organs, autoharmoniums, barrel
organs, organettes, jukeboxes etc.
Keywords: Col/ection, museum, various musical boxes, reproducing pianos, symphonions, phonographs,
gramophones

Thank you very much for the opportunity to
present a museum and its collection which I
suppose is quite unknown to most of you. My
name is Peter Andreas Kjeldsberg and I have
been curator and director of Ringve museum
in Trondheim until I retired in January this
year to move to a different position as a
researcher.
Trondheim is situated in the middle of
Norway - located about 500 km north of the
capital Oslo and has approximately 180.000
inhabitants, the 3rd largest city in Norway.
Ringve Museum is the national museum of
music and musical instruments, housed on the
outskirts of Trondheim. The museum is
situated on an old manor with buildings from
the 18th, 19th and 20 th centuries, and just last
year a new wing was added.

Vă mulţumesc

pentru oportunitatea de a vă
prezenta muzeul nostru şi colecţia sa.
Numele meu este Peter Andreas Kjeldsberg,
am fost curator şi director al Muzeului
Ringve din Trondheim până în luna ianuarie
a acestui an când m-am transferat pe un post
de cercetător.
Trondheim este situat în centrul Norvegiei, la
aproximativ 500 km nord de Oslo şi are în
jur de 180.000 de locuitori, fiind al treilea
oraş ca mărime din Norvegia. Muzeul Ringve
este un muzeu naţional de muzică şi
instrumente muzicale, situat la periferia
oraşului Trondheim, în cadrul unui conac
vechi cu clădiri din secolele XVIII, XIX şi
XX, iar anul trecut s-a îmbogăţit cu o nouă
aripă.

• Researcher of Ringve Museum in Trondheim (Norway)
la Muzeul Ringve din Trondheim (Norvegia)

Cercetător

9
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Clădirile

sunt înconjurate de Grădina
Botanică
Ringve,
administrată
de
Universitatea Trondheim. Este o fundaţie
independentă căreia îi aparţin atât clădirile
cât şi colecţiile, care deţine în prezent nouă
muzee din judeţul S0r-Trnndelag.
Muzeul a fost înfiinţat în 1952 la iniţiativa
ultimului proprietar privat al fermei,
Christian Anker Bachke şi a soţiei sale,
Victoria care s-a născut în Rusia, dar care a
venit în Norvegia, Trondheim în 1917 şi s-a
căsătorit cu domnul Bachke în 1920. Mare
parte a muncii de strângere a colecţiei a fost
realizată de Victoria Bachke după moartea
soţului acesteia în 1946. Punctul de plecare
a fost dorinţa cuplului de a prezerva ferma
Ringve drept moştenire culturală pentru
viitor. Christian Anker Bachke era de
asemenea pasionat de muzică şi visa să
devină muzician 2 profesionist. Victoria
Bachke provenea dintr-o familie înstărită
din vecinătatea Moscovei şi avea trei surori
care erau muziciene profesioniste. Aceasta
nu avea nici o educaţie oficială şi adesea
făcea referire la propria persoană ca fiind o
promotoare şi educatoare a dorinţelor şi
ideilor soţului ei, având fler pentru colecţie
şi un talent deosebit în a stabili contacte
profesionale utile.
Aceasta a fost de asemenea baza muzeului,
care deţine în prezent aproximativ 4000 de
obiecte de pe toate continentele, o
combinaţie
de instrumente clasice ş1
tradiţionale. În plus, conţine colecţii cu
peste 30.000 de tipărituri şi imagini legate
de istoria muzicii, o colecţie impresionantă
de fonografe (CD-uri, LP-uri şi EP-uri,
casete simple şi casete cu tambur, role de
fonograf şi discuri de simfonion), precum şi
o arhivă de autografe cu interes pentru

The buildings are surrounded by Ringve
botanical garden which îs operated by the
University of Trondheim. It 1s an
independent foundation that owns the
buildings and collections, but îs now
managed by an administration that includes
nine museums în S0r-Trnndelag county.
The museum was established in 1952 on the
initiative of the farm's last private owner
Christian Anker Bachke and his wife
Victoria. She was originally Russian bom,
came to N orway and Trondheim în 191 7
and married Mr. Bachke în 1920. The major
part of the collection work was done by
Victoria Bachke after her husband died în
1946, and her starting point was first of all
the couple's desire to preserve Ringve farrn
as a cultural heritage for the fu ture 1•
Christian Anker Bachke also had great
personal interest în music and actually had
a dream to become a professional musician.
Victoria Bachke came from a wealthy
family outside Moscow and had three
sisters who were professional musicians.
She had no formal education and often
referred to herself more as a promotor and
educator of her husband's wishes and ideas
and she had a good nose for collecting and
a talent for joining up with useful
professional contacts to help her.
This was also the basis for the museum,
which currently has approximately 4000
objects from all continents, classical as well
as traditional instruments.
In addition, there are collections with more
than 30.000 catalogue number of printed
music, pictures of music historical interest,
a large collection of phonograms (CDs, LP
and EP records, cassettes and reel tapes,
phonograph rolls and symphonion discs ),
finally an archive for autographs of music
historical interest.

istoria muzicii.

2

www.abebooks.com/Kjeldsberg-PeterAndreas/.

1

www.abebooks.com/Kjeldsberg-PeterAndreas/.
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Originally the entire
collection
was
displayed in the farm's
main building with
interiors from the 2nd
half of the 1800s. Here
visitors are shown
around in groups of a
specially trained taur
guide who demonstrates some of the
instruments.
Since 1972, important parts of the
collection were moved and are now
exhibited in the outbuilding of the original
barn for a completely different and modern
concept. Here, visitors can wander freely and if they want - with an audio guide
where text and audio recordings give
presentation of 50 of the exhibited
instruments.
Ringve music museum has Scandinavia's
only specialized workshop for conservation
of musical instruments - with two fixed
positions.
The museum is currently quite restnct1ve
with regard to the use of the instruments.
We all know that current use of a historical
musical instrument alsa results a wear over
time and eventually it becomes impossible
to keep it playable without replacing vital
parts. Our perception of the museum's
mission is tobe true to the original and aim
nat to replace any part of the original
artifact. Only conservation is carried aut in
aur workshop - no restoration !

demonstraţii

Întreaga colecţie a fost la
început
expusă
în
clădirea
principală
a
fermei cu interioare din a
doua jumătate a sec. al
XVIII-iea.
Vizitatorii
sunt grupaţi şi ghidaţi de
un ghid cu pregătire
specială care face
şi
la unele din instrumentele

expuse.
Încă din 1972, o parte semnificativă a
colecţiei a fost mutată, fiind acum expusă în
dependinţa hambarului original, beneficiind
de o viziune diferită şi modernă . Aici,
vizitatorii se pot plimba agale şi dacă îşi
doresc, pot fi însoţiţi de un audio ghid care
prezintă 50 din instrumentele expuse.
Muzeul de muzică Ringve organizează
singurul workshop specializat din lumea
scandinavă
privind
conservarea
instrumentelor muzicale.
În prezent, muzeul este destul de restrictiv
în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor.
Se ştie că o utilizare frecventă a unui
instrument muzical vechi duce la uzura
acestuia şi în cele din urmă, acesta nu mai
poate fi folosit fără a schimba unele
componente esenţiale. Percepţia noastră
asupra m1s1unii unui muzeu presupune să
respectăm originalul şi să nu înlocuim nici
o parte a artefactului original. Atelierul
nostru se axează doar pe conservare - nu şi
pe restaurare!

11
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Acest lucru poate părea curios pentru un
muzeu de muzică unde sunetul reprezintă o
parte esenţială a prezentării. Ne axăm pe
două soluţii principale de rezolvare a
acestei probleme:
1. - realizând cea mai bună şi mai adecvată
documentaţie audio a obiectului înainte de a
se
înceta
utilizarea
lui.
Această
documentaţie este folosită împreună cu o
prezentare video care arată cum se foloseşte
instrumentul.
2. - realizând copii exacte ale obiectului - o
copie care reprezintă probabil cea mai
indicată modalitate de a prezenta un sunet
istoric autentic.
Colecţia Muzeului Ringve numără cca. 150
de instrumente muzicale mecanice şi
include diverse tipuri de cutii muzicale,
reproduceri
de
piane,
simfonioane,
fonografe, gramofoane, flaşnete, armonii
etc.

This may seem like a dilemma for a music
museum where sound is an essential part of
the presentation. We seek to resolve this in
two main ways:
l - by making the best possible and proper
audio documentation of the object before it
is suspended and not played anymore. This
documentation is used together with a
presentation of the film and / or video
showing how the instrument is used.
2. - by making exact cop ies of the object - a
copy which is probably a better way to
provide an authentic historical sound.
The collection of mechanical musical
instruments at Ringve museum counts ca
150 numbers and includes many different
types as various musical boxes, reproducing
pianos,
symphonions,
phonographs,
gramophones,
roller
organs,
autoharmoniums, barrel organs, organettes,
jukeboxes etc.

Smalandsharpa ca 1900 Năssjă, Sweden
Smalandsharpa cca 1900 Nassjo, Suedia
Flaşneta

Steinkjer
Aş dori să închei prm a descrie tipul de
muzică mecanică caracteristic pentru ţara şi
regiunea mea, mai exact o flaşnetă numită
flaşneta Steinkjer. Datorită cercetării vaste
realizată de Bj0rn Alexander Bratsberg,
avem posibilitatea de a cunoaşte istoria
acestor instrumente.

Steinkjer Barrel organ
I would like to conclude by describing the
most characteristic example of mechanical
music in my own country and my own
region, namely a barrel organ described as
the Steinkjer barrel Organ. Due to extensive
research done by Bj0rn Alexander
Bratsberg, we know about the history of
these instruments.

12
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Termenul de flaşnetă Steinkjer are legătură
cu Steinkjer, un orăşel aflat la 140 km nord
de Trondheim. Pe la mijlocul secolul XIX,
în sânul acestui oraş se înfiinţează un grup
al fabricanţilor de flaşnete. La acea vreme,
instrumentul era deja bine cunoscut prin
intermediul flaşnetarilor străini care vizitau
cele mai importante pieţe unde de altfel ar fi
fost puţin probabil să-şi câştige existenţa.
Prima sursă scrisă care menţionează
utilizarea flaşnetei în regiunea noastră
provine dintr-un anunţ publicat într-un ziar
local din 1829. În următorii ani, au existat
mai multe anunţuri care prezentau flaşnetari
ambulanţi , majoritatea străini din Ungaria şi
Germania.
Când au sosit aceştia în Norvegia, în
regiunea noastră?
Mulţi
flaşnetari
erau
familiari
cu
numeroasele pieţe organizate pe teritoriul
Norvegiei la acea vreme. Cele mai mari
dintre ele atrăgeau oameni din toată ţara
care veneau să socializeze şi să-şi vândă
produsele, fiind cele mai importante şi mai
populare evenimente care se ţineau anual.
Muzicienii ambulanţi - nu doar flaşnetarii erau mereu prezenţi.
Steinkjer Juca un rol important în
modalitatea de transport către nordul
Norvegiei, iar piaţa era atractivă pentru cei
din regiune, dar şi pentru suedezii din
vecinătate.
Datorită
acestui
mediu,
flaşnetele au fost absorbite de comunitatea
locală din Steinkjer şi din împrejurimi.

The term Steinkjer barrel organ relates to
Steinkjer, a little town located about 140
km north of Trondheim.
Around middle of 19 th century a significant
milieu of barrel organ makers emerged
around this town. At that time the
instrument was well known already through
foreign barrel organ players visiting the
important markets where it otherwise would
be impossible to make a living.
The first written source that talks about
using barrel organ in our region is from
Trondheim in a newspaper ad from 1829. In
the following years, it lefi many
advertisements showing many itinerant
barrel organ players - most foreigners
among others from Hungary and Germany
are mentioned.
Why did they come to Norway - to our
region?
Many barrel organ players were obviously
well acquainted with the numerous markets
which were organized throughout Norway
at this time. The largest among these
attracted people from practically all over
the country who came to meet others and to
sell their goods - these were important and
popular events m the annual cycle.
Travelling musicians - not only barrel organ
players - were always to be seen and heard.
Steinkjer was important spot along the main
transport to the road north of Norway and
the market was attractive for many people
from the region as well as from Sweden
near by. It was thanks to this environment
that barrel organs were absor bed in the
local community in Steinkjer and the
surrounding district.

s.c. Steinkjer barre/ organ by Chr. Thara/dsen,
Steinkjer ca 1880
Flaşn eta Steinkjer, constructor Chr. Thara/dsen,
Steinkjer ca 1880
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How did this happen?

Cum s-a întâmplat acest lucru?

It is documented that one of the local
church organ builders Anders Gomn:::es was
repeatedly visited by foreign musicians who
wanted to have their instruments repaired.
This obviously was a great inspiration and
certainly one of the main reasons why
barrel organs started to be produced copying the foreign organs.
lt is also likely that local artisans found the
instrument so interesting that they simply
bought instruments to be copied.
What primarily distinguished foreign barrel
organs from those that were produced in
Norway was that the latter had much
simpler cases. The foreign barrel organs
were often equipped with dancing dolls etc.
I am sure they are very familiar to you!
Here is an example of how the instruments
are being documented. A very interesting
object - a barrel organ signed Xavier
Bruder, Waldkirch 1851 - that came some
time in the 19 th century to our region and
for some reason remained there. Later
equipped by one of the local makers with a
new cylinder containing dancetunes from
Trnndelag, and was in 1976 acquired by
Ringve museum.

Conform documentelor existente, unul din
fabricanţii locali de orgi de biserică , Anders
Gomn:::es, a fost vizitat în mod repetat de
muzicanţi străini care doreau să îşi repare
instrumentele. Acest lucru a constituit o
inspiraţie deosebită şi unul din principalele
motive pentru care flaşnetele au început să
fie fabricate prin imitarea celor străine. Este
de asemenea posibil ca instrumentul să fi
fost considerat atât de interesant de artizanii
locali încât aceştia să îl fi cumpărat pentru
a-l multiplica.
Principala diferenţă dintre flaşnetele străine
şi cele produse în Norvegia consta în faptul
că acestea din urmă aveau cutiile mult mai
simple. Flaşnetele străine erau adesea
echipate cu păpuşi dansatoare, etc. Sunt
sigur că ştiţi foarte bine despre ce vorbesc!
Iată un exemplu privind documentarea
instrumentelor. Un astfel de obiect foarte
interesant este o flaşnetă semnată Xavier
Bruder, Waldkirch 1851 , care a apărut în
regiunea noastră cândva în timpul secolului
XIX şi care a rămas aici dintr-un motiv
necunoscut. Ulterior a fost dotată de unul
din fabricanţii locali cu un cilindru nou cu
melodii din Trnndelag şi apoi achiziţionat
în 1976 de muzeul Ringve.

Barrel organ, Xavier Bruder, Waldkirch 1851
Xavier Bruder, Waldkirch 1851

Flaşnetă,
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Acest lucru reflectă funcţiile variate pe care
le deţinea. În regiunea noastră, flaşneta nu
era doar un instrument muzical care îi
aparţinea
unm
muz1c1an
ambulant.
Reprezenta mai mult o formă de înlocuire a
muzicienilor adevăraţi în cadrul unor
evenimente. Mi se pare interesant să ne
gândim la un motiv ulterior pentru care
flaşnetele erau atât de populare şi de
prezente în regiunea Norvegiei şi în special
în vecinătatea oraşului Steinkjer.
Am menţionat deja existenţa pieţelor. Un alt
element esenţial ar fi traficul cu aşa
numitele nave cargo - bărci din lemn de
mărime mare, cel mai comun tip de barcă
folosit pentru transportul mărfurilor de-a
lungul coastei norvegiene în anii 1800.
Steinkjer şi regiunea învecinată aveau, în
jurul anului I 850, una din cele mai mari
flote cu astfel de nave. Există documente
conform cărora comandanţii acestor vase au
adus o flaşnetă pentru amuzament, ceea ce a
contribuit la crearea unei atmosfere plăcute
în rândul echipajului. Există şi exemple de
comandanţi care au folosit flaşnetele şi pe
chei pentru dans, ceea ce a făcut ca acestea
să devină cunoscute, în special în Trnndelag
şi în nord.
Există şi în ziua de azi martori care îşi mai
amintesc faptul că flaşneta era folosită în
special în legătură cu dansul, îndeosebi în
aer liber. Unde exista o flaşnetă, exista şi
voie bună. Acest aspect era probabil mai
important decât plăcerea estetică, care era
până la urmă destul de limitată. De obicei,
instrumentele erau vândute poate doar cu doi
cilindri dintre care unul conţinea marşul
nupţial, ceea ce arată că era asociată cu
nunţile - iar ocazional era folosită împreună
cu alte instrumente precum viorile.
Există de asemenea exemple privind alte
întrebuinţări
cum ar fi relevarea
momentelor importante din viaţa cotidiană ca de exemplu, după mulgerea vacilor
sâmbătă seara sau celebrarea libertăţii şi a
păcii în zilele de duminică - fiind în
principal un instrument popular folosit
pentru divertisment.

And this reflects immediately the various
functions. The barrel organ in our region
was not a street musician's musical
instrument being played to make his living.
It was much more a replacement for living
musicians to be played for dancing and
entertainment in connection with different
events.
It's interesting to look at some other reason
why the barrel organs would be so popular
and prevalent just in this region of Norway
and especially around Steinkjer.
I have mentioned the markets. Another
essential element here îs the traffic with so
called cargo vessels - large wooden boats
being the most common type of boat for the
transport of goods along the N orwegian
coast in the 1800s. Steinkjer and the
surrounding region had around 1850, one of
the largest fleets of these vessels. It has been
documented that the skippers of cargo boats
brought a barrel organ for entertainment,
positively helped to create a good
atmosphere and give the crew a good
diversion from hard work. There are
examples of skippers have earned some
extra playing to <lance for payment on the
piers. In this way the barrel organs became
known - particularly în Trnndelag and up
north.
People today who can still remember the
barrel organs in use, describe it as primarily
connected with <lance - usually outdoors.
Where there was access to a barrel organ, it
was also a meeting place. This was perhaps
more important than the aesthetic pleasure
which after all were within narrow limits
and with a limited repertoire. Usually the
instruments were sold with perhaps only two
rolls or cylinders of which one often
contained wedding march stating that the
use was associated with weddings - when it
occasionally also could be played with other
instruments such as violins.
There are also examples of other uses - such
as highlighting great moments in everyday
life - for example, after milking the cows on
Saturday evening or celebrating the Sunday
15
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melodiile flaşnetei Waldkirch
reprezintă un exemplu mai degrabă amuzant
al unei melodii folosită la dans. Se numeşte
No kjcem lcensmainnen ("Vine poliţia!") care
îi avertiza pe cei prezenţi să ascundă
băuturile ilegale pe care le aveau în posesie.
Ca peste tot în Europa, utilizarea flaşnetei a
încetat puţin după 1900 când a fost puţin
câte puţin înlocuită cu alte opţiuni muzicale
ca de exemplu acordeonul, gramofonul sau
radioul. Din fericire, există şi astăzi
instrumente care ne demonstrează în
continuare importanţa tradiţiei populare,
precum şi existenţa unui repertoriu
interesant.
Una

joy of freedom and peace - rather as a folk
instrument for the enjoyment.
One tune of the barrel in Waldkirch barrel
organ is a rather funny example of a melody
used to <lance. It was called No kjrem
lrensmainnen (the police is approaching!)
known by those present as a warning that
they had to hide away alt illegal carried
liquor.
As elsewhere in Europe, the use of roller
organ came to an end after about 1900 when
it was little by Iittle replaced by other
musical options such as accordions, a
gramophone and radio. Today, fortunately,
severa! instruments kept showing us an
important folk tradition and not least an
interesting knowledge of repertoire.

din
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DIN PATRIMONIUL TEHNIC AL MUZEULUI TĂRII
,
CRIŞURILOR - COLECŢIA DE DISCURI DIN EBONITĂ
Ronald Hochhauser•
Abstract:This study aims to highlight, for both experts and a wider audience, the key features of the
ebonite record collection which is part of the technical heritage department of Ţara Crişuri/or Museum.
This co//ection of objects was estab/ished prior to I 97 l and inc/udes over l 60 items of historic, artistic
and scientific value, characterized by a very wide repertoire from diverse sources. Without c/aiming
completeness, we have created historical monographs of record labels that are less we/1 known to
Romanian experts and whose earlier productions are found in the reference co/lection. The ultimate
purpose of aur scientific research is to develop a catalogue of the co//ection.
Keywords: co//ection, ebonite records, record labels, dedica/ed stores.

I

ntervenţia

de faţă se doreşte a fi o extindere a studiilor de sinteză şi de caz speciale
ale colegelor noastre de la Muzeul Brăilei, Muzeul Ceasului „Nicolae Simache",
Ploieşti şi Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu", Iaşi, publicate în ediţiile
anterioare ale Buletinului muzeului tehnic din vechea capitală a Moldovei 1• La
rândul nostru, ne propunem să reproducem din informaţiile înscrise pe etichetele acelor discuri
din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor, care sunt unicat sau au răspândire rară în colecţiile
publice de pe teritoriul României şi, deopotrivă, vizăm o descriere succintă, fără pretenţia
exhaustivităţii, a câtorva case de discuri care au produs sau au editat bunurile culturale la care
ne referim. Mai înainte însă, câteva opinii despre colecţia propriu-zisă şi mărcile care se
regăsesc în cadrul acesteia!
Colecţia de discuri din ebonită a fost iniţiată înainte de 1971, an în care instituţia
muzeală din Oradea şi-a deschis porţile pentru public în a doua sa locaţie, Palatul episcopal
romano-catolic, retrocedată în urma unei sentinţe definitive din vara anului 2004 proprietarului
său de drept 2 • Primele piese din această categorie, aparţinătoare aşa-numitei „colecţii vechi", au
fost imprimate la renumitele case de discuri Columbia, Par/ophone, Odeon ori Homocord, dar
şi la case de discuri mai puţin sonore în România, ca şi Eisa Magyar Hanglemezgyar (Cea
dintâi casă de discuri din Ungaria)3. De-a lungul anilor, seria s-a îmbogăţit treptat cu exemplare
imprimate şi de alte case de discuri din Europa şi Statele Unite ale Americii, prin transferuri - a
se înţelege confiscări - de la instituţia vamală din Borş (localitate de frontieră) şi prin achiziţii
de la persoane fizice 4 • În prezent, aceasta este formată din puţin peste I 60 de discuri,

• Doctor muzeolog - Muzeul Ţării Crişuri lor, Oradea.
1
Buletinul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu ", anul III, nr. 3, Editura Palatul Culturii, laşi,
2009, pp. 24-35; Ibidem, anul IV, nr. 4, 2010, pp. 27-34, pp. 35-44, pp. 71-77; Ibidem, anul V, nr. 5,
2011, pp. 93-98; Ibidem, anul VI, nr.6, 2012, pp. 9-16
2
Muzeul Ţării Crişuri/or, 2014, nr.7, p.1
3
Muzeul Ţării Crişurilor nu deţine o evidenţă transparentă a primelor discuri de gramofon şi patefon din
colecţie. Ele au fost înscrise în registrul inventar de obiecte tridimensionale existent, sub genericul
„colecţia veche", rară vreun alt indiciu asupra provenienţei lor. Admitem că aceste piese au fost donate
sau achiziţionate în perioada premergătoare primei strămutări a colecţiilor, evident, caracterizată de haos,
cu privire inclusiv la metoda de gestionare a inventarului real.
~ Alte branduri care se regăsesc în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor: Aprelevski zavod (provenienţă
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste), Beka (Republica de la Weimar), Brunswick (Al Treilea
Reich), Gramophone Concert Record (Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei), Electrecord
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caracterizate de o diversitate repertorială şi interpretativă sporite: de la muzică clasică şi folclor
la muzică de divertisment şi cuplete, de la instrumentişti şi solişti celebri la orchestre consacrate
şi mai puţin cunoscute în aria noastră culturală. Printre soliştii ai căror voce se regăseşte
imortalizată pe suporturile de stocare la care ne referim, îi remarcăm pe: Louis Bauer, Carl von
Bitterl, Oino Borgioli, Enrico Caruso, Amelita Galli-Curci, Maria Gentile, Ferdinand
Losmliller, Selma Kurz, Riccardo Stracciari, Jaques Rotter, precum şi Titi Botez, Gheorghe
Ionescu (Gion), Maria Lătăreţu, Dorei Livianu, Ioan Luican, Jean Moscopol, Gică Petrescu,
Margareta Rădulescu, Benone Sinulescu, Maria Tănase, Viorica Vrioni. Dintre orchestrele care
şi-au dat aportul la realizarea acestor imprimări, scoatem în evidenţă: B.B.C. Wireless
Symphony Orchestra, Saxophon-Orchester Dobbri, Dolphi Dauber's Jazz Symphonie &
Tanzorchester, Paul Godwin Orchestra, Johann Strauss and Symphony Orchestra, Original
Banater Kapelle, New Queen's Halt Light Orchestra, The Efim Schachmeister Jazz
Symphonians, Orchestra instrumentală a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti şi
Orchestra de salon „Electrecord", Orchestra Elly Roman, Orchestra de muzică uşoară H.M.
Honigsberg, Orchestra Levici, Orchestra de muzică populară Radio. Instrumentiştii care au
participat la înregistrări au fost: Borge Friis, Banda Marei, Berkes Bela, Farkas Bela, Lukăcs
Săndor, Magyari Irnre, Makula Jancsi, Kozăk Găbor, Kurina Simi, precum şi Constantin
Bugeanu.
Starea de conservare a discurilor diferă, de la caz la caz: de la foarte bună la deteriorată.
În momentul analizei noastre, cele deteriorate au fost înregistrate, fie în această stare, fie s-au
rupt între timp, din motive pe care nu dorim să le analizăm acum. Câteva din serie au eticheta
uzată, fapt ce a obstrucţionat identificarea acestora; alte cauze ar putea fi: lipsa acută de
cataloage de specialitate, comunicarea defectuoasă cu specialiştii de peste hotare ori absenţa
5
informaţiilor din reţeaua informatică mondială • Ne referim aici la un număr de circa douăzeci şi
cinci de piese în total. Plăcile intacte sunt asociate unui număr de patru patefoane funcţionale
din colecţia de automate muzicale şi aparate pentru înregistrarea şi redarea sunetului. O parte
din această grupare este valorificată expoziţional în cadrul Muzeului memorial „Aurel Lazăr",
aflat în administrarea Muzeului Ţării Crişurilor. O altă parte a fost prevăzută a fi etalată în noua
expoziţie de bază a Secţiei de Istorie, din viitoarea casă a muzeului, iniţial Şcoala Regală de
6
Cadeţi •
Discurile păstrate în colecţia muzeului au fost imprimate în perioada 1901-1964, fiind
comercializate, fie şi în parte, de magazinele de profil din Oradea: Magazinul „ Lorincz" situat

(Regatul României, Republica Populară România), Esta (Cehoslovacia), Gnom (Republica de la
Weimar), His Master's Voice (Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei), Imperial (Al Treilea Reich),
Jumbola Record (Imperiul German), Kristall (Al Treilea Reich), Lyrophon (Imperiul German), Okeh
(Statele Unite ale Americii), Perfection Concert Record (Regatul României), Polydor (Republica de la
Weimar), Schallplatte „Grammophon" (Imperiul German), Victor (Statele Unite ale Americii),
Zonophone Record (Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei, Filiala România).
5
Pe această cale ne exprimăm gratitudinea doamnelor dr. ing. Monica Nănescu şi ing. Camelia-Teodora
Cristofor, muzeologi specialişti din cadrul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi, de a ne fi
consiliat în demersul nostru.
6
În ianuarie 2006 Muzeul Ţării Crişurilor şi-a închis expoziţiile de bază, pentru public, din Palatul
episcopal romano-catolic (Palatul Baroc). În prezent, patrimoniul muzeal alcătuit din peste 400.000 de
piese este împachetat, aşteptând transferul la mai noul său sediu, găzduit în clădirea folosită ultima dată
de Garnizoană, aflat parcă într-o interminabilă reamenajare. Ca o curiozitate, Şcoala Regală de Cadeţi a
fost construită pe parcursul ani lor 1897-1898, de către un număr de 1000 de muncitori care au lucrat chiar
şi duminica şi în zilele de sărbătoare. La momentul respectiv a fost cea mai înaltă clădire din oraş, cu trei
etaje şi parter înalt.
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în anul 1913 în Piaţa Regele Ferdinand (iniţial Piaţa Bemer), Salonul de gramofoane
,, Columbia " situat în 1929 în acelaşi areal ori la Librăria „ Pro Patria " situată pe la 1933 în str.
Republicii (în perioada interbelică, bulevardul Regele Ferdinand) 7• Fiecare din aceste magazine
a cunoscut o dezvoltare însemnată, având o ofertă bogată şi variată. Circa patruzeci de discuri
din colecţie sunt incluse în plicuri din hârtie sau carton originare ori provenind de la alte mărci

(Electrecord-Momente vesele cu Dem Rădulescu şi Recital de muzică uşoară romînească,
Duophone, Hungarian Records -,, Kultura ", Mogyor6ssy Hangszergyar - Fabrica de
instrumente muzicale „ Mogyor6ssy", Linguaphone), altele în mape din carton. O bună parte,
însă,

nu dispune de vreun astfel de pachet de protecţie!

În continuare, procedăm la prezentarea principalelor atribute ale discurilor din colecţie,
mai puţin răspândite în alte serii similare ale patrimoniului muzeal naţional; sub formă de schiţe
de monografie istorică, vom face cunoscute casele de discuri emitente, în funcţie de stadiul
cercetărilor.

Lista discurilor Baby Record

Con ţi nut

• 1:

5454

Ebonită,

single,
25,4 cm

Elmegyek a templom
mellett
(Trec pe lângă biserică)

5465

Solist
R6zsa S.
Lajos

Hetenyi-Heidel berg
Albert

Solist

Acompaniament

Fata B

Conţinut

7

Tiszantul(Câmpia Tisei), 1913, nr. 121 , p. 12; Nagyvarad (Oradea Mare), 1929, nr. 48, p.5; Nagyvaradi
Napl6 (Jurnalul de Oradea Mare), 1933, nr. 142, p.8
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Număr

de
catalog
17481

Format

Bir6 Marcsa libăja
(Gâsca lui Bir6 Marcsa)
Megy a gozos lefele
(Locomotiva cu aburi
merge la vale)
Nagy a feje, busuljon a
16 (Are capul mare,
mâhnească-se calul)
Fata A
Conţinut

Ebonită,

single,
25,4 cm

Faţa

Acompaniament

Ferenczi
Kăroly

B

Conţinut

Solist

Szirmai:
Gimbelem-gombolom
(parodia) - Încheierea
nasturilor (parodie)

Kăroly

.•
Conţinut

D 252

Ebonită,

Kleedorfer

(Lăndler)

Conţinut

Svăb

zenekarBauemkapelle

Solist

Faţa

Format

A

Conţinut

Ebonită,

Gyăszba

single,
25,4 cm

(Sătenii

van a falu nepe
sunt în doliu)

D 1238

Acompaniament
Solist
R6zsa S.
Lajos

ifj. Berkes Bela zenekara
(Orchestra
Berkes Bela fiul)

Solist

Acompaniament

R6zsa S.
Lajos

ifj. Berkes Bela zenekara

FaţaB

Conţinut

Frăter:

Număr

Acompaniament
Svăb zenekarBauemkapelle

Hinaus in die Welt (În
afara lumii)

'I'

.

FaţaB

D254

de
catalog
D 762

••

Solist

single,
25,4 cm

Număr

Acompaniament

Ferenczi

Lista discurilor Diadal Record

'I'

Hetenyi-Heidelberg
Albert

Solist

Gr6sz Alfred:
A k6rista lăny (Corista)

17482

R6zsa S.
Lajos

Format

Nem felhet a falu tolem
(Nu se poate ca sătenii să
se teamă de mine)
Faţa A
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catalog
D 1238

Ebonită,

single,
25,4 cm

Conţinut

Solist

Sas:
Erd6 szelen nagy a zsivaj
(La marginea pădurii e
hărmălaie mare)
Faţa B

Kornyei
Bela

ifj. Berkes Bela zenekara

Conţinut

Solist

Acompaniament

Er6ss Bela:
Egykrajcaros levelpapir
(Coală de corespondenţă
de un crăiţar)

Kornyei
Bela

ifj. Berkes Bela zenekara

Brandul Diadal a fost patentat la 7 iulie I 909, de către Liebner Zsigmond, un
comerciant de jucării. Încă de la începuturi noua marcă a renunţat, cu mici excepţii, la obiceiul
de a utiliza la un disc cu două feţe, numere de catalog diferite pentru înregistrările de pe fiecare
faţă în parte (a se vedea în tabelul de mai sus).Totodată, nu s-a arătat consecventă în privinţa
utilizării acestor numere, dovadă că în catalogul editat numerotarea înregistrărilor nu începe de
la 1. Din punctul de vedere al discografiei, matriţele cu înregistrările proprii au fost numerotate
ordonat pentru fiecare artist şi interpret în parte, un avantaj real pentru a se identifica data
imprimării8.
Lista discurilor Durium Patria
Conţinut

D 10.005

Ebonită,

single,
25,4 cm

Fenyes-Szilagyi:
Jaj a Sari (Vai de Sari)

Faţa

Solist

Kazal
Laszlo

MRT-Patria zenekar
(Orchestra MRT-Patria)

Solist

Acompaniament

B

Conţinut

Fenyes-Szilagyi:
Feher akacok (Salcâmii
albi)

Kelly
Anna

MRT-Patria zenekar

http://www.gramophone-anno.eu/list_published.php?act=display&id= l8&cat=2 (consultat la data de 31
iulie 2014)

8
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Număr

de
catalog
D 21

Faţa

Format

Ebonită,

single,
25,4 cm

A

Acompaniament

Conţinut

Solist

Brodszky-HarmathFoldes-Grtinwald-Boda:
,,Szerelmes kirâlyno" Egy zengo keringo (,,O
regină îndrăgostită" Un vals răsunător)

Alpăr

Faţa

Gitta

B

Conţinut

Brodszky-HarmathFoldes-Gri.inwald-Boda:
,,Szerelmes kiralyn6" Nem tudom ...
(O reg ină îndrăgostită" Nu ştiu ... )

Buttola Ede Patria Swing
zenekar

Acompaniament
Solist
Alpăr

Alpăr

Gitta

Gitta

Societatea cu răspundere limitată „ Durium " a fost consemnată în registrul firmelor
sociale în nume colectiv din Ungaria amiralului regent Horthy, la 20 aprilie 1933 . De-a lungul
existenţei sale, ea şi-a desfăşurat activitatea cu intermitenţe. La I iunie 1942 denumirea sa
devine Societatea cu răspundere limitată „ Durium " - Kelen Peter Pal. Pe lângă principalul
obiect de activitate, anume al imprimărilor discografice, firma s-a ocupat şi cu serviciul de
radiodifuziune, fiind proprietara unui studio. După terminarea celui de-al Doilea Război
Mondial, şi-a reluat activitatea pentru început în regim de producţie în serie mică, cu doar un
singur aparat de imprimare, rămas intact de pe urma conflictului armat. Iniţiativa de redresare sa datorat în mare parte proprietarului de atunci, Kelen Peter Pal. Prin efortul său susţinut au fost
procurate încă două aparate de imprimare, marca Telefunken, provenite din captură de război.
Odată cu reconstituirea studioului de radiodifuziune, edificarea încă a trei studiouri şi punerea în
funcţiune a celor două utilaje Telefunken, activitatea de imprimare din cadrul firmei s-a
intensificat. Astfel, pe la mijlocul anului 1946, discurile unor renumiţi artişti maghiari, precum :
Karâdy Katalin, Kazal Laszlo, Nagy-Kovâcsi Ilona, Kapitany Anna şi Lantos Oliver au fost
înregistrate exclusiv la Casa de discuri „ Durium ", intrată în sfera de influenţă a Magyar
Kozponti Hirad6 Rt. (Societatea pe acţiuni „ Ştirile Centrale Maghiare ") care deţinea şi
Radiodifuziunea Maghiară. Odată cu naţionalizarea societăţii, la 20 august 1949, toate casele de
discuri din Ungaria au fuzionat sub denumirea unică : Tonali! Miivek (Casa de discuri
„ Tonali! ", predecesoarea juridică a Magyar Hanglemezgyart6 Val/alat (Casa de discuri din
Ungaria}9.
În afară de brandul Durium, numele lui Kelen Peter Pal a fost asociat cu mărcile de
discuri Patria şi Ultravox 10 •

9

www.egalizer.hu/hifi/tortenelem/gramo.htm (consultat la data de 28 iulie 2014)
Veoreos Eniko, A magyar hanglemezgyartas tortenete - masodik resz (/920-1945) - Istoria
înregistrărilor discografice din Ungaria 1920-1945 (partea a doua) , în manuscris, 1995. Loc de păs trare:
10
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Lista discului Patria Ultravox
'

Conţinut

Mr 575

Ebonită,

single,
25,4 cm

I,

,

..

Solist

dr. Sândor Jeno:
Ma ejjel kigyult egy
csillag (kering6) În această noapte s-a
aprins o stea (vals)

Faţa

t

Kazal
Laszlo

Magyar Filmzenekar,
vezenyel: Torok Emil

Solist

Acompaniament

B

Conţinut

Walter Laszlo:
Bon soir

Kazal
Laszlo

Magyar Filmzenekar,
vezenyel: Torok Emil Orchestra Maghiară de
Film, dirijor: Torok Emil

Destinele Companiei „Patria " au fost strâns legate de numele lui Kelen Peter Pal, aşa
cum am menţionat şi anterior. În perioada 1936-1940 discurile cu această marcă au fost produse
la Fabrica de cablu şi sârmă SA., iniţial filială a Fabricii de cablu şi sârmă „ Felten şi
Guilleume " S.A ., din Budapesta.
Caracteristic discurilor marca Patria a fost aşa-zisa serie etnografică, adică înregistrările
unor interpretări realizate de: cântăreţi de muzică populară şi balade; bocitoare; coruri; copii de
la sate; instrumentişti populari care cântau la vioară, la flaut, la cimpoi, la tambură ; de tarafuri şi
de povestitori. Astfel, publicul meloman din Ungaria, dar şi cel din diaspora circumscrisă noilor
realităţi geopolitice, a avut privilegiul de a audia, în premieră, muzică populară maghiară
autentică. Au fost înregistrate chiar şi selecţii ale unor culegeri de muzică populară maghiară din
Ardeal şi Moldova - din spaţiul geografic locuit de ciangăi. Seria cu specific popular a
discurilor Patria a fost întreruptă de cel de-al Doilea Război Mondial.
O altă serie Patria a fost destinată înregistrărilor cu specific patriotic. De asemenea,
compania a avut în vedere înregistrarea şi păstrarea pentru posteritate a vocilor celor mai
însemnaţi artişti maghiari, ale diferitelor coruri; acestea erau: de adulţi, mixte, de bărbaţi, ale
armatei, ale muncitorilor, ale copiilor şi ale şcolarilor.
Ca o curiozitate, amintim că, printre discurile produse în Ungaria, în perioada
interbelică, enciclopediile de specialitate menţionează doar mărcile Patria, Patria-Ultravox şi
Radio/a. Precizăm că Ultravox a fost cu precădere marcă de patefon; numai discurile fabricate
de firmă purtau numele Patria-Ultravox 11 •

Magyar Tudomanyos Akademia, Zenetudomânyi Intezet (Institutul de
Maghiare de Ştiinţe).
11

Ibidem
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din cadrul Academiei

Patrimoniu
Descrierea discului Radio/a Electro Record
Conţinut

A 19422

Ebonită,

single,
25,4 cm

Solist

Nemeth J.-Szentinnay

E.:

Kovacs

D.

Csak egy kislany... (dai)
- Numai o fetiţă (cântec)
Kurucz J.- Z. Balâzs
Istvan:
Piros r6zsa, fesl6 r6zsa ...
(dai) - Trandafir roşu,
trandafir veştejind
(cântec)

Radiola Szimfonikus
Zenekar
(Orchestra Simfonică
"Radiola")

FaţaB

Conţi nut

Solist

Erkel S.- Racz P.:
Lehulott a rezg6nyarfa

Kovacs
D.

Acompaniament
Radiola Szimfonikus
Zenekar

(Au căzut frunzele
argintii ale plopului ce
freamătă)

Lista discurilor Radio/a Extra

1,

RB 410

Ebonită,

single,
25,4 cm

Conţinut

Solist

dr. Kiss Angyal Em6:
Jaj de ket szep szeme van
(Vai, ce ochi frumoşi)

Orban
Sandor

Csorba Gyula es
ciganyzenekara (Taraful
Csorba Gyula)

Solist

Acompaniament

Orban
Sandor

Csorba Gyula es
ciganyzenekara

Fa ţa

B

Conţi nut

N umăr

de
catalog
RB435

Format

dr. Sandor Jeno: Imadsag
maraz is
(Şi aceea e o rugăciune)
Faţa A
Conţinut

Ebonită,

single,
25,4 cm

Vecsey Em6-Rakosi
Janos:
A lampa zold (Lampa
este verde)
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Acompaniament
Solist
Acs
Agnes

Radiola tanczenekar
(Orchestra de muzică de
dans "Radiola")

Patrimoniu
Faţa

B

Conţinut

Chopin-KomaromiDenes Gyorgy:
Szaz eve mar
(De o sută de ani)

Solist
Fekete

Acompaniament
Radiola tănczenekar

Păl

Compania de gramofoane şi discuri „Radio/a" a luat fiinţă în anul 1937 12 • Pe lângă
coordonarea imprimărilor, a vânzărilor şi a activităţilor artistice, aceasta dispunea de un studio
şi o fabrică de produs discuri, situate pe strada Csaba nr. 31 din Budapesta. În acel loc, din
jurisdicţia Sectorului XIII al capitalei maghiare, stă şi azi în picioare clădirea sediului central al
firmei. De remarcat este faptul că, Radio/a a fost printre puţinele case de discuri care avea
laolaltă o fabrică de produs discuri şi un studio de înregistrări în proprietatea unei singure
persoane: inginerul Szekely Pal 13•
În domeniul divertismentului, discurile Radio/a au imortalizat vocile unor artişti
experimentaţi ai perioadei: Lantos Oliver, Kazal Laszlo, Major Ida, R6zsa Anny, Mezei Maria,
Racz Vali, Anita Best, Vecsey Ern6, Formaţia Ilosvay, Formaţia Martiny, Orchestra Len
Hughes. Pe lângă aceştia, pe suporturile purtând această marcă, regăsim numele unor artişti din
rândul starurilor de muzică cântată la gramofon: Fekete Pal, Seb6 Mikl6s, Szant6 Gyula şi
Cselenyi J6zsef. O preocupare aparte a companiei a reprezentat-o imprimarea muzicii clasice
maghiare, interpretate de instrumentişti maghiari şi străini. Astfel, au fost editate, în premieră,
piese instrumentale la care şi-au dat concursul: Varga Tibor, Jancsin Ferenc, Alben Ferenc,
Ungar Irnre, Kovacs Dezs6, Koreh Endre, Zathureczky Ede, Telmanyi Emil, Farago Gyorgy ori
Nikita Magaloff. Artişti maghiari cu renume, precum Anday Piroska sau Pataky Kalman au
devenit „interpreţi ai Casei", în timp ce Orchestra Asociaţiei Filarmonice din Budapesta a
contribuit la înregistrarea unor piese celebre. Un rol important, la succesul dobândit de
companie, a revenit şi Orchestrei Radiala, o formaţie instrumentală fondată de proprietar,
formată din muzicieni maghiari reputaţi. Dintre dirijorii care aveau contract cu Radio/a, îi
remarcăm pe Ferencsik Janos, Friedl Frigyes şi Majorossy Aladar. Sub baghetele acestora au
fost interpretatete şi înregistrate piese ale compozitorilor Erkel Ferenc, Franz Schubert, Piotr
Ilici Ceaikovski sau Gabriel Faure. Multiplicările realizate în urma înregistrărilor au constituit o
ofertă în premieră, dedicată publicului meloman şi nu numai.
În 1949 Casa de discuri "Radio/a " a fost lichidată juridic, fără a avea vreun succesor.

12

http://www.radiomuzeum.hu (consultat la data de 31 ianuarie 2014)
Szekely Păi a fondat, în 1926, societatea pe acţiuni "Etemola", specia lizată în fabricarea gramofoanelor
şi producerea prin presare a discurilor din ebonită. Concomitent a fost reprezentantul general al "Edison
Bell" Ungaria. Până în 1932, discurile cu licenţă "Edison Bell" şi cele de producţie proprie, confecţionate
la fabrica din strada Văci (Budapesta), au fost comercializate sub sigla "Etemola Edison Bell". În anul
specificat ceva mai înainte, Szekely a preluat scaunul de director al reprezentanţei generale a "Deutsche
Christallate", cu sediul la Berlin-Reineckendorf, şi a lansat gramofonul portabil „Kristall". În ace l aşi
timp, la fabrica din strada Văci , a continuat producerea discurilor, de această dată purtând marca
„Kristall". Înregistrările conţinutului acestora s-a realizat, cu precădere, în studioul din Berlin, cu
acompaniamentul unei orchestre germane.
13
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Lista discurilor Qualiton
Conţinut

MD
10.009

Ebonită,

single,
25,4 cm

Solist
Toki Horvath Gyula es
zenekara (Orchestra Toki
Horvath Gyula)

Erkel Elek:
Repili a szan
(Sania zboară)
FataB

Conţinut

Număr

de
catalog
MD
10.022

Format

Solist

Ebonită,

single,
25,4 cm

Dank6:
irom a levelet Balog
Marianak
(Scriu scrisoarea adresată
Mariei Batog)
FataB

Erd6 mellett nem j6 lakni
(Lângă pădure nu este
bine de locuit)
Kis Komarom, nagy
Komarom
(Micul Komarom, marele
Komarom)
Conţinut

Ebonită,

single,
25,4 cm

Acompaniament
Solist

Conţinut

MD
10.025

Toki Horvath Gyula es
zenekara

Erik a, hajlik a
buzakalasz Se coace, se înclină
spicul de grâu
Estet6I reggelig De seara până dimineaţa
(Nepdalok) - (Cântece
populare)
Faţa A
Conţinut

Acompaniament

Tekeres
Sandor

Kozak G. J6zsef
ciganyzenekara (Taraful
Kozak G. J6zset)

Solist

Acompaniament

Tekeres
Sandor

Kozak G. J6zsef
ciganyzenekara

Solist

D6czi J6zsef:
A kanyarg6 Tisza
menten
(De-a lungul Tisei

Solti
Karoly

Lakatos Sandor es
ciganyzenekara (Taraful
Lakatos Sandor)

şerpuinde)

Faţa

B

Conţin ut

26
https://biblioteca-digitala.ro

Solist

Acompaniament

Patrimoniu
Jaj de bajos a szerelmet
titkolni (Nepdal) - Vai,
cât de greu este de ţinut
în secret dragostea
(Cântec popular)

Număr

de
catalog
MD
10.055

Faţa

Format

A

Conţinut
Ebonită,

single,
25,4 cm

Lakatos

Săndor

es

cigănyzenekara

Acompaniament
Solist

Grosz A.- Balla I.:
A pecskai cigănysoron
(Pe uliţa romilor din
Pecica)
Faţa

Solti
Karoly

Jolăn

Olăh Kălmăn zenekara
(Orchestra Olăh Kălmăn)

Solist

Acompaniament

Boros

B

Conţinut

Olăh

Azert csillag, hogy
ragyogjon
(Nepdal)Steaua trebuie să

Olăh Kălmăn

zenekara

Olăh Kălmăn

zenekara

Kălmăn

zenekara

strălucească

(Cântec popular)
Conţinut

10.059

single,
25,4 cm

Solist

Asszony lesz a lănybol
(Fata va deveni femeie)
Faţa

B

Conţinut

Solist

Balăzs Ă.- Elteto A:
ltthagyom a falutokat
(Plec din satul vostru)
Număr

de
catalog
MD
10.076

Faţa

Format

single,
25,4 cm

Acompaniament
Olăh Kălmăn

zenekara

Acompaniament
Solist

Seress R.:
Gyere Bodri kutyăm
(Vino, câinele meu,
Bodri)
Faţa

Szalai
Laszlo

A

Conţinut

Ebonită,

Szalai
Laszlo

B6dy
Jozsef

K6cze Gyula
cigănyzenekara

(Taraful K6cze Gyula)
B

Conţinut
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Solist

Acompaniament

Patrimoniu
Sandor J.-Jăvor L.: Van
egy szoke asszony
(Există o femeie blondă)

B6dy
J6zsef

K6cze Gyula
ciganyzenekara

Qualiton este numele unui brand lansat de Casa de discuri din Ungaria, fondată în
1951, singura companie cu drept de înregistrare discografică din perioada soc ialistă , de pe
cuprinsul ţării vecine. Marca a apărut pe la mijlocul anilor 1950. Până la acea dată, etichetele
discurilor imprimate de întreprindere purtau timbrul Magyar Hanglemezgyart6 Val/alat sau
abrevierea acesteia, MHV. Abia, de pe la sfârşitul anilor 1950 eticheta aplicată indica numele
noului brand: Qualiton. La început, titlul a fost întrebuinţat la seriile de muzică populară
maghiară (a se vedea în tabelul anterior), iar pe parcurs şi pentru apariţiile de alt gen : muzică de
operetă, melodii nostalgice, piese de tip cabaret. El s-a menţinut în uz o perioadă de circa 1O ani.
Din 1969-1970 eticheta Qualiton a fost utilizată numai pentru seriile de înregistrări din operete,
de melodii ţigăneşti şi de muzică pop 14•

*
În final, concluzionăm prin a spune că o bună parte a discurilor din ebonită cercetate
cu această ocazie, aparţin bunurilor de importanţă tehnică, de valoare deosebită sau
excepţională. Prin urmare, obiectivul demersului întreprins va consta, pe lângă declanşarea
operaţiunii de clasare pentru cele în cauză, şi în editarea unui catalog de colecţie.

14

rateyourmusic.com/label/qualiton/ (consultat la data de 30 iulie 2014)
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UN CARICATURISTE
FRAN(;AIS DU XIX E
SIECLE,
,,MANIPULATEUR"
D'INSTRUMENTS DE
MUSIQUE MECANIQUE

UN CARICATURIST
FRANCEZ DIN SECOLUL
AL XIX-LEA,
„MANIPULATOR" DE
INSTRUMENTE DE
MUZICĂ MECANICĂ
Henri Noubel*

Ne en 1839 a Pleine Selve, en Gironde, mort a
Paris en 1905, Charles Gilbert-Martin fonde
en 1867 sa premiere revue satirique, le
Phi/osophe. II declare etre « a peu pres seul
pour dessiner et rediger cet important organe
», meme s'il eut comme collaborateur de
quelques mois le peintre Jean-Paul Laurens
qui lui foumit quatorze croquis.
Dans ses Souvenirs d'un caricaturiste, paru
vingt ans apres la fondation du Philosophe,
Charles Gilbert-Martin raconte comment la
censure du Second Empire s'appretait a faire
disparaître cette revue satirique, en janvier
1868, a cause du projet de dessin illustrant la
violence de la police imperiale dans l'affaire
de L'etrangle de la Porte Saint-Martin: Ma

Născut

în 1839 la Pleine Selve, în Gironde,
decedat la Paris în 1905, Charles GilbertMartin înfiinţează în 1867 prima sa revistă
satirică, Philosophe.
El declară că este
„aproape singur în conceperea şi redactarea
acestui important organ", chiar dacă a avut
drept colaborator timp de câteva luni pe
pictorul Jean-Paul Laurens care îi furnizează
paisprezece crochiuri.
În Souvenirs d'un caricaturiste, apărut la
douăzeci de ani după înfiinţarea revistei
Philosophe, Charles Gilbert-Martin povesteşte
cum cenzura celui de-al Doilea Imperiu se
pregătea să determine dispariţia acestei reviste
satirice, în ianuarie 1868, din cauza proiectului
de desen care ilustrează violenţa poliţiei
imperiale în afacerea Spânzuratului de la Porte
Saint-Martin: Determinarea mea Încetase

determination etait bien arretee; je me
proposais de faire paraÎtre le numero quand
meme, a mes risques et perils. Un mois de
prison de plus ou de moins n'etait plus fait
pour m'arreter; j'avais deja un double proces
sur la planche, je savais que l'existence du
Philosophe ne tenait plus qu 'a un fii et que ce
fii aliai! etre tranche; je n'avais plus rien a
menager.

deja; Îmi propuneam totuşi să public numărul,
pe riscul meu. O lună de Închisoare În plus
sau În minus nu putea să mă oprească; aveam
deja un dublu proces pe rol, ştiam că existenţa
revistei Philosophe nu ţinea decât de un fir de
aţă şi că acesta urma să fie tăiat; nu mai
aveam nimic de pierdut.

Ses attaques virulentes contre l'Empire qu'il
signe parfois des pseudonymes Louis
Lemaigre ou Tribelg, le font passer deux mois
en prison. II n'en publie pas moins, en 1869,
Les Grimaces politiques, ensemble de
portraits-charges aux legendes satiriques.

Atacurile sale virulente contra Imperiului, pe
care le semnează uneori cu pseudonimele
Louis Lemaigre sau Tribelg, îl fac să petreacă
două luni în închisoare. În 1869 publică Les
Grimaces po/itiques, ansamblu de portrete destinate legendelor satirice .

• Professeur, Republique Tcheque
Profesor universitar, Republica Cehă
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Don Quichotte, o foaie satirică republicană,
apare la Bordeaux în 1874, unde Martin
Gilbert este atât editor cât şi ilustrator. Acest
săptămânal de format mare, având pe prima
pagină o litografie colorată, a apărut până la
1893 la Paris, unde artistul s-a mutat în 1887 şi
unde a publicat articole pentru Le Nain Jaune
şi Le Soiei/. Sensibil, cu prisosinţă la
discursurile dictatoriale decât la cuvintele
prefăcute,
de multe on revăzute cu
minuţiozitate,
dar neajungând la nicio
schimbare a politicienilor de la putere, Gilbert
Martin, îmbracă comic de la un moment la
altul victima ridiculizată în desenele sale ori
cu un automatofon de tip serinetă, ori cu o
orgă barbarie sau cu un automat. Neavând la
dispoziţie
toate exemplarele din Don
Quichotte, am adunat totuşi unsprezece din
desenele sale cu automatofoane realizate între
anii 1875 şi 1892.

Le Don Quichotte, feuille republicaine
satirique voit le jour a Bordeaux en 1874.
Gilbert-Martin en est a la fois le redacteur en
chef et l'illustrateur. Cet hebdomadaire de
grand format avec une lithographie coloriee en
premiere page, paraît jusqu'en 1893 a Paris, ou
!'artiste s'installe a partir de 1887 et ou ii
publie des articles pour Le Nain jaune et Le
Soiei/. Sensible aussi bien aux discours
dictatoriaux qu'aux propos mielleux, moultes
fois ressasses et n'aboutissant a aucun
changement, des hommes politiques au
pouvoir, Gilbert-Martin affuble de temps a
autre la victime de ses dessins d'un
automatophone type serinette, orgue de
Barbarie ou automate.
Ne disposant pas de tous Ies exemplaires du
Don Quichotte, j'ai neanmoins rassemble onze
de ses dessins avec automatophone entre Ies
annees 1875 et 189i.

--- --

-,
<'

-- - J

~ ~=:,..=----i.:,~-;--:::.::.~
-=

Avec ou sans instruments, Gilbert-Martin
module sa charge en fonction des tensions
qu'elle peut provoquer. Cela transparaît dans
ses Souvenirs d'un caricaturiste ou ii evoque
la periode qui precede la 3e Republique en ces
termes : La tyrannie du regime imperial avait
habitue le public a comprendre a demi mat, a
lire entre Ies lignes, a saisir au voi l'intention
dissimulee dans l'arrangement d'un croquis.
L'instrument musical a pour fonction de
souligner de maniere satirique le discours

1

instrumente, Gilbert-Martin îşi
sarcina în funcţie de tensiunile pe
care le poate provoca. Aceasta rezultă din
lucrarea sa Souvenirs d'un caricaturiste în care
evocă perioada care precede cea de-a 3-a
Republică în aceşti termeni: Tirania regimului
imperial obişnuise publicul să înţeleagă
jumătăţi de cuvinte, să citească printre
rânduri, să prindă din zbor intenţia disimulată
in dispunerea unui crochiu.
Instrumentul muzical are ca funcţie să
Cu sau

fără

modulează

www.caricaturesetcaricature.com/article-souven ...
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lenifiant, l'incompetence, ainsi gue la venalite
et la roublardise systematisees des «arleguins
politigues» gui dirigent le pays. Le choix de
cet accessoire serinant des airs populaires bien
connus des lecteurs, s'expligue a une epogue
ou Ies rues de la capitale et des grandes villes
de province sont regulierement sillonnees par
des organistes de rue consideres comme des
amuseurs publics et souvent assimiles a des
gueux, a des mendiants ou au mieux a des
saltimbangues. C'est pourguoi, la simple
apparition d'un toumeur de manivelle dans un
contexte politigue prete deja a derision.
Des le debut des annees 1830, la police de
Paris recensait, a cote de cent trente cing
chanteurs, cent six joueurs d'orgue de
Barbarie. Comme le cylindre a picots des
orgues de l'epogue comportait seulement de 6
a 12 courtes melodies, le menu peuple
associait ces instruments a une boîte a „ri
/tour/ nelles" lui permettant d'apprendre
rapidement Ies melodies a la mode. Les gens
de la rue ne mettaient jamais Ies pieds dans un
theâtre: c'etait trop cher pour leur bourse; de
plus, ils ne se melaient pas aux spectacles
reserves a la „haute". Le joueur d'orgue de
Barbarie crogue par Daumier dans Ies annees
1860 montre bien l'interet gue le peuple de
Paris pretait a la musigue et a la chanson de
l'epogue dispensees sur la voie publigue. Le
toumeur de manivelle distrayait Ies passants
en leur faisant connaître Ies airs populaires
d'opera, de chansons et de danses. Au meme
titre gue le petit ramoneur savoyard, le
chiffonnier, le remouleur ou le montreur
d'ours, l'organiste de rue deviendra un des
„types pittoresgues" Ies plus populaires du
XIXe siecle. II sera represente sur toutes sortes
d'objets.
Non content d'utiliser l'instrument dans la
composition de son dessin, Gilbert-Martin
complete ce demier par des elements textuels
comme le bandeau-titre au-dessus du portraitcharge et la legende en dessous, ou meme par
guelgues termes s'inscrivant dans le dessin et
gui rappellent Ies bulles ou phylacteres des
B.D. Ces elements textuels ont pour but de
renforcer la lisibilite de la caricature,

sublinieze în mod satiric discursul pacificator,
incompetenţa, precum venalitatea şi şiretenia
sistematizate ale „arlechinilor politici" care
conduc ţara. Alegerea acestui accesoriu care
repetă arii populare bine cunoscute cititorilor,
se explică într-o epocă în care străzile capitalei
şi ale marilor oraşe de provincie sunt în mod
constant traversate de flaşnetarii consideraţi
drept amuzatori publici şi adesea asimilaţi cu
cerşetori, vagabonzi sau în cel mai bun caz cu
saltimbancii. De aceea, simpla apariţie a unui
flaşnetar într-un context politic sugerează deja
o zeflemea.
Chiar de la începutul anilor 1830, poliţia din
Paris recenza, alături de o sută treizeci şi cinci
de cântăreţi, o sută şase flaşnetari. Cum
cilindrul cu pini al flaşnetelor din acea vreme
conţinea doar 6 - 12 melodii scurte, poporul de
rând asocia aceste instrumente cu o cutie cu
„balade" care îi permitea să înveţe rapid
melodiile la modă. Oamenii din stradă nu
puneau niciodată piciorul într-un teatru: era
prea scump pentru buzunarul lor; în plus, ei nu
se amestecau în spectacolele rezervate
„păturilor de sus" ale societăţii. Flaşnetarul
desenat de Daumier în anii 1860 arată clar
interesul pe care poporul din Paris îl acorda
muzicii şi cântecelor difuzate la acea vreme în
mod public. Flaşnetarul amuza trecătorii
tăcându-i să cunoască arii populare de operă,
cântece şi dansuri. Ca şi micuţul coşar
savoiard, negustorul de haine vechi, dresorul
de urşi, flaşnetarul va deveni unul din „tipurile
pitoreşti" cele mai populare din secolul al
XIX-iea. Va fi reprezentat pe tot soiul de
obiecte.
Fără a se mulţumi cu utilizarea instrumentului
în compunerea desenului său, Gilbert-Martin
îşi
completează
desenul prin elemente
textuale, precum bandourile - titlu de deasupra
portretului - caricatură şi legenda de sub aceste
benzi sau din partea de jos a desenului şi care
amintesc de bulele sau filacterele benzilor
desenate. Aceste elemente textuale au ca scop
consolidarea lizibilităţii caricaturii, în special
furnizând numele principalelor personaje
reprezentate din viaţa publică. Anumite bare
de titlu sunt ele însele evocatoare ale temei
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notamment en donnant le nom des principaux
personnages de la vie publique representes.
Certains bandeaux-titres sont a eux seuls
evocateurs du theme traite par !'artiste: ,,Air
connu", ,,Plus 9a change ... ", ,,Chacun son air",
„Les etrennes de 1889" .. . Ies deux leitmotive
dominants etant la lassante repetition, le petit
ronron quotidien, la rengaine qui se veulent
rassurant pour mieux endormir, ainsi que la
mesentente politique, la cacophonie du
gouvemement!
La charge supplementaire contenue dans le
poeme satirique du redacteur en chef, element
non negligeable du journal, acheve de
pourfendre la ou Ies victimes. Situe au dos de
la caricature, le poeme, constitue de plusieurs
strophes, porte le meme titre que la
lithographie. En somme, preuve du talent de
Charles Gilbert-Martin, sa plume est au
service de son crayon. L'image vient en
premier, le texte en second, mais !'un et l'autre
s'eclairent mutuellement. Le plus souvent
constitue d'octosyllabes, le texte du poeme
utilise la moquerie et l'humour pour tourner en
derision la haute personnalite epinglee:
«Castigat ridendo». Les vers denoncent
âprement, en reprenant entre autre l'image de
l'automatophone, l'entetement, le meme
discours maintes fois repete, la niaiserie,
l'indolence de politiciens qui «s'escriment a
danser en rond» et dont «Ies reformes sont une
sc1e».
A titre d'exemple, voici deux de ces poemes
illustres chacun par une chromolithographie
situee a la une des Don Quichotte n 467 et n
674.

tratate de artist: ,,Aspect cunoscut", ,,Cu cât se
schimbă mai mult...", ,,Fiecare are aspectul
său", ,,Primii din 1889" . .. cele două laitmotivuri dominante fiind neîntrerupta repetiţie,
rutina zilnică, refrenul cu rol de calmare
pentru a adormi mai bine, precum şi
neînţelegerea politică, cacofonia guvernului!
Caricatura suplimentară conţinută în poemul
satiric al redactorului şef, element neneglijabil
al ziarului, ajunge să critice victima( ele).
Situat pe spatele caricaturii, poemul, constituit
din mai multe strofe, poartă acelaşi titlu ca şi
litografia. Pe scurt, dovada talentului lui
Charles Gilbert-Martin, pana sa este în
serviciului creionului său. Imaginea vine
prima, textul al doilea, dar şi unul şi celălalt se
completează reciproc. Cel mai adesea format
din octosilabe, textul poemului utilizează
ironia şi umorul pentru a lua în râs înalta
personalitate în cauză: ,,Castigat ridendo".
Versurile denunţă în mod aspru, reluând,
printre altele imaginea automatofonului,
încăpăţânarea,
acelaşi
discurs repetat de
nenumărate
ori, stupiditatea,
indolenţa
politicienilor care „fac eforturi să danseze în
cerc" şi ale căror „reforme sunt un ferăstrău" .
Cu titlu de exemplu, iată două din aceste
poeme
ilustrate
fiecare
printr-o
cromolitografie situată pe prima pagină din
Don Quichotte nr. 467 şi nr. 674.

-

32
https://biblioteca-digitala.ro

1l. \ Q UU

l...,.. . ,_ ...._.,, ,-

i:..n......,.

----

Patrimoniu
Le premier poeme, date du 1er juin 1883,
critique l'entetement de Martin-Feuillee ministre de la justice du 21 fevrier 1883 au 6
avril 1885, dans le gouvernement de Jules
Ferry - a proposer sa ridicule reforme de la
justice. Le deuxieme, de mai 1887, s'en prend
au «plateau du cabinet» dont «Jules (Grevy)
tourne la manivelle» et qu1 ramene
regulierement Freycinet au ministere.

Primul poem, ce

datează

din I iunie 1883,
critică încăpăţânarea lui Martin-Feuillee ministrul justiţiei din 21 februarie 1883 până
la 6 aprilie 1885, în guvernarea sa, Jules Ferry
a propus o ridicolă reformă în justiţie.
Al doilea, din mai 1887, se ia de «platoul
cabinetului» din care «Jules (Grevy) cântă la
flaşnetă» şi care îl aduce constant înapoi pe
Freycinet la minister.
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~
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Jules Grevy a fost al patrulea preşedinte al
Republicii franceze din 30 ianuarie 1879 până
la 2 decembrie 1887, dată la care
demisionează,
ca urmare a scandalului
decoraţiilor pe care îl provoacă ginerele său
Daniel Wilson.
Charles de Freycinet
cumulează de două ori, sub preşedinţia lui
Jules Grevy, funcţiile de preşedinte al
Consiliului şi de ministru al Afacerilor
Externe!
PLUS CA CHANGE ...

Jules Grevy fut le quatrieme president de la
Republique fran9aise du 30 janvier 1879 au 2
decembre 1887, date a laquelle ii demissionne,
suite au scandale des decorations que
provoque son gendre Daniel Wilson. Charles
de Freycinet cumule a deux reprises, sous la
presidence de Jules Grevy, Ies fonctions de
president du Conseil et de ministre des
Affaires etrangeres!
M. MARTIN - FEUILLEE
Le bon monsieur Martin-Feuillee
Nous offre delicatement
Une reforme estampillee
Par Ies soins du Gouvernement.

Si l'on veut nettement savoir
Ce qu'est chez nous la politique,
Je vais, comrne dans un miroir,
En montrer l'image authentique.

Cest une invention nouvelle,
Ou sans peine l'on fait mouvoir,
Par une simple manivelle,
Les juges au gre du pouvoir.

Cest un mecanisme tres vieux
Et d'un enfantillage extreme,
Qui sert toujours, faute de mieux,
A tourner, tourner sur soi-meme.
Hardiment on prend son elan,
Un beau jour, pour changer de place;
Fatigue d'un danger trop lent,

Pour comble d'agrement, la chose
Est a musique, par dessous;
On peut, sans etre virtuose,
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En tirer Ies sons Ies plus doux.

On voudrait devorer l'espace.

On n'a qu'a toumer en cadence,
Et la boîte joue un morceau,
Un allegro de circonstance
Compose par Waldeck-Rousseau.
Les juges, dresses a se taire,
Resignes a courber le front,
Sur un signal du ministere
Se mettent a danser en rond.

Quand on croit avoir abouti,
On se voit sur la meme rive,
Et le point d'ou on est parti
Est le seul but ou on arrive.
Avec ce jeu qui fait des ronds,
On peut selon Ies caracteres,
Tantot gagner des macarons,
Tantot ravoir des ministeres.

Sans manquer jamais la mesure,
Ils ponderent leurs entrechats,
Tandis que, d'une poigne sure,
L'Etat leur fait marquer le pas.

Regardez plutot Freycinet,
L'homme aux voyages circulaires:
Sur le plateau du cabinet
II toume a plusieurs exemplaires.
Un jour ii s'eloigne, laissant
Degringoler son portefeuille;
Goblet, ou quelque autre passant
Pendant quelques mois le recueille.

Ce n'est pas tout: Martin-Feuillee
Veut avoir, comme de raison,
Sa magistrature habillee
Selon la mode de saison.
La toque a galons lui suggere
Un changement a peu de frais:
En y cousant une visiere,
C'est la casquette d'un laquais.

On croit que Freycinet est loin,
Apres cet accident tragique;
Non pas, quelqu'un avait eu soin
D'entretenir la mecanique.

La robe simule sans peine
La houppelande d'un cocher;
Pour que le regard s'y meprenne,
II n'est guere a la retoucher.

C'est Grevy, l'ennemi jure
De toute figure nouvelle:
D'un geste calme et mesure
Jules toume la manivelle.

Telle est la nouvelle tenue
Qu'il nous sera donne de voir
bonne,
Quand Themis sera devenue
L'humble servante du pouvoir.

Et Freycinet, dont l'oeil matois
Semble trouver qu'elle est bien
Reparaît encore une fois,
Dans cette valse monotone.

Voila le projet dont se charge
Un cabinet pleutre et mesquin,
Au lieu d'une reforme large
Dans le vrai sens republicain.

Ainsi, c'est bien dit, tout est la,
Dans natre triste politique;
Charybde, de peur de Scylla,
Est en pied sur la mecanique.
Nous serions bien sots ou bien

Si natre justice est livree
fous
Au regime du bon plaisir,
Qu'elle endosse donc la livree,
Car elle n'a pas a choisir.

D'en etre etonnes, je suppose,
Car plus 9a change, parrni nous,
Plus c'est toujours la meme chose.
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CUVINTELE DIN MUZICA STRĂZII
Alina Barbu•
Mariana Păvăloiu ••
Abstract: The lexical sphere of mechanical music instruments comprises a series of words whose
etymology confirms the destinat ion of the objects they designate. The presen/ paper allempts to elucidate
the origin of the denominations of mechanical music instruments, as well as their evolution within the
sphere of Romance languages. We will equally try to layout a linguistic trajectory of some words whose
meaning has suffered connotative changesfor social, ideologica!, behavioral or allitude-related reasons.
Keywords: e(vmology. 11111sicul inslrumen/.1·. barrell organ, organ, orchestrion

un cuvânt ca flaşnetă, ce denumeşte o mică orgă
prin învârtirea unei manivele, este de provenienţă
germană din substantivul german jlaschnett. Demn de remarcat este faptul că
flaşneta are ca sinonim un cuvânt împrumutat tot pe filieră germană, caterincă.
Acest cuvânt denumeşte o orgă portativă acţionată de o manivelă şi folosită de
muzicanţi ambulanţi; după cum am menţionat, sinonim cu flaşnetă. Etimologia germană este
justificată de unele surse care susţin că acest cuvânt a apărut în limba română de la un cântec
german cântat la flaşnete care începea cu cuvintele „Charmante Catherine" (,,încântătoare
Caterină"). Alte surse indică o rădăcină slavă, respectiv substantivul ucrainian katerynk. În mod
surprinzător, în limbajul argotic, aceluiaşi cuvânt i s-au atribuit patru sensuri total diferite de
sensul original şi anume I. cursă, capcană. 2. zgomot, gălăgie. 3. scandal; ceartă. 4. (intl.) vorbe
neserioase prin care interlocutorul este ironizat fără să-şi dea seama. ,,A lua la caterincă"
înseamnă a bătea, probabil trimitere de la ciocănelele mecanismului. ,,A face caterincă"
înseamnă în limba română cam acelaşi lucru cu „a vorbi ca o moară stricată", adică fără sfărşit
(melodia se repeta la nesfărşit). De reţinut este şi faptul că, atât caterinca cât şi flaşneta produc
muzică prin învârtirea unor manivele, dar modalitatea de a produce melodia este diferită.
Caterinca are ca principiu mecanismul de cutie muzicală, pe când flaşneta este un fel de orgă.
În ceea ce priveşte cuvântul orgă, ce denumeşte un instrument muzical pneumatic de
mari proporţii, constând dintr-un sistem de tuburi sonore, care, fiind acţionate de claviaturi şi
pedale, emit sunete asemănătoare unei întregi orchestre simfonice, este evident provenit în
limba română din limba franceză. Interesant este însă, faptul că, în limba de provenienţă,
respectivul obiect se numeşte orgue de Barbarie, iar etimologia acestui apelativ este neclară.
Unii lingvişti speculează o rădăcină datorată sonorităţii instrumentului mai puţin nobil decât
orgile din biserici. ,,Barbarie" este un cuvânt provenit din latinescul „barbarus", însemnând
„străin", făcând aluzie, în acest context, la flaşnetarii care veneau din ţinuturi îndepărtate, în
marile oraşe, pentru a câştiga câţiva bănuţi, cu cântecul lor. Alţii fac referire la plebeii ignoranţi
care cântau la acest instrument şi care vorbeau o franceză plină de greşeli gramaticale'. În mod
similar, au fost avansate şi alte teorii etimologice mai mult sau mai puţin fanteziste, cum ar fi
deformarea apelativului din „orgue de Barberi", după numele fabricantului italian din Modena
pe numele său Giovanni Barberi (început de secol XVIII) explicaţie destul de răspândită, dar
neargumentată suficient. Nu în ultimul rând există asocierea cu numele unui inventator englez
imaginar, John Burberry.
Pentru conformitate să notăm faptul că în limba engleză, cuvântul flaşnetar se redă prin
organ-grinder unde organ este orga, iar grinder este derivat de la verbul to grind care înseamnă
a râşni.

D

in

perspectivă etimologică,

mecanică portativă acţionată

• Doctor, Universitatea Maritimă, Constanţa
•• Doctor, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa
1 www.etymonline.com/index.php?term=organ
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Cari/Ion este un alt cuvânt de origine franceză cu rădăcini latine quadrilo (,,grup de
patru") ce semnifică un grup de clopote (iniţial 4, de unde şi numele), acordate diatonic sau
cromatic, plasate în turnul catedralelor şi acţionate fie cu ajutorul unei claviaturi, fie printr-un
mecanism de ceasornic. Carillon este cunoscut încă din secolul XIII, dar s-a răspândit mai ales
între secolele XVI şi XVIII în Nordul Franţei şi în Ţările de Jos. Cariloanele moderne au până la
50 de clopote, cele mai mari aflându-se la Universitatea din Chicago şi la Riverside Church din
New York. Un alt sens care este atribuit în limba română acestui cuvânt este acela de piesă
scrisă special pentru carillon sau care imită clopotele. Putem aminti aici compozitori precum
Mathias van der Gheyn şi Pothoff (ambii din secolul XVIII). Cultivat de compozitorii preclasici,
carillon este reluat uneori şi de cei moderni (Pieces impromptues pentru pian de Enescu se
încheie cu un „carillon nocturn").
Orchestrion (-mine) este un alt instrument muzical mecanic (azi aproape ieşit din uz)
care imită sonoritatea unei orchestre simfonice. Cuvântul a fost împrumutat în limba română din
limba franceză orchestrion, dar rădăcina cuvântului se află în limba greacă Gr. orchestraorchesthai (care înseamnă a dansa). Orchestrion este un nume generic atribuit instrumentelor
mecanice (în bună parte automatizate) care imită orchestra. Se cunosc 5 tipuri principale de
orchestrion. Primul este un fel de orgă portabilă, construită în Olanda în 1789, după indicaţiile
abatelui Vogler, cu tuburi labiale şi cu limbi metalice. Al doilea este un pian prevăzut cu un
sistem de tuburi de orgă, construit în Praga în 1791 de către Kunt. Al treilea se referă la un
instrument înrudit cu cele două menţionate anterior, dar perfecţionat tehnic, realizat la Viena în
1828. Al patrulea este un tip de armoniu, inventat la Paris, în 1844. Iar al cincilea se referă la o
orgă mecanică, construită la Dresda în 1851 de către E.T. Kaufmann (ulterior îmbunătăţită), cu
tuburi labiale şi cu limbi metalice, capabilă să imite un număr mare de instrumente de suflat şi
percuţie. Muzica se înregistra pe cilindri speciali, acţionaţi de un mecanism asemănător
mecanismului de ceasornic. Mai târziu, cilindrii au fost înlocuiţi cu rulouri de hârtie specială
perforată, iar acţionarea a fost preluată de motorul electric. Acest ultim tip de orchestrion s-a
răspândit în decursul secolului al XIX-iea în bâlciurile şi cabaretele din toată Europa. El rezistă
încă în Olanda, ca instrument al muzicienilor ambulanţi.
Pianolă este un cuvânt preluat din limba italiană pianola şi care denumeşte o pianină
acţionată de un mecanism, care execută automat anumite melodii înregistrate în prealabil pe
suluri speciale de hârtie introduse în aparat.
Serinetă este folosit pentru a reprezenta o flaşnetă de dimensiuni mici (din francezul
serinette ).
Serineta reprezintă un tip de loisir aristocratic foarte în vogă în secolul al XVII-iea care
consta în a învăţa păsările să reproducă arii muzicale prin repetare. Etimologia cuvântului este
evident cuvântul francez serin care înseamnă canar (cănăraş). În 1709, Hervieux de Chanteloup,
„îngrijitor al canarilor lui Madame la Princesse ", publica un tratat despre canari numit Nouveau
Traile des Serins de Canarie în care prezintă toate aspectele legate de creşterea şi îngrijirea
acestor păsări cântătoare. Această lucrare a fost reeditată de nenumărate ori. În ediţia din 1745,
autorul consacră un capitol întreg cănăriţei (serinette). Cuplul serin-serinette ( canar-cănăriţă) i-a
servit în mod curios lui Diderot în 1769 la fundamentarea eseului său folozofic referitor la
raportul om-maşină. El susţine că „La serinette est de bois, l'homme est de chair" (Serineta este
de lemn pe când omul este de came). Veronique Le Ru, în analiza extrem de pertinentă pe care a
făcut-o asupra acestui studiu, trage o concluzie sentenţioasă: "maşina este cea care învaţă
pasărea să cânte, aşadar canarul este o maşina care imită o maşină". Canarul nu a fost singura
pasăre capabilă să reproducă arii muzicale aşa că au fost construite maşinării asemănătoare
pentru papagali, mierle sau vrăbii.
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În încheiere, prezentăm în traducere proprie o poezie extrasă din volumul The Organ
Grinders' Garden - Poems Younger Children Lave, publicat în 1938 la Editura Rand McNally,
volum îngrijit de Marjorie Barrows.
The Organ Grinders' Garden
by Mildred Plew Meigs
ln the winter, in the winter,
When the clouds shake snow,
I know a little garden
Where the organ grinders go;

A giddy little garden
Where the fruit is always ripe,
And every grinning grinder
Sits and pulls upon a pipe;

A cozy little garden
Where the fountain makes a fizz
And round about the lattices
The sunbeams sizz;

While all the father monkeys
Hang their fezzes on the twigs,
And teach the baby monkeys
Howto master little jigs;

Where underneath the bushes
ln the nodding afternoons,
The frisky little organs sit
And spill their tinky tunes;

Until at last the mothers come,
As day begins to fade,
And tuck the baby monkeys up
To snoozle in the shade.

While tingle, tingle, tangle,
Go the pennies în the cup,
As all the baby monkeys
Practice picking pennies up.

ln the winter, in the winter,
When the clouds shake snow,
I know a little garden
Where the organ grinders go;

ln the winter, in the winter,
When the sharp winds blow,
I know a little garden
Where the organ grinders go;

A garden where the grinders
And the monkeys on a string
Are pleased to wait serenely
For the coming of the spring.

Grădina Flaşnetarului

de Mildred Plew Meigs
Pe timp de iarnă, în albul pustiu,
Când norii îşi cern omătul greu,
Eu de o mică grădină ştiu
Unde flaşnetarii se duc mereu.

Unde pe sub tufăriş
În după amieze somnoroase,
Flaşnete sprinţare şed sub acoperiş
Şi aerul îl umplu cu melodii frumoase;

O grădină cu răcorele
Unde apa din fântână e sifon
Iar printre zăbrele
Soarele răzbate ca un bufon;

În timp ce zang-zing-zang,
Bănuţii se adună în cană,
Maimuţele se antrenează în hang
Paralele să strângă de pomană.
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Pe timp de iarnă, în albul pustiu,
Când norii îşi cern omătul greu,
Eu de o mică grădină ştiu
Unde flaşnetarii se duc mereu.

Până

când în fine mamele sosesc,
Când ziua cu noaptea se-ngână,
Şi puii îi învelesc
Şi-i lasă cu Moş Ene de mână.

O grădină fermecătoare
Unde fructele sunt coapte mereu,
Şi unde flaşnetarii cu mic cu mare
Şad liniştiţi trăgând din pipă cu greu;

Pe timp de iarnă, în albul pustiu,
Când norii îşi cern omătul greu,
Eu de o mică grădină ştiu
Unde flaşnetarii se duc mereu.

În timp ce toţi maimuţoii fără seamă
De crengi fesurile-şi agaţă,
Şi-şi învaţă puii să nu se teamă
Giumbuşlucuri să facă în viaţă;

O grădină unde flaşnetarii
Şi maimuţele pe sârmă
Molcom aşteaptă acătării
O primăvară fără cârmă.
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TREI ARTISTE ÎN VOGĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ:
LUCIENNE BOYER, JOSEPHINE BAKER,
MARIA TĂNASE.
DIN COLECTIA DE DISCURI A MUZEULUI BRĂILEI
~

Ghena Pricop •
Abstract: The period between 1920 and 1930favored the development of popular musical/ around the world,
and Romania made no exception. The paper brings to aur attention three reference names from Brăila 's
Museum collection of records. More precisely, these names are: Lucienne Boyer and Josephine Baker, who
became famous during the second half of the third decade of the 20'" centu,y and the unique Maria Tănase,
whose career began in the '30s, personalities of the popular mus ic world who recorded at Columbia and Odeon
record companies. The documenta,y film presented within the 9'" edition of the lnternational Festival of
Mechanical Mus ic, which took place in lasi between 12 and 14 September 2014, focus ed on various aspects of
their activity and their interpreting art praised by world cultural figures.
Keywords: ebonite discs, Columbia and Odeon recordings, peronalities ofpopular music.

erioada anilor 20-30 ai secolului al XX-iea a fost favorabilă dezvoltării muzicii de
divertisment în toată lumea, iar România nu a făcut excepţie. Curente muzicale la
modă, tangoul, jazz-ul, foxtrot-ul importate prin filieră europeană, făceau casă bună cu
muzica populară autohtonă. S-au înmulţit orchestrele, tarafurile de lăutari erau nelipsite
din localuri, fie ele cu ştaif, fie ele de mahala. Aparent, ororile războiului erau uitate, discrepanţele
sociale ignorate. Mentalităţile erau în schimbare, statutul femeii era în plin proces de schimbare, din
accesoriu al potenţei sociale masculine devenise subiect de analiză privind rolul ei în societate, tot mai
multe tinere cu educaţie îşi căutau o carieră, se îndreptau către studiile universitare: medicina, dreptul,
literele erau specializările cele mai căutate.
Potrivit contemporanilor acelor ani, lumea era într-o continuă căutare de petreceri şi în funcţie
de educaţie, de starea materială, se alegeau opera, teatrul, cinematograful sau cârciuma, grădina de
vară, terasa, restaurantul, barul sau cabaretul. Erau la modă localurile unde se asculta muzică şi se
dansa.
Capitala noastră cu pretenţii franţuzeşti dădea tonul. Provincia imita capitala. În multe
reşedinţe de judeţ lipsa un teatru permanent era suplinită de Naţionalul bucureştean sau de trupele de
revistă bucureştene care efectuau lungi turnee în oraşele ţării. Publicul spectator era format, în bună
parte, din elevii de liceu din cursul superior, şi cu toată stricteţea regulamentelor şcolare încă rigide,
tineretul studios reuşea să le ocolească. Iar dacă localurile le erau cu desăvârşire interzise, la sfârşit de
săptămână, aceiaşi tineri îşi dădeau întâlnire la cinematograf, pe terenurile de sport sau la ceaiurile
dansante, organizate acasă, securizate de ochiul vigilent, mai mult sau mai puţin discret, al părinţilor:
fetele erau responsabile cu deliciile culinare, de obicei prăjituri şi limonadă, alcoolul nu era permis,
băieţii aveau grijă de transportul patefonului şi de plăcile din ebonită cu cele mai noi înregistrări.
Emisiunile muzicale de la radio veneau în sprijinul compozitorilor şi al artiştilor, impunând
lista preferinţelor în rândul publicului. Spre deosebire de sălile de spectacol, magazinele specializate în
vânzarea discurilor ofereau posibilitatea achiziţionării ultimelor noutăţi apărute la Paris sau la New

P

• Muzeograf, Şef Secţie Istorie - Muzeul Brăilei
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York, făcând deschiderea către marile voci şi orchestre ale lumii. Arta divertismentului se
democratizase, la suprafaţă toată lumea se distra 1•
Din colecţia de discuri a Muzeului Brăilei, am selectat trei nume de referinţă, cu înregistrări la
casele de discuri Columbia şi Odeon - Lucienne Boyer şi Josephine Baker, devenite celebre în a doua
jumătate a deceniului al treilea al secolului al XX-iea, şi inegalabila Maria Tănase, a cărei carieră a
început în anii '30. Aspecte ale activităţii acestora, arta lor interpretativă elogiată de personalităţi ale
culturii mondiale au făcut obiectul unui film documentar prezentat la ediţia a IX-a a Festivalului
Internaţional al Muzicii Mecanice, Iaşi, 12 - 14 septembrie 2014.
Selecţia celor trei nu a fost întâmplătoare. În afară de celebritate, de carierele strălucite, de
interesul publicului şi al cronicarilor, am extras câteva corespondenţe surprinse nu doar în destinul lor
artistic. Ce au avut în comun Maria Tănase şi Josephine Baker ? Nu numai Constantin Tănase,
amândouă au jucat pe scena teatrului său de revistă, ci şi culisele vieţii lor cu iubiri pătimaşe, trădări,
origini modeste, lux. bogăţie, faliment, contacte cu serviciile secrete în timpul celui de-al doilea război
mondial, ambele şi -au slujit ţara, spionaj, cerneluri simpatice, note informative.
Lucienne Boyer şi Maria Tănase au obţinut aceeaşi distincţie, e drept la decenii distanţă una de
alta, iar pentru Maria noastră răsplata venise după dispariţia ei lumească: Marele Premiu al discului al
Academiei Charles Cros, premiu care recompensează operele muzicale originale de calitate: Lucienne
Boyer pentru Pariez-moi d 'amour, Maria Tănase pentru un disc imprimat de Electrecord în colaborare
cu casa de discuri Le Chant du Monde în care au fost incluse şi 4 piese traduse în limba franceză.
Din înregistrările realizate de artista de cabaret Lucienne Boyer(1901-1983), Muzeul Brăilei
deţine trei discuri editate de casa Columbia. Primul, cuprinde melodiile Speak to me of Iove (Parlezmoi d'amour) şi Visions in the smoke (Dans lafumee); al doilea, imprimat în 1932, prezintă Ne dis pas
toujour, compus de Jean Lenoir şi La barque d 'ives, compus de Jean H. Tranchant, iar pe cel din 1936
sunt înregistrate Les tango des fi/Ies, muzica Jean Delettre şi L 'hotel du claire de lune, un vals de
Jaques Simonot.

Speak to me of Iove (Parfe-moi d 'amour), muzica Jean Lenoir, versuri Lucienne Boyer; Visions in the
smoke (Dans lafumee), muzica Jane Bos, versuri Lucienne Boyer; catalog DB 673.

1

Elemente de atmosferă din perioada interbelică ne-au fost reconstituite de doamna Elena Stroe ( 1922-2011 ).
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Ne dis pas toi!four, muzica şi textul Jean Lenoir; La barque d 'yves, muzica J.H. Transchant, versurile
Lucienne Boyer; catalog OF 870.

Le tango des fil/es , muzica Jean Delettre, versurile Pierre Balye; L 'hotel du claire de lune, muzica
Jaques Simonot, versurile Lucienne Boyer; catalog OF 1918.
Printre înregistrările din anul 1927, compania Odeon a realizat un disc având-o ca protagonistă
pe Josephine Baker (1906-1975): două foxtrot-uri, Blue sldes, o compoziţie din 1926 a lui Irving
Berlin şi He 's the fast word, muzica Walter Donaldson, ambele acompaniate de Jazz Jacob 's.

Blue sldes, muzica Irving Berlin, versurile Federico Conti, Ginger Brew; He 's the fast word, muzica
Walter Donaldson, versurile Gus Kahn; catalog 166042.
Din discografia Mariei Tănase (1913 - 1963) Muzeul Brăilei deţine trei discuri imprimate la
Columbia: primul, cu două tangouri, Dacă nu te cunoşteam şi Juanita, acompaniament orchestra
Heinz Sandauer, înregistrare efectuată la Viena în anul 1938; în acelaşi an, dar la Bucureşti, sunt
înregistrate melodiile Iarna grea, muierea rea şi Mărioară de la Gorj, în acompaniamentul tarafului
Ilie Rădulescu Piteşti.
În 1939, tot la Bucureşti, este realizată imprimarea cântecelor Lic, /ic, /ic şi Vinul şi cu
dragostea, de data aceasta Maria Tănase fiind susţinută de orchestra Alhambra.

·'";;~'._!'i, ~·· -

FLAUTE

VIORI
COBZE
TAM8A1.E

Q..ARN;TE

MAl'IJOLNE

~

CKTARI

,LA BARBO LADTAID"
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Tangourile
Vlădoianu,

Dacă

nu te cunoşteam şi Juanita; autori: M. Constantinescu, N. Constantinescu, N.
E. Mirea; Viena 1938, catalog DR 241.

Iarna grea, muierea rea;

Lic, !ic, !ic; Vinul

şi

Mărioară

cu dragostea,

de la Gorj,

Bucureşti

Bucureşti

1938; catalog DR 266.

1939; catalog DR 327.
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DE LA MUZICA MECANICĂ LA „BALETUL MECANIC"
(GEORGE ANTHEIL-FERNAND LEGER)
Coralia Costaş*
Abstract: The paper aims at pointing aut how at the end of the 19 th century and beginning of the 20th the
technical progress invaded human life and how this was rejlected in art in general by references to machines
and, more particularly in music by means of mechanical music instruments. ln the first part of the paper the
author refers to artistic trends such as fi,turism, cubism or Dada and then focuses an the film Ballet mecanique
and especia/ly an the challenging history of the interpretation ofthis musical composition.
Keywords: mechanical music, artistic trends, futurism, Dada

l'\mbinând în mod armonios tehnica şi arta, omul şi maşina, după secole de evoluţie, de
invenţii, de îmbunătăţiri, de adaptări, muzica mecanică era la începutul veacului al XX-iea
o modalitate de delectare sonoră care se adresa atât clasei înstărite cât şi oamenilor de rând.
Progresele tehnice - de la dezvoltarea mijloacelor de transport, fie că e vorba de tren,
automobil sau avion, la răspândirea iluminatului electric sau invenţiile din domeniul telecomunicaţiilor
- s-au precipitat în secolul al XIX-iea şi începutul celui de-al XX-iea şi au determinat generalizarea
treptată a întrebuinţării maşinilor de diverse feluri şi utilităţi au contribuit la accelerarea ritmului vieţii,
la imprimarea unei velocităţi, a unei frecvenţe sacadate în toate momentele importante ale traiului
cotidian, toate acestea ducând la o experienţă anterior necunoscută de mintea omului.
Percepţia maşinilor de către om ajunge astfel să fie una angoasantă deja la finalul secolului al
XIX-iea, atunci când Alfred Jarry alege satira ca atitudine în faţa efectului acestora asupra factorului
uman. Astfel, Maşina de scos creierii, Maşina de pictat, Maşina de explorat timpul, Maşina de
inspirat dragostea sau chiar Maşina de bătut femeile fac referire în mod evident la aceste progrese
tehnice, dar şi la emanciparea femeilor, rolul acestor invenţii fiind acela de a prezenta în mod
umoristic şi parodic perioada contemporană şi de a sugera reacţia agentului uman la evenimentele din
jurul său 1 • Tempomobilul sau vacuovelodromul sunt alte două exemple ale modului în care imaginaţia
2
lui Jarry a ales să exprime lupta noului cu vechiul, a prezentului cu trecutul • De aici, la dorinţa lui
Tristan Tzara formulată în Manifeste Dada, publicat în 19 I 8, ,,Balayer. Nettoyer" (Măturaţi. Curăţaţi) 3
nu este decât un pas. Dacă în cazul lui Jarry maşinile se dovedesc paradoxal inutile, Rene Daumal le
transformă în simbol al decadenţei, sugerând absurdul progresului ştiinţei şi tehnicii, şi falsa senzaţie
de libertate pe care acesta o poate crea în rândul oamenilor 4 • Înainte de Dada şi de suprarealism însă,
maşinile, viteza, energia şi continuitatea au obsedat imaginarul adepţilor futurismului al cărui prim
manifest era lansat de Marinetti în 1909, aproximativ în aceeaşi epocă în care începe să se consolideze
în Franţa cubismul.

!

• Doctor, Şef Compartiment Relaţii publice şi Marketing cultural
1
Marieke Dubbelboer, ,,Un univers mecanique: la machine chez Jarry", în French Studies, voi. LVIII, nr. 4,
octombrie 2004, pp. 471 şi urm.
2
Jean-Louis Comille, "Sotie, satire et ironie (Jarry plus petit que Jarry), în L 'Etoile-Absynthe. Co/loque Jarry
2001. Les cahiers iconographiques de la Societe des Amis d'Alfred Jarry, Tournees 91-92, Societe des Amis
d' Alfred Jarry, Paris, 2001, p. 53.
3
Tristan Tzara, Manifeste Dada, apud Jacques Lindecker, Les grands ecrivains fram;ais, La Procure, 2002, p.
142
4
Tetyana Ogarkova, Une autre avant-garde. La metaphysique. Le retour a la tradition et la recherche religieuse
dans l 'oeuvre de Rene Duma! et Danii! Harms, Peter Lang, Editions Scientifiques lntemationales, Berna, 20 I O,
p.308
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Motivul pentru care ne-am referit mai sus la aceste curente artistice este faptul că ele constituie
manifestări care condiţionează şi influenţează într-o măsură mai mare sau mai mică crearea filmului
Le Ballet mecanique de către Fernand Leger (1881-1955), pictor adept al cubismului înainte de primul
Război mondial, şi de cineastul american Dudley Murphy. Aşa cum arată Max Tohline, influenţa
cubismului în această creaţie a lui Leger se observă în fragmentarea caricaturii lui Charlie Chaplin şi
dansul ca de marionetă al acestuia, precum şi în obsesia oglinzilor sau în dansul sticlelor de vin.
Tohline evidenţiază că, după o primă vizionare a peliculei, majoritatea privitorilor tind să încadreze
creaţia în dadaism, virulenţa, nonsensul care tronează de la un capăt la altul, cvasi-absenţa firului
evenimenţial, procedeul colajului şi introducerea unui singur cadru de text, cu informaţia „On a voie
un collier de 5 millions" (s-a furat un colier de 5 milioane), fără ca această intrigă să fie dezvo ltată,
fără să precizeze măcar valuta în care este exprimată valoarea bunului furat, descompunerea ulterioară
a propoziţiei în mici fragmente disparate care invită la interpretări multiple, dar şi momentul creaţiei
( 1924) confirmând o astfel de încadrare. Acelaşi autor subliniază că filmul este sub amprenta
maşinilor, de la echipamentele de bucătărie până la roţile de carusel, astfel amintind de futurism, de
care se disociază în acelaşi timp prin prezenţa feminină atât de activă în film şi pe care curentul italian
alesese să o excludă total din creaţiile sale 5 .
Ben Howel Davis insistă, de asemenea, asupra supremaţiei mişcării , subliniind că totul
participă la acest balet mecanic, care se desfăşoară pe ritmul automatelor muzicale, concluzionând că
„nu există emoţie, ci doar mişcare" (,,There is no emotion, only motion")6. Putem astfel spune că
umanul se retrage, dispare şi că asistăm la reificarea rămăşiţelor umane - picioare dezmembrate, capul,
buze, ochi, decupate, disparate, apropiate, îndepărtate devin obiectul atenţiei camerei cinematografice,
simbol suprem al progresului tehnic, ce pare să preia conducerea unui spectacol al mecanismelor
autopropulsate.

Imagini din filmul Le Baliei mecanique7
Precizăm şi că

premiera filmului a avut loc la Viena, în 1924, fără coloană sonoră însă, în
în care compoziţia muzicală era interpretată în premieră la Paris, în mod evident,
fără pelicula pentru care a fost creată. Din aceeaşi perspectivă, evidenţiem că filmul şi muzica au rulat
împreună doar de două ori, mai întâi în 1935 la New York, iar apoi în 1991 la Radio-Televiziunea
aceeaşi săptămână

5

Max Tohline, ,,On Baliei mecanique" (disponibil online la data de 10 octombrie 2014 la adresa
http://IOoclockdot.tumblr.com)
6
Ben Howell Davis, ,,Ballet mecanique" (disponibil online la data de 10 octombrie 2014 la adresa
http://www.mit.edu/~bhdavis/BalletMech.html)
7
Disponibile online la data de 5 octombrie 2014 la adresa www.antheil.org
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Naţională Suedeză

Aeolian

8

unde difuzarea filmului a fost

acompaniată

de

două

pianine-pianole marca

•

Compozitorul acestei piese, ce a rămas o adevărată provocare până spre finalul secolului al
XX-iea, a fost George Antheil ( 1900-1959), de origine americană, care a trăit în Franţa începând din
1922 şi care a intrat în contact cu Dada încă din perioada adolescenţei, cu precădere Dada New York,
unde începând cu 1916 activau Picabia, Duchamp sau Varese. Regăsindu-se în spiritul acestui curent,
în 1921 Antheil îşi propunea să formeze o societate internaţională care i-ar include pe Picabia, Picasso,
Ezra Pound şi Mary Garden. Tot 1921 este anul în care a compus prima piesă pe bază de maşini,
Sonata a 2-a, ,,The Airp/ane ", unnată de o serie de alte piese construite în jurul temei progresului
tehnic, respectiv Sonata Sauvage (1922), Sonata a 3-a, ,, The Death of Machines" (1922-1923),
Mechanisms (cca. 1923, pierdută) şi, în fine, Le Baliei mecanique (începută în 1923 şi finalizată în
1924 ). Preluând pasiunea pentru avion de la futuriştii care mitizaseră deja conceptul cu aproximativ un
deceniu în urmă, Antheil transformă sunetul produs de motorul acestuia într-un element specific
stilului său, amintind în acelaşi timp de Arta zgomotelor, a lui Luigi Russolo şi ale sale intonarumori
căruia i se alătură prin integrarea în creaţiile sale a unor instrumente care în mod obişnuit nu sunt
obiecte muzicale.
Capodopera sa Le Baliei mecanique a rămasă inabordabilă mai multe decenii la rând în
versiunea iniţial concepută de autor, datorită complexităţii orchestrei anvizajate la acel moment. Carol
J. Oja califică această operă drept „extravaganţă percusivă care glorifica tehnologia utilizând maşini
reale, instrumente de muzică mecanică şi principii de construcţie mecanică" şi arată că autorul său a
9
promovat-o atât pe plan public cât şi privat, conectând-o constant de „ideologia maşinilor" • În
termenii lui Antheil însuşi, utilizarea maşinilor şi altor mecanisme care nu implică prezenţa umanului
este esenţială pentru că astfel rezultatul sonor obţinut va fi unul absolut lipsit de emoţie, deci foarte
eficient:
„My Baliei mecanique is the first piece of musique that has been composed OUT OF and FOR
machines, ON EARTH" (Baletul meu mecanic este prima piesă muzicală compusă DIN şi PENTRU
maşini, PE PĂMÂNT) este o astfel de afirmaţie, întărită de o alta, care este explicabilă din perspectivă
cronologică, dată fiind epoca postbelică în care era făcută, când umanitatea nu apucase să uite ororile
războiului şi mutaţiile psihologice cauzate în rândul celor care au participat, cu grade diferite de
implicare, la acesta: ,,Scored for countless numbers of player pianos. Ali percussive. Like machines.
Ali efficiency. NO LOVE. Written without sympathy. Written cold as an army operates." (Compusă
pentru un număr indefinit de pianole. Toate percusive. Ca maşinile. Eficienţă peste tot. FĂRĂ
DRAGOSTE. Scrisă fără simpatie. Scrisă la rece, aşa cum operează o armată) 10 •
Cercetările au arătat că mai mulţi compozitori avangardişti şi-au manifestat interesul faţă de
instrumentele de muzică mecanică deoarece acestea erau superioare ca „viteză, agilitate şi polifonie"
unei interpretări de către un subiect uman. Dintre aceştia, Stravinsky are o viziune asupra
instrumentului de muzică mecanică foarte apropiată de cea a lui Antheil: ,,A pianola speaks the truth.
Or more accurately, it repeats exactly that truth that I have worked long and hard to articulate. A
pianola is not affected by life's hardships, and no emotionally willful musician can force his
temperament upon it. It plays quite straight and by this means it exactly achieves the task I have given
it" (O pianolă vorbeşte adevărul. Sau mai precis, repetă exact acel adevăr la care am lucrat din greu şi
îndelung pentru a-1 articula. O pianolă nu este afectată de vicisitudinile vieţii şi nici un muzician

8

Paul D. Lehnnan, The Revival of George Antheil 's 1924 Ballet mecanique, August 2000, pp. 28, 35 (disponibil
online la data de 10 octombrie 2014 la adresa
http://paullehnnan.home.comcast.net/-paullehrman/BalletMec.pdt)
9
Carol J. Oja, Making Music Modern: New York in the I 920s, Oxford University Presy, 2000, pp. 76-78
10
George Antheil, apud Carol J. Oja, op. cit., p. 80
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încăpăţânat

din punct de vedere emoţional nu-şi poate imprima cu forţa temperamentul asupra
acesteia. Pianola cântă echidistant şi astfel îşi îndeplineşte sarcina pe care i-am trasat-ot.
Le Ballet mecanique a cunoscut mai multe variante, prima, din 1924, incluzând 16 pianole,
marca Pleyel, care interpretau patru partituri diferite, pentru patru tobe meri, trei xilofoane, un tamtam, şapte clopote electrice, o sirenă dar şi trei elice de avion, precum şi două piane obişnuite, cu
interpreţi umani, fiind nefezabilă, în practică la momentul respectiv, în ciuda posibilităţii teoretice de
sincronizare a celor 16 pianole. Doar câţiva ani mai târziu, Antheil a încercat să îndepărteze aceste
dificultăţi, folosind I O piane cu interpreţi umani şi o singură pianolă, această a doua variantă fiind
interpretată la Paris în 1926 şi la Carnegie Hall în New York în 1927. Rezultatul nu a fost deloc unul
satisfăcător, după cum indică faptul că au fost necesari peste 60 de ani pentru ca cineva să
îndrăznească să interpreteze cu orchestraţie completă această creaţie. Abia în 1996 şi 1999 orchestra
de cameră din Germania intitulată Ensemble Modern a interpretat în Germania şi, respectiv, în Franţa,
Le Ballet mecanique, într-o variantă asemănătoare cu originalul, folosind însă două pianole cu muzica
înregistrată în format MIDI pentru a reda cele 16 partituri de pianolă, şi şase pianişti care interpretau
cele două partituri pentru pianul clasic. Astăzi există tehnologia necesară pentru redarea simultană de
12
către 16 pianole ·şi a pune capăt provocării de peste jumătate de secol deschise de această piesă.
Înainte de a încheia această scurtă prezentare a unei
capodopere a muzicii şi cinematografiei de avangardă,
trebuie să ne îndreptăm atenţia şi asupra titlului, care, deşi
revendicat atât de compozitor cât şi de cineast, pare să fi
fost inspirat de o sculptură din metal realizată de Francis
Picabia şi expusă pe coperta numărului 7 din 1917 al
Revistei 391 şi pe care o prezentăm alăturat 13 •
Tot în legătură cu titlul, se ştie că Antheil însuşi era
conştient de confuzia cauzată de omonimia dintre „ballet"
(balet) şi „balai" (mătură), care îi fusese semnalată de Sylvia
Beach 14 • Nu putem decât sublinia că dintre cei doi termeni,
,,mătura" este termenul căruia în mentalul popular, colectiv,
îi este ataşată ideea de activitate repetitivă, mecanică, pe
când „baletul" sugerează mai curând armonie şi continuitate
a gesturilor, a atitudinilor, a mişcărilor celor care participă
la acesta. Sintagma ce formează titlul este astfel un
oximoron care sintetizează şi ironizează atitudinea omului
în faţa „timpurilor moderne", aşa cum vor fi acestea evocate
şi în mult mai cunoscuta comedie dramatică Modern Times
a lui Charlie Chaplin, ultimul său film mut, ce datează din
1936 şi în care frenezia lumii industrializate ajunge la
paroxism.

11

Stravinsky, apud Paul D. Lehrman, The Revival o/George Antheil 's 1924 Balie! mecanique, p. 28
Paul D. Lehrman, ,,About the Balie! mecanique", 2003 (disponibil online, la data de 22 mai 2005, la adresa
http://www.antheil.org/balletrnec.htrnl)
13
Disponibilă online la data de I I octombrie 2014 la adresa http://archivesdada. turn bir .corn/post/ 16406657048/francis-picabia-ballet-mecan ique-in-391-new
14
Paul D. Lehrman, The Revival o/George Antheil 's 1924 Balie! mecanique, p. 31
12
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MUZICA MECANICĂ SI MUZICA INTERPRETATĂ.
COEXISTENTĂ SI RIVALITATE
~

~

~

Elisabeta Savu •

Abstract: The paper deals the music reception mechanical phenomenon in the late nineteenth century
and early twentieth century, in a major city of the modern Romania - Ploiesti. They are signaled two
aspects with conflictual flavour of emergence of the music mechanical in the romanian cultural
landscape: the social and artistic. These are supported by reports from the press, especially with the
paper "A chronicle of Ploiesti. 1825 - 1974. Music in life" Ploiesti belonging to a prominent cultural
personalities, famous mus ic lover Dr. Charles Nicholas Debie.
Keywords: mechanical music,automaton, musical life in Ploieşti
uzica mecanică cu ascendenţe ale evoluţiei sale în îndepărtata antichitate
perioada sa „de aur" la începutul secolului al XX-iea, interval în
care apar un număr impresionant de automate muzicale, de la pianine şi piane
mecanice, viori, harpe, orchestrione, orgi cu ancii, până la foarte popularele
gramofoane şi patefoane. Acestea conţineau pe suporţii de stocare şi redare a sunetului (benzi şi
discuri de metal, carton sau ebonită) melodii de mare succes, necesitând în unele cazuri
instalarea lor în spaţii publice (cafenele, saloane, târguri sau bâlciuri) pentru agrementarea
atmosferei.
Magia muzicii mecanice pătrunde treptat şi în România modernă, aceasta fiind apreciată
şi răspândită în special în rândul clasei de mijloc, cât şi al elitei sociale. Magazinele de muzică
din marile oraşe ale regatului român se adaptează curentului nou apărut, comercializând aceste
adevărate minuni ale tehnicii, ca răspuns al unei comenzi tot mai intense şi diversificate.
Comercializarea automatelor muzicale şi a suporţilor de stocare era într-o dependenţă directă cu
producţia acestora realizată de firme prestigioase din Europa şi Statele Unite ale Americii (His
Master's Voice, Patee Freres, Odeon, The Gramphone Company, Columbia Gramphone
Company sau Edison National Company) 1•
Cultura muzicală a unei persoane, cât şi a unui grup socio-uman este o componentă
specifică a culturii sale generale, ea presupunând acumularea în timp a unor noţiuni şi
deprinderi pe fondul cărora devin posibile descoperirea şi afirmarea unor talente, afinităţi sau
aptitudini. Dezvoltarea şi formarea pasiunii şi gustului pentru muzică, domeniu sensibil al
culturii generale se realiza în România de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului
XX, în special prin cele două forme de învăţământ: public şi privat. În ambele forme se
promovau cu predilecţie genuri aparţinând muzicii culte, contribuind în mod direct la formarea
unui public avizat, apt să recepteze şi să înţeleagă adevaratele valori artistice ale acesteia.
Un rol complementar factorilor instituonalizaţi l-au avut şi manifestările muzicale din
mediul privat, audiţii sau interpretări practicate în aceeaşi perioadă în saloanele caselor din elita

M
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societăţii româneşti.

• Muzeograf,
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Muzeul Ceasului „Nicolae Simache"
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Claude Sobeau, Jeanine Sobeau, Tehnica orgii Barbarie de tip pneumatic, Buletinul Muzeului Ştiinţei
Tehnicii Ştefan Procopiu laşi, an V, nr. 5, 2011, Iaşi, pag.99; Teodora Camelia Cristofor, Şarmul
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Automatele muzicale, reprezentând prin definiţie simboluri ale progresului tehnic de la
graniţa secolelor XIX-XX vor deţine un rol important şi distinct în cadrul acestui fenomen
cultural, rol determinat în primul rând de valoarea repertoriului înregistrat.
Viaţa muzicală, sub toate formele ei de manifestare dintr-un oraş important oraş al
României - Ploieştiul este descrisă până la detaliu, într-o lucrare de referinţă aparţinând unei
personalităţi culturale ploieştene, dr. Carol Nicolae Debie ( 1904-1992). Lucrarea poartă un titlu
sugestiv „O cronică ploieşteană.1825-1974. Muzica în viaţa oraşului Ploieşti". Pe baza unei
bibliografii exhaustive autorul reuşeşte în cele şase volume ale lucrării reconstituirea atmosferei
de epocă prin folosirea unui limbaj specific. Dr. Carol Nicolae Debie aparţinea ca formaţie
intelectualităţii tehnice, dar pasiunea sa pentru muzică s-a manifestat plenar, el fiind nu numai
autorul lucrării menţionate, dar şi fondatorul Filarmonicii „Paul Constantinescu" din Ploieşti, al
cărui prim director a fost, începând cu anul 1952. Spiritul său meloman transpare în structura
întregii lucrări, autorul abordând cu predilecţie aspecte ale evoluţiei vieţii muzicale,
instrumentale şi vocale, promovate în instituţiile de învăţământ, dar şi din repertoriul
spectacolelor muzicale de toate genurile susţinute în primul rând de personalităţile marcante ale
vrem11.
Autorul nu eludează însă aspecte ale receptării şi evoluţiei în viaţa culturală a
Ploieştiului a muzicii mecanice, la început sporadic şi modest, aceasta impunându-se treptat în
anii '30 ai secolului trecut.
Primele menţiuni documentare ale prezenţei muzicii mecanice în oraşul Ploieşti datează
din anul 1907. Autorul surprinde două ipostaze total diferite ca semnificaţie şi mesaj. Prima
secvenţă, din 16 august 1907 redă atmosfera modestă şi ternă a bâlciului de „Sf. Marie, o replică
autumnală a Târgului Moşilor de la Bucureşti - înviorată de un piangiu cu o caterincă", totul
desfăşurându-se pe fundalul unui „declin vădit al lăutăriei ploieştene, altădată o meserie
întloritoare" 2 • Două luni mai târziu, în 16 octombrie, acelaşi an, autorul constată intensificarea
folosirii automatelor muzicale prin comercializarea acestora şi cu ajutorul unor reclame: S-au
înmulţit amatorii de muzică mecanică ... La Marca Ţărei se vând gramofoane şi plăci cu muzici
naţionale. Se dau în rate; numeroase afişe cu figuri au fost trimise prin poştă şi emisari la «onor
clientela»".
Dacă reclamele dintr-un oraş provincial, cum era Ploieştiul se derulau în modalităţi
obişnuite, o parte a celor din capitală se caracterizau prin accente comice. Iată un astfel de anunţ
publicat de firma D. CLECNER din ZUrich, într-un ziar bucureştean, din iulie 1899: ,,Sacrific
două mii bucăţi, cutii de muzică pentru a nimici pe concurenţii mei, oferind gratuit fiecăruia
care va comanda şi de azi până la finele lui August unul din următoarele ceasornice, o splendidă
cutie de muzică fabricaţie elveţiană, 28 tonuri garantate, cântând admirabil, aranjată într-o cutie
de lemn pictat, ornamentat în diferite figuri, o podoabă pentru fiecare salon. Cu toate acestea
dau ceasornice de primă calitate sistem Roskopf, aurite sau argintate, reglate după Institutul de
garantare din Elveţia" 3 •
Pentru atmosfera anului 191 O autorul relatează practicile cultivării muzicii mecanice în
casele din elita socială a oraşului în aşa numitele „jours fixes". Asemenea audiţii au avut un
efect pozitiv, contribuind la rafinarea gustului artistic; a generat însă şi situaţii mai puţin
lăudabile, caracterizate de autor într-un stil plin de savoare: ,,S-au creat gomoşii, adică
melomanii, şi în genere amatorii de cultură mofturoşi. Nu dintr-un spirit electiv şi raţional, ci

Carol Nicolae Debie. O cronică ploieşteană. 1825-1974. Muzica în viaţa oraşului Ploieşti. Cartea a
treia, 2006, p. 5
3
„Dreptatea" 4 iulie, Bucureşti, 1899
2
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din grandomanie, gomoşii nu ascultau decât crema artei muzicale şi de preferinţă muzică şi
instrumentişti străini. Cine erau gomoşii? În genere, oameni avuţi, acei <<fils a papa>>, care
fuseseră în Apus sau aveau de gând să se ducă. De curând apăruseră gramofoanele cu ace de
safir şi melomanii aceştia se întreceau în a-şi procura plăcile bune (Pathee, Vocea Stăpânului,
Lyraphon), care deveniseră un sumum de aspiraţii artistice. Dar acestea erau încă rare şi de
aceea melomanul care ţinea la aparenţe şi voia să-şi întreţină prietenii cu aprecieri critice despre
muzică, nu se străduia să descifreze singur sau să asculte pe vreun instrumentist ploieştean
cântând o bucată nouă; gomosul se ducea la Bucureşti la spectacole de tot felul, nu atât pentru
ca să asculte muzica, ci pentru ca să audă aprecieri şi consideraţii critice, pe care apoi să le
deverseze grandilocvent în saloane ... uneori chiar în presa locală. Pentru gomoşi muzica
4
ploieşteană era o producţie inferioară, pentru vulg ... "
În anul 1914 muzica mecanică devine o prezenţă importantă în sălile de cinematograf:
,,La Cinematograful Cooperativa a rulat filmul Excelsior, obscurantism şi lumină. Nu o dramă,
şi nici măcar o acţiune unitară, ci o înşiruire de fapte din istoria civilizaţiei în care ideea
principală şi comună era lupta contra răului. Muzica sugestivă, foarte bine sincronizată şi
impresionantele efectele de lumină (strălucire-întuneric) erau realizate de orchestra Casei
Parlophone care puseseră în vânzare şi unele discuri. Filmul a rulat trei zile şi sala a fost mereu
plină. La sfârşit s-a înregistrat un conflict între antreprenorul sălii şi orchestra proprie,
anticipându-se astfel conflicte viitoare şi mai puternice derulate în anii 1928-1929, determinate
de apariţia radioului şi folosirea pe scară foarte largă a gramofoanelor şi patefoanelor" 5 •
Fenomenul se va amplifica şi în anii următori, folosirea intensă a muzicii mecanice fiind
receptată sub un dublu aspect; i se recunoşteau acesteia progresul tehnic şi relativa
accesibilitate, dar i se accentuau consecinţele negative de ordin social şi artistic. O asemenea
apreciere exprima însuşi George Enescu, care de la înălţimea celebrităţii sale aprecia: ,,muzica
de pe discuri şi din filme nu este proaspătă, se uzează, este susceptibilă de falsificările aparatului
de reproducere şi a operatorului ... Nu ai contact viu cu artiştii, nu simţi sufletul sălii, nu
comunici emotiv cu ascultătorii ... Muzica mecanică ia pâinea de la gură muzicanţilor, atâţia
colegi de-ai mei, care îşi câştigau viaţa cântând în orchestrele de cinematografe au devenit
şomeri. Va veni timpul când mai nimeni nu va mai merge la concerte; fiecare va prefera să
asculte muzică la el acasă prin radio sau discuri" 6 • Viaţa muzicală n-a cunoscut accente atât de
sumbre şi pesimiste precum cele exprimate de George Enescu în anul 1932 ...
Anul 1934 este caracterizat de apogeul muzicii mecanice aflată „în floare": ,,Melomanii
ploieşteni, aceia care frecventau regulat concertele şi recitalurile mai toţi sunt acum prinşi de
această vogă a discului, care este moda nouă. Este explicabil că exista un interes crescând
pentru gramofon care beneficia şi de discuri perfecţionate, de mare artă. Lista de discuri de
muzică de orice gen cuprinde practic toată producţia muzicală, iar preţul discurilor este în
continuă scădere. Realizarea unor discuri bune şi ieftine îngrijorează lumea artiştilor
instrumentişti şi vocali, ca urmare ei cer să se instituie un control al importurilor şi imprimărilor
româneşti prin mărirea taxei în folosul sindicatului lor. Dar se merge cam departe cu acceptarea
pretenţiilor celor loviţi de şomajul provocat de muzica mecanică. Oare să ajungă discurile ţap
ispăşitor?"

7

La sfârşitul anului 1934, întregul interval este apreciat ca fiind „un an sărac în acţiuni
muzicale, în acţiuni cu muzică naturală, cu muzică propriu-zisă. De cealaltă muzică, muzica

~ Carol Nicolae Debie, Op. Cit, p.43
5
6

7

Ibidem, p.87
Ibidem, p.313
Ibidem, p.329
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mecanică,

nu am dus lipsă şi pare neîndoios că ea nu va înceta să devină tot mai insistentă şi
răspândită, atât în preocupările cu muzică adiacentă (teatru, film, balet, publicitate, învăţământ
etc) cât şi în producţiile de muzică concertantă. Cum se va dezvolta muzica mecanică în viitor
nu se ştie încă; totuşi i se cunosc deocamdată două victime sigure: perfecţionarea şi răspândirea
muzicii mecanice a scos din rostul lor un număr mare de profesionişti ( dintre cei cu funcţii
permanente) şi a eliminat până aproape de dispariţie pe diletanţi. Muzica devine acum o
substanţă sonoră care se produce şi se consumă ca orice produs industrial iar muzicanţii au
devenit nişte producători depersonalizaţi de marfă perfect executată şi standardizată. Rari vor fi
muzicanţii care vor fi şi artişti, adică să poată fi şi subiectivi, dar poate că omenirea va ajunge să
se mulţumească cu arta standardizată. Viitorul va decide" 8.
Aspectele şi aprecierile exprimate în lucrarea menţionată pot fi extrapolate perfect şi în
cazul altor oraşe ale României din perioada sfârşitului de secol XIX, începutul secolului XX, dar
muzica mecanică rămâne şi azi o sursă de fascinaţie şi farmec pentru iubitorii muzicii de toate
genurile.

8

Ibidem, p.332
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ASPECTE EVOLUTIVE ÎN DESIGNUL APARATELOR DE
REDARE SONORĂ
Marius Dan Benţa •
Dragoş Popa••
Andrei Coman•••

Abstract:The present article describes the evolution of the interest towards the phenomenon of recording and
playback of the human voice on various supports, as well as to wards aspects related to the design of sound
play back devices.
The first preoccupations connected to sound play back originated around 1500 B. C., in Theba where a g igantic
statue of Memnon was erected, making sounds similar to a harp on a daily basis. The secret of this mechanism
was fost in theyear 27 A .D. , when the statue was destroyed by an earthquake.
Keywords: Recording and playback of the human voice, supports, design ofphonographe and gramophone

Fonograful realizat de Edouard - Leon Scott în anul 1857
r_imul aparat pentru înregistrare fonografică, numit fonoautograf, aparţine francezului
Edouard-Leon Scott de Martinville. Invenţia sa a fost patentată pe 25 martie 1857. Prin
procedeul său, Scott putea inscripţiona
vibraţiile sonore pe un anume suport,
dar nu le putea reda ulterior. Aparatul consta dintr-o
pâlnie care concentra vibraţiile sonore către o
membrană care avea ataşat un fir din păr de porc. Firul
era mişcat corespunzător vibraţiilor, inscripţionând pe
un mediu potrivit. La început, înregistrările se făceau
pe sticlă înnegrită cu fum. Versiunile ulterioare ale
aparatului au utilizat un cilindru acoperit cu hârtie
înnegrită, iar în final au fost inscripţionate chiar şi role
de hârtie. Fonoautograful a fost utilizat pentru studii în
Fig. 1 Fonograful lui Edouard - Leon Scott
domeniul acusticii. Cu ajutorul său se putea determina
realizat în anul 1857
frecvenţa unei note muzicale şi se studia vocea umană .

P

Patefonul realizat de Charles Cros în anul 1877
Acest aparat a fost inventat în anul 1877 şi semăna în construcţia şi modalitatea înregistrării cu
un fonoautograf Scott: o pâlnie care captează sunetul este acoperită la capăt de o membrană ce are un
ac ataşat în mijlocul ei 1.
Vibraţiile sunt înregistrate - de data aceasta - pe un disc plat (înnegrit cu fum) şi nu pe un
cilindru.
Pentru a depăşi limitările tehnice ale fonoautografului, Cros propunea ca vibraţiile lăsate pe
disc să fie copiate în relief prin procedee fotografice, pe un material de dimensiuni similare însă de
rezistenţă sporită la uzură . Folosind un ac metalic (sau o mică furcă în cazul imprimării în relief) ataşat

• Asistent Universitatea „Transilvania" Braşov
•• Student Universitatea „Transilvania" Braşov
••• Student Universitatea „Transilvania" Braşov
1
ro. wikipedia.orglwiki/Începuturile_înregi strărilor_sonor
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de centrul unei membrane elastice, vibraţiile înscrise în discul
de material dur sunt transformate din nou în vibraţii sonore de
aceeaşi intensitate şi durată, cu condiţia ca viteza de rotaţie la
redare să fie aceeaşi cu cea din timpul înregistrării.

Gramofonul realizat de Thomas A/va Edison în anul 1877
Thomas Alva Edison a anunţat lumii inventarea
Fig. 2 - Patefonul lui Charles Cros
fonografului pe 21 noiembrie 1877. Primele sunete
realizat în anul 1877
înregistrate au fost versurile poeziei „Mary had a little Iamb",
recitate de către inventator. Aparatul său conţinea aceleaşi elemente ca cele ale fonoautografului Scott,
însă ca mediu de înregistrare folosea un cilindru spiralat acoperit cu o foiţă de cositor (asemănătoare
foliei de aluminiu de mai târziu), imprimată în adâncime la viteza de 60 de rotaţii pe minut.
Dezavantajul acestui mediu de stocare era faptul că după câteva ascultări , folia de cositor fie se rupea,
fie se tocea.
Ulterior progreselor lui Tainter şi Berliner, Edison a reluat lucrul la fonograful său în perioada
anilor 1886 - 1888, obţinând mai multe patente. Noile înregistrări - de data aceasta pe cilindri de ceară
- erau mai clare, cu zgomote minime şi redare fidelă. Urmează o perioadă de înregistrări
experimentale şi de orientare către producţia în masă a cilindrilor conţinând piese muzicale. Din cauza
faptului că nu existau încă tehnologii de reproducere a cilindrilor, aceştia erau înregistraţi individual.

Fig. 3 - a Fonograful lui Thomas Alva Edison; b, c - Dictafon model Thomas Alva Edison

Grafofonul realizat de Charles Sumner Tainter în 1885
Charles Surnner Tainter, Chichester Bell şi Alexander Graham Bell au început să lucreze la
îmbunătăţirea fonografului Edison în 1881. În faza discuţiilor, au ajuns la concluzia că lipsa de
viabilitate a acestei invenţii rezida tocmai în suportul înregistrării . Folia de cositor se uza repede, iar
după patru citiri sunetele deveneau neinteligibile
Prima schiţă a proiectului prevedea ca în locul cilindrului de cositor să se afle un disc de ceară,
fildeş , cauciuc, celuloid sau lemn moale aşezat vertical. Materialul trebuia deci să fie uşor de
inscripţionat, dar cât mai greu deformabil. În mai şi septembrie 1881 au fost construite primele aparate
experimentale, cu ajutorul cărora Tainter a descoperit faptul că înregistrările făcute în ceară erau de
calitate superioară celor în folii de cositor. Din 8 noiembrie ale aceluiaşi an s-a păstrat un disc de ceară
placată cu cupru care conţine striaţii laterale [ l].
Perioada cuprinsă între sfărşitul lui 1881 şi începutul lui 1882 este bogată în experimente.
Tainter încearcă diverse metode de redare a sunetului, precum şi diverse compoziţii ale suportului pe
care se făcea înregistrarea. După o scurtă vacanţă, în august 1882 construieşte un dispozitiv mecanic
care îi va permite să obţină o viteză constantă de rotaţie a discului .
Până în 1885 va încerca diverse metode de înregistrare şi reproducere a sunetelor, căutând în
principal să reducă uzura şi zgomotele parazite. În primăvara lui 1885, Tainter construieşte un aparat
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sunetul pe fâşii lungi de hârtie acoperită cu ceară. Astfel, constată că trebuie să
reducă dimensiunile striaţiilor.
Pe 14 mai 1885 a fost terminat un aparat care înregistra sunetele pe un cilindru de hârtie
acoperită cu ceară . Cilindrul avea 22,86 cm lungime, 2 cm în diametru, iar grosimea stratului de ceară
era de 0,63 cm. Cu o frecvenţă a striaţiilor de 47/cm, cilindrul totaliza 10 minute. În iulie 1885, o a
doua maşină înregistra pe un cilindru de 15,24 cm lungime şi 2,54 cm în diametru, la frecvenţa de 59
striaţi i/cm. După ce şi-a îmbunătăţit aparatul (numit de acum grafofon), în august acelaşi an a dat
comanda pentru construirea a 6 exemplare, terminate abia în decembrie. Unul dintre acestea se mai
păstrează încă la Institutul Smithsonian [I].
În anii următori au fost perfecţionate o serie de
elemente: cilindrii de hârtie pe care se aplica ceara (1887),
mecanismul de rotire constantă a cilindrului (1887),
compoziţia cerii (1887 şi 1890), procedeul de turnare şi
şlefuire al cerii, care elimina eventualele bule de aer (1890)
etc. Întrucât volumul de redare a sunetului era foarte mic, în
1888 Tainter introduce tuburile pentru ascultat. Aparatele sale
încep să fie promovate şi vândute ca dictafoane.
Progresele obţinute de Tainter i-au suscitat interesul
lui Edison, care a reluat lucrul la fonograf. A înlocuit folia de
cositor cu cilindrul de ceară. Varianta sa de aparat s-a dovedit
Fig. 4 - Gramofonul realist de
în timp mai bună ca cea a lui Tainter, astfel încât i-a
Charles Summer Tainter din 1885
supravieţuit acesteia. În 1896, Edison şi Easton ( deţinătorul
din acel moment al patentului pentru grafofon) au făcut
schimb de patente pentru a putea produce ambele modele, iar din 1897 încetează să mai fie fabricaţi
cilindrii pentru grafofon.
care

înregistrează

Gramofonul realizat de Emil Berliner în 1887
În 1886, Emil Berliner îşi începe lucrul la aparatul său, denumit mai târziu gramofon. Pe 4 mai
1887 încearcă să obţină un brevet de invenţie pentru un procedeu prin care vibraţiile imprimate
orizontal pe un disc înnegrit de fum erau copiate fotografic şi gravate într-un disc similar, dintr-un
material rezistent. Cererea i-a fost respinsă, pe motiv că metoda sa semăna prea mult cu cea a lui
Charles Cros.
Mai târziu, Berliner obţine un patent pentru un alt procedeu de producţie al discurilor sonore.
De această dată, vibraţiile erau trasate pe un disc de sticlă înnegrită cu fum, care folosea mai apoi ca
matriţă pentru imprimarea fotografică a unui disc de zinc sau cupru. Şanţurile erau obţinute mai apoi
prin corodare cu acid. Primul său disc de zinc se păstrează astăzi la Institutul Smithsonian şi este datat
26 iulie 1887. În noiembrie acelaşi an, Berliner îşi publică invenţia şi prezintă un disc de sticlă cu
durata de cca. 4 minute. Cu toate acestea, încă era imposibilă producerea în masă a discurilor de zinc,
totul aflându-se în stadiu experimental.
În februarie 1888 încearcă să înregistreze direct pe discurile de zinc (la 30 de rotaţii pe minut),
acoperindu-le cu un strat de ceară . Aceasta ar fi trebuit să ia locul măştii fotografice în faza de
corodare cu acid. Totuşi, impurităţile au generat o serie de probleme. Au urmat discurile de celuloid
(înregistrate la 60 de rotaţii pe minut), însă materialul era prea moale. În iulie 1889 Berliner reuşeşte
să producă în masă discuri de cauciuc tare, care erau presate după o matriţă de zinc.
Pentru că în SUA nu a primit brevet de invenţie decât în 1896, Berliner a început să-şi vândă
produsele în Europa. În 1894 publică o listă de discuri disponibile pentru vânzare. Acestea aveau un
diametru de 17,45 cm ( după 1895 de 17.78 cm) şi erau confecţionate din celuloid (după 1895 din
cauciuc tare, iar după 1897 din şelac).
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În 1898, Eldridge Johnson cere un brevet de invenţie pentru
un procedeu personal de producţie a discurilor pentru gramofon,
după ce în 1897 perfecţionase aparatul cu un motor pe bază de arc.
Johnson avea să fie fondatorul Companiei Victor Talking Machine
Co., cu celebra sa siglă înfăţişându-l pe căţeluşul Nipper care se uită
în pâlnia gramofonului.
Gramofonul de salon este un model care a apărut şi a fost
Fig. 5 - Gramofonul realizat
comercializat în România la începutul secolului al XX-iea. În
de Emil Berliner în 188
interiorul cutiei se află mecanismul cu arc pentru antrenarea
platanului ce conţine discul. Deasupra se află placa rotativă, prevăzută cu o ramă de nichel care face ca
placa să nu oscileze în momentul rotirii, pârghia pentru pornire-oprire şi regulatorul de viteză sub
formă de buton. Braţul acustic mobil se termină cu o doză din mică şi este legat de pâlnia de
rezonanţă.

În figura 6 a, b şi c sunt prezentate o serie de modele de gramofoane, astfel: fig. 6 a reprezintă
un model de gramofon realizat în stilul Art Nouveau, comercializat de Compania Anglo Americană ,
aflată pe Strada Carol numărul 50 în Bucureşti, aceasta având sucursale şi în Piteşti şi Câmpina. Pe
membrana acestuia apare scris urmatorul text: Exposition London - Berlin - Hamburg.
În fig. 6 b se prezintă un model care a fost comercializat ca şi în cazul celui prezentat în fig. 6
a de către Compania Anglo Americană, aflată pe Strada Carol numărul 50 în Bucureşti. Pe membrana
acestuia apare textul : Exposition London - Berlin - Hamburg.
În fig. 6 c, se prezintă un gramofon marca Harmonie - Schalldose, acesta prezintă, pe trei
laturi, panouri pictate în email cu scene galante.

Fig 6 a, b, c, modele de gramofoane de la începutul secolului XX

În figura 7 a, b şi c este prezentat un gramofon care prin construcţia cutiei îl înfăţişează pe
Budha. Acest model a fost realizat în anul 1920 având pe lângă rolul de funcţionalitate şi rol decorativ.

Fig. 7 a, b, c Gramofon

înfăţi ş ându-l

pe Budha
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Fig. 8 a, b Două modele de

lămpi, prevăzute

cu mecanism de patefon . Aceste modele au fost realizate în anul
1920 în Statele Unite ale Americii.
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Fig. 9 a, b, ilustrează un gramofon de tip Klingsor realizat în anul 1915, produs de „Krebs & Klenk, Hanau".
Acest model este ornamentat cu vitralii realizate din sticlă colorată, având o plastică ce aparţine stilului Art
Nouveau

Figura următoare prezintă o serie de patefoane portabile realizate în anul 1930. Cel din figura
IO a este un model realizat dintr-o carcasă metalică rotundă, cel din figura 10 b neavând niciun marcaj
(provenienţa necunoscută) , iar cel din figura 1O c este un model realizat în Rusia, acesta fiind marcat
cu inscripţia „brevet Gramophon Leningrad".

Figura I O a, b, c, Modele de patefoane portabile realizate în anul 1930
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Figura 11 prezintă trei modele de mini patefoane realizate în anul 1925, primul are marca
„Thorens" realizat în Elveţia, al doilea cu marca „Peter Pan" realizat în Anglia, iar al treilea este un
„Parlaphon Rekord" din Statele Unite ale Americii, acesta fiind prevăzut şi cu mecanism de extensie a
platanului.

Figura 11 a, b şi c mini patefoane realizate în anul 1925

BIBLIOGRAFIE:
[l] T. Mucica şi M. Perovici (1982). Universul mijloacelor audiovizuale, Editura Albatros, Bucureşti .
[2] Exponatele prezentate in figurile 3 (a, b sic), respective figura 6 (a, b sic) provin din colecţia autorului.
[3] http://www. li veauctioneers.com/catalog/33 758 _ science-and-technology-fine-toys-andautomata/page2 l ?rows=20.
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NEW EXHIBITION OF
AUTOMATIC MUSIC
MACHINES IN NORTH
BOHEMIAN MUSEUM IN
LIBEREC

NOUA EXPOZITIE DE
AUTOMATE MUZICALE DE
LA MUZEUL BOEMIEI DE
NORD DIN LIBEREC
~

Radek Janousek•

Brief history of the Severoceske (North
Bohemian) Museum in Liberec

Scurt istoric al Muzeului Boemiei de Nord
(Severoceske) din Liberec

In 1868, when a travelling exhibition was being
installed in Liberec, the idea to establish a
similar institution in the town appeared. May
9th 1873, the day when the museum committee
was appointed, is now regarded as the date of
the museum foundation. However, the opening
ceremony was held a few months later. It took
place on the 2nd December 1873 in the attic
spaces of the school in Orii Street. As the
departments of the institution and the collection
itself grew over the years, the school spaces
became unsuitable and for this and some other
reasons the museum had to move for the first
time. Altogether, it shifted three times. Since
more and more voices calling for giving the
collection a proper home were heard, an
architectural design competition was launched.
It was won by Professor Friedrich Ohmann and
his work. The founding stone of the new
building was laid on March 24 th 1897 and after
all the exhibits had been installed, the museum
was officially opened on 18 th December 1889.
After the Second World War, the program of
the museum was enriched with new fields of
studies and interest: national history and
science, regional science, archaeology and
history.
Nowadays, the North Bohemian Museum is one
of the most significant institutions of this type
within our country and its collections are well-

În 1868, atunci când era amenajată o expoziţie
itinerantă în Liberec, a apărut ideea de a înfiinţa o
instituţie muzeală de profil în oraş. Ziua de 9 mai
1873, în care a fost numită comisia de muzeu,
este considerată drept dată de fondare a muzeului.
Cu toate acestea, ceremonia de deschidere a avut
loc câteva luni mai târziu, mai precis la 2
decembrie 1873, în mansarda Şcolii din Orii
Street. De-a lungul anilor, odată cu diversificarea
departamentelor instituţiei şi a colecţiei în sine,
spaţiile şcolare au devenit improprii şi din aceste
motive, muzeul a trebuit pentru prima dată să se
mute în alt local, fenomen care s-a produs în total
de trei ori. Din acest moment, tot mai multe voci
s-au făcut auzite, cerând ca expunerea colecţiei să
se facă într-o casă adecvată, prilej cu care a fost
lansat un concurs de design arhitectural, câştigat
de profesorul Friedrich Ohmann. Piatra de
temelie a noii clădiri a fost pusă la 24 martie 1897
şi după ce au fost expuse toate piesele, muzeul a
fost deschis oficial la 18 decembrie 1889.
După cel de al doilea Război Mondial, programul
muzeului a fost îmbogăţit cu noi domenii de
studii şi de interes: istorie naţională şi ştiinţă
regională, arheologie şi istorie.
În prezent, Muzeul Boemi ei de Nord este una
dintre cele mai importante instituţii de acest fel în
ţara noastră, colecţiile sale fiind bine-cunoscute
specialiştilor din Republica Cehă, precum şi din
străinătate.

* Collector and authorised restorer of pneumatic pianos and orchestrions
restaurator autorizat de piane pneumatice şi orchestrioane

Colecţionar şi
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known to experts from the Czech Republic as
well as from abroad.

Colecţia de automate muzicale
Piatra de temelie a colecţiei de automate muzicale
al Muzeului Boemiei de Nord din Liberec o
constituie orchestrionul, aparat pe care angajaţii
muzeului l-au primit de la Cârciuma „U Kakrdu"
(care se mai poate regăsi în Munţii Jizerske, într-o
aşezare numită Jizerka), la stărşitul anilor 1960.
În câţiva ani, colecţia s-a extins extinsă până la
câteva zeci de maşini, în special datorită efortului
fostului director de muzeu, Dr. Jaroslav Kavan.
Mai târziu, la începutul secolului XXI, domnul
Jiri Volny, supervizorul atelierului de restaurare,
a început restaurarea treptată a unei părţi a

Automatic music machine collection
The comerstone of the automatic mus1c
machine collection at the North Bohemian
Museum in Liberec is probably the orchestrion
that the museum employees got from the "U
Kakrdu" Pub
(a place which still can be found in the Jizerske
Mountains, in a settlement called Jizerka) in the
late I 960s. Within a few years, the collection
expanded up to severa) dozen machines,
particularly thanks to the effort of the former
museum director - PhD Jaroslav Kavan. Later,
at the beginning of the 21 st century, Mr Jiri
Volny, the restoration workshop supervisor,
started gradual restoration of a part of the
collection.
These days, the collection includes more than
sixty items, ranging from small music machines
to big parlour orchestrions, and it is the fourth
largest collection in the Czech Republic.

colecţiei.
Astăzi, colecţia include mai mult de şaizeci de
aparate, de la maş1m muzicale m1c1 la
orchestrioane de salon, situându-se pe locul al
patrulea în rândul celor mai mari colecţii din
Republica Cehă.

Conceptul de studiu al noii expoziţii de
automate muzicale
Acest fapt a fost unul dintre motivele pentru care
a fost deschisă o expoziţie temporară cu aceste
instrumente, în subsolul unei şcoli din Liberec în
2001. De-a lungul timpului, a devenit evident că
acest loc nu a îndeplinit cerinţele de confort
acustic şi - mai presus de toate - de mediu
climatic stabil.
La începutul secolului XX, Liberec şi
împrejurimile sale au fost utilizate ca centru de
producţie a automatelor. În ţara noastră, nu a
existat nici un alt oraş cu atât de multe
manufacturi de fabricare a automatelor muzicale,
construite cu instrumente cu coarde sau de tuburi
sonore, ca în această regiune.
Prin urmare, comisia muzeului a decis să includă
o nouă expoziţie de automate muzicale de interior
într-un proiect de revitalizare. Au fost alese
suprafeţe mari din fosta expoziţie de arheologie,
aproximativ 120 de mp, deoarece amplasarea lor
la parter şi intrarea separată din exterior permitea
manipularea mai uşoară a obiectelor grele. În
scopul menţinerii condiţiilor de microclimat (de
exemplu, nivelul de umiditate de 55 % şi
temperatura de 20 °C), s-au prevăzut uşi automate
din sticlă pentru intrările de interior originale din

Concept study of new exposition for music
automatic machines
This fact was one of the reasons why a
temporary exhibition of these instruments was
opened in the basement of a Liberec school in
2001. In the course of time, it became obvious
that this place did not meet the requirements of
acoustic comfort and - above all - of
climatically stable environment.
At the turn of the 20 th century, Liberec and its
surroundings used to be a centre of
automatophone production. In our country,
there was no other town with so many
manufactures
making
automatic
music
machines built on a base of string or pipe
instruments as in this region.
This fact was one of the reasons why a
temporary exhibition of these instruments was
opened in the basement of a Liberec school in
2001. In the course of time, it became obvious
that this place did not meet the requirements of
acoustic comfort and - above all - of
climatically stable environment.
Therefore museum the committee decided to
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expoziţiile

vecine.
Inspiraţi din alte expuneri, membrii comisiei au
decis să expună piesele într-un mod asemănător
cu locurile în care au fost produse. Prin urmare,
structura expoziţiei este împărţită în patru părţi,
imitând medii, precum: stradă, pub-ul, salonul şi
casa. Partea centrală a expoziţiei este educativă şi
include scheme şi desene de diferite dispozitive,
precum şi unele modele interactive pentru o mai
bună înţelegere a părţilor componente ale
automatelor muzicale în lucru.

encompass a new exhibition of automatic music
machines into the interior-revitalization project.
The 120-square metre- large areas of the former
archaeology exhibition have been chosen since
their location on the ground floor and separate
outdoor entrance make manipulation with
heavy objects easier. In order to keep easily the
indoor conditions (i.e. humidity level of 55
percent and temperature of 20°C) steady,
automatic glass doors have been attached to the
original indoor entrances from the neighbouring
exhibitions.
Inspired by some other displays, the committee
members have decided to display the exhibits in
the settings resembling the places they were
made in. The layout of the exhibition is
therefore divided into for parts imitating street,
pub, parlour and home environments. The
central part of the exhibition is educational and
it includes schemes and drawings of different
devices as well as some interactive models for
better understanding of how individual parts of
the automatic music machines work.
List of automatic music machine producers
working in Liberec and its surroundings at
the turn of the 20 th century
Liberec (Reichenberg)
Johann Harwardt - Fabrik elektrischer
Klaviere,
Hanichenerstrasse
22,
Reichenberg.
Producer of pneumatic pianos (pianolas) and
pneumatic mechanics, including programming
rolls. Pianola cases and whole acoustic units
were supplied by Petrof Company from Hradec

Lista producătorilor de automate muzicale din
Liberec şi Împrejurimi În jurul secolului al
XX-iea

Liberec (Reichenberg)
Johann Harwardt - Fabrica de piane electrice,
Hanichenerstrasse 22, Reichenberg.
Producător de piane pneumatice (pianole)
ş1
mecanica pneumatică, inclusiv role de
programare. Carcasa pianolei şi întregul sistem
acustic au fost furnizate de Compania Petrof din
Hradec Krâlove;
Adolf Vilem Salamon - producţie variind de la
flaşnete ieftine de stradă la orgile mari de salon,
care - conform Dr Buchner - au avut 300 de
tuburi sonore, două role de programare şt un
registru automat de control;
Koch und Korselt - producţie de piane
pneumatice (în principal piane şi piane cu coadă);
Hugo Paul Lehmann - producţia de piane
pneumatice;
Gustav Eisert - producţia de orchestrioane;
Karl Koppl- Nu se cunoaşte daca este fabricant,
probabil doar vânzător.
Chrastava (Kratzau)
Gebriider Riemer - producţia de flaşnete mici
până la orchestrioane mari de salon. Astăzi firma
este plasată în lngolstad, Germania şi oferă
servicii de consultanţă în domeniul
orchestrioanelor.
Jifikov (Georgswalde)
August Forster - unul dintre producătorii
tradiţionali de piane şi piane de la începutul
secolului al XX-iea şi fabricant de pianole;
Scholze und Sohne - producător de piane, piane
cu coadă şi pianole.

Krălove

Adolf Vilem Salamon - production ranging
from inexpensive street barrel organs to grand
parlour organs, which - according to Dr
Buchner
- had 300 sounding pipes, two
programmmg rolls and automatic register
control.
Koch und Korselt - pneumatic piano
production (besides the main piano and grand
piano production)
Hugo Paul Lehmann - piano and pneumatic
piano production
Gustav Eisert - orchestrion production
Karl Koppl - It is not known if he made some
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instruments himself - probably was just a seller
Chrastava (Kratzau)
Gebriider Riemer - prodution ranging from
small street barrel organs to big parlour
orchestrions. Nowadays, the firm is located in
Ingolstad, Germany, and provides consulting
services in the field of orchesrions.
Jirikov (Georgswalde)
August Forster - one of the traditional piano
and grand piano producers, at the beginning of
the 20 th century alsa a pianola maker.
Scholze und Sohne - a piano, grand piano and
pianola producer.
Decin (Tetschen)
Franz Breite - a piano and pianola producer.
Dalimefice u Turnova
Frantisek Kticka -street piano production.

Decin (Tetschen)
Franz Breite - producător de piane şi pianole.
Dalimerice u Turnova
Frantisek Kricka - producţia de piane de stradă.

e,che .ber_

Historical postcard of North Bohemian Museum in Liberec from beginning of last century.
(Carte poştală istorică a Muzeului Boemiei de Nord, Liberec)

Vaclav Lorenz' s orchestrion, Prague and Popper Protector
Orchestrion Vaclav Lorenz, Prague and Popper Protector
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DESPRE ORGI, ORGANIŞTI ŞI CONSTRUCTORI DE ORGI.
SCURTE POPASURI ÎN ISTORIE.
Ruxandra Dreptu•
Beatrice Lupu**
Abstract: This paper brings in attention to organ, organists and organ builders who worked in towns and
parishes in Transylvania, Banat and Crişana since the xn11i century. ls signaled the richness and quality of
musical tije in the Lipova Arad, through the presence of organs of the XV and XVI centuries, such as that in
Lipova area , which has two manuals and 15 registers. A/so, in Banat area is characteristic the presence of many
families organ builders. The researcher and organist Franz Metz, established in Germany, gathered in an
archive, systematically and scientifically organized, documents over time about musical /ife of the germans who
lived in the Banat.
Keywords: Organ, organists, organ builder,documents, manuscript.

anuscrise dintr-o perioadă ce începe cu secolele IX şi X, printre care unele
elaborate de autori autohtoni, atestă centre de viaţă spirituală aflate la noi în ţară.
Documente care dovedesc formarea în centre din Europa a unor cantori, care au
fost apoi promovaţi în localităţi româneşti în funcţii ierarhice sau şcoli în care se
studiau şi disciplinele muzicii, cum este şcoala de la Cenad, fondată în secolul XI , ne dau o imagine
asupra integrării acestei zone în circuitul valorilor europene. Importanţa lor este remarcată şi de
Nicolae Iorga: ,,Fără îndoială, am avut şi pentru ai noştri, la reşedinţele episcopale din Milcov - încă
din veacul al XIII-iea - Baia şi Siret, din Bacău, din Argeş şcoli de latineşte din ale căror binefaceri sau împărtăşit copiii români de pe vremuri" 1•
Documente de plată privind subvenţionarea unor organişti în secolul al XIV-iea se găsesc în
toate oraşele şi parohiile importante.
Elocvenţa în ceea ce priveşte nivelul practicii muzicale promovată în centre româneşti, încă de
la sfărşitul secolului al XV-iea, este relatarea trimisă de umanistul Valentin Krauss din Braşov
prietenului său Konrad Celtes: ,,În oraşul nostru Braşov, în noua clădire a bisericii s-a construit o
splendidă orgă, cum nu s-a mai văzut una mai frumoasă ca înfăţişare şi nici nu a fost auzită una
asemănătoare în privinţa bogăţiei sonore" 2•
După cum consemnează Registrul de socoteli al oraşului Braşov, ,,Domnii de la sfatul oraşului
l-au angajat ca organist pe eruditul în arta muzicală şi experimentatul muzician Hieronymus,
obligându-se că îi vor da în fiecare an un salariu de 40 florini" 3• Senatorului Petrus Sartori i se acordau
4 florini pentru că a asigurat transportul lui Hieronymus Ostermeyer la curtea din Târgovişte a
domnitorului Ţării Româneşti Radu Paisie, unde muzicianul a poposit timp de 17 zile.
Valentin (Greff) Bacfark este elogiat pentru arta sa în multe dintre scrierile autorilor care au
activat sub semnul principilor Renaşterii. Bacfark este prezent în toate lucrările lexicografilor din
epoca modernă şi contemporană.
Două creaţii româneşti omagiază arta lui Bacfark, punând în lumină actualitatea acestei
moşteniri autohtone din epoca Renaşterii: ,,Patru intabulaturi pentru lăută de Valentin Bacfark"

M

• Critic de artă, conf. univ. dr, Universitatea Spiru Haret
•• Muzicolog, cercetator acreditat al CNSAS pentru Uniunea Compozitorilor
1
Nicolae Iorga, Istoria învă(ământu/ui românesc, Bucureşti, Editura Casei Şcoalei, 1928, p.8
2
Vasile Tomescu: Muzica românească în istoria culturii universale, Editura Muzicală, 1991, p. 266
3
G. Nussbacher: Hieronimus Ostermeyer, muzician şi cronicar, Astra, Braşov, 1983, p.12
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(transcripţie orchestrală),

de Sigismund Toduţă ( 1950) şi Simfonia pentru Orchestra de Cameră „In
memoriam Valentin Bacfark" de Ede Tereny ( 1978).
Un nume afirmat în cultura europeană este Daniel Croner, organist şi compozitor născut la
Braşov. În afara documentelor de epocă există numeroase cronici ale concertelor, susţinute de preotul
şi organistul Iosif Gerstenengst în străinătate. Repertoriul său cuprindea şi „Magnificat", pentru orgă,
de Daniel Croner, scris în 1681. Lucrarea producea întotdeauna o surpriză comentată extrem de
favorabil, (Ziarul Neue Zeit din Freiburg ( 1970): ,,Iosef Gerstenengst a cântat opere ale compozitorilor
din baroc într-un stil impecabil. Surpriza a fost „Magnificat", de Daniel Croner. Ziarele din ţară
reflectă, în spaţii largi, succesul ..... ".Badische Zeitung ( 1972): ,,Printr-o registraţie excelent
echilibrată a reuşit să scoată în evidenţă, atât „Cantus firmus" cât şi vocile contrapunctice din
Magnificat", de compozitorul transilvănean Daniel Croner" 4 •
De mare interes este culegerea elaborată la Apoldul de Sus, judeţul Sibiu, de Johann
Mallendorf, parohul comunei, atestat ca student la Heidelberg. Lucrarea datată 1596 cuprinde 203
piese muzicale şi se găseşte la Arhivele Statului Sibiu, Fondul Brukenthal.
Realizarea acestei antologii, care confirmă prezenţa compoziţiilor unor maeştri ai polifoniei în
repertoriul muzicienilor activi în Transilvania nu este singulară. În centre ca: Alba Iulia, Sibiu, Braşov,
Bistriţa, Mediaş, Cisnădie, manuscrise şi tipărituri de muzică polifonică sunt menţionate în date
anterioare anului 1596.
Tratatul „II Transilvano" de Girolamo Diruta depăşeşte ca importanţă graniţele secolului al
XVI-iea. Autorul apelează la exemple ilustre din cultura antică şi din renaşterea italiană, pentru a
demonstra supremaţia orgii în domeniul muzicii.
Prima parte a tratatului este dedicată lui „Al Serenissimo Principe di Transilvania ii Signor
Sigismondo Battori". Partea a doua este dedicată ducesei Leonora Orsini Sforta. Lucrarea tiparită la
Veneţia în 1593 este elaborată conform exigenţelor lui Ştefan Iosica, secretarul lui Sigismund Bathory,
considerat în epocă „uomo di profonda cultura italiana, umanisticamente intesa" 5•
Prezenţa unor tipărituri cu notaţie muzicală în patrimoniul Bisericii Sfăntul Ladislau din
Oradea este atestată de Pietro Ransano, trimisul lui Ferdinand de Aragon la curtea lui Matei Corvin,
unul dintre primii umanişti italieni care au afirmat conştiinţa romanităţii românilor 6 •
Despre bogăţia şi calitatea vieţii muzicale şi culturale existente în Oradea se ştia în tot
imperiul în timpul episcopatului lui Adam Patachieli. În 1762 se pune piatra de temelie a Palatului
Episcopal, copie a Palatului Schonbrun din Viena. Petrecerile organizate cu acest prilej au fost
grandioase. În interiorul palatului este proiectată o mare sală de spectacole şi o bibliotecă care va
cuprinde 15.000 de volume. Tot Adam Patachieli iniţiază o Academie cu un ciclu de 9 ani, atât pentru
catolici cât şi pentru românii de rit bizantin.
Printre membri orchestrei episcopale găsim nume de talie europeană, cum ar fi Michael Haydn
şi Karl Ditters von Dittersdorf. Cred că ar fi interesantă compararea vieţii artistice pe care o desfăşurau
cei doi fraţi Haydn, Joseph (la curtea Eszterhazy) şi Michael (la Patachieli).
Jacques Chailley în cartea „40.000 de ani de muzică" publică contractul pe care îl semnează
Joseph Haydn la angajare; ,,Numitul Joseph Haydn va fi considerat şi tratat ca un membru al
casei ..... Să urmeze regula prescrisă şi să apară cu ciorapi albi, rufărie albă, pudrat şi purtând, fie o
perucă cu o coadă împletită, fie cu părul înnodat în spate " ... Contractul se încheie precizându-se
libertatea de a-l concedia dacă se va găsi de cuviinţă.

~ Iosif Sava, Orga lui IosifGerstenengst, Bucureşti, Arhiepiscopia Romano - Catolică, 1992, p. 28-35.
5
6

Luisa Cervelli, Girolamo Diruta, ii Transilvana, Editura Bologna, 1969.
Vasile Tomescu, Muzica românească în istoria culturii universale, Editura Muzicală, 1991, p. 167.
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În 1988 la Ateneu are loc un concert intitulat „Giuvaeruri ale culturii muzicale vechi pe
teritoriul României". În program Girolamo Diruta, Valentin Bakfark, Wolfgang Grefinger, Antonio
Banchini, Antonio Romanini. Interpret organistul Iosif Gherstenengst, comentator cercetătorul Vasile
Tomescu care a studiat ani de zile în arhivele din Roma, Vatican, Viena, Budapesta.
Pentru zona Banatului este caracteristică existenţa multor familii de constructori de orgi.
Cercetătorul şi organistul Franz Metz, stabilit în Germania, a adunat într-o arhivă, sistematic şi
ştiinţific organizată, documentele unei vieţi muzicale de secole ale germanilor din Banat. Din păcate,
aproape toate orgile au nevoie de restaurare. Unora li s-au topit tuburile în primul război mondial
pentru confecţionarea de arme, altele sunt deteriorate de trecerea timpului în urma mai multor etape
ale părăsirii zonei de către populaţia germană.
De la orgile secolelor al XV-iea şi al XVI-iea, cum ar fi cea de la Lipova, cu două manuale şi
15 registre, cunoaştem mari familii de constructori de orgi, Hanke, Welter, Hromadka, fraţii Iosefi etc.
Cea mai veche lucrare realizată de firma Hanke este orga din Dudeştii Noi, din care a rămas
numai dulapul. În 1756 construieşte orga baroca din Biserica Domnului din Timişoara. În 1908 firma
este cumpărată de Leopold Wegenstein.
Familia Welter este renumită în secolul XVIII. Construieşte în Fibis, Obadeni, Gearmata, San
Andrei, Sagu, Varias, Jimbolia, San Nicolau! Mare, locul unde s-a născut Bela Bartok. Orga din
Oraviţa este construită împreună cu firma Otto Rieger din Budapesta. Cea mai frumoasa orgă Welter,
construită la sfârşitul secolului XVIII, se află la Dudeştii Vechi, un sat locuit de bulgari.
La aceste orgi s-a cântat o muzică absolut contemporană. Ion Caianu, Daniel Croner, Haydn,
Mozart, Beethoven erau cunoscuţi în acelaşi timp cu afirmarea lor în marile centre europene.
Era o perioadă deschisă circulaţiei ideilor şi valorilor. De exemplu, firma Dangl din Arad este
cel mai mare constructor de orgi din centrul Europei. Patronul este prieten cu Liszt cu care întreţine o
vastă corespondenţă. În urma acestei prietenii, firma Dangl construieşte orga de la Academia de
Muzică din Budapesta, precum şi orga Catedralei Sfântul Matias. În zona Banatului există multe orgi
construite de firma Dangl, dintre care menţionez pe cea din Ceacova. Lucrările acestei firme au fost
distinse cu multe medalii de aur şi argint.
Marea firma Wegenstein din Timişoara domina în secolul al XX-iea. Construieşte orga
electropneumatică din Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti, orgile din Reşiţa, Jimbolia şi Catedrala
Milenium din Timişoara.
În timpul celui de al doilea război mondial trenul, în care Wegenstein şi-a încărcat materialul
firmei pentru a-l salva trecându-l peste graniţă, a fost bombardat de ruşi. Se încheie astfel nu numai
viaţa firmei W egenstein, ci şi o tradiţie seculară a constructorilor de orgi din Banat.
Din 1992, Facultatea de Muzică din Timişoara organizează un concurs de orgă, care astăzi se
afirmă drept cel mai important eveniment de acest gen din Estul Europei. Unul dintre urmaşii familiei
Wegenstein, cetăţean german, oferă un premiu. Medalia Wegenstein merită să devină un premiu de
prestigiu internaţional.
BIBLIOGRAFIE:
I. Vasile Tomescu - Muzica românească în istoria culturii universale, Bucureşti, Editura Muzicală, 1991.
2. Octavian Lazar Cosma - Hronicul Muzicii Româneşti, Bucureşti, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor,
1973.
3. Franz Metz - Interviu realizat de TVR in 1992 - redactor Beatrice Lupu.
4. Iosif Sava - Orga lui losifGerstenrngst, Bucureşti, Editura Arhiepiscopiei Romano - Catolice, 1992.
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Iosif Gerstenengst (1920 - 1992), organist al Catedralei Sf. Iosif Bucureşti
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UN DISC "VORBITOR"
NICOLAE TITULESCU
CONFERENTIIND

A „TALKING" RECORD
NICOLAE TITULESCU
SPEAKING IN PUBLIC

~

Elena Ilie*
Motto: "This Minister of a sma/1 country does big po/itics. What an
amazing man! lnforeign politics he's embarked on a/rai/ raft which he
guides like a big ship, in internai affairs he sits on a rotten plank and
makes ii rock solid."
Edouard Herriot, Prime-minister of France
Motto: "Acest ministru al unei ţări mici/ace o politica În stil mare.
Ce Om Uimitor! În politica externă e îmbarcat
pe o firavă luntrişoară pe care o conduce ca pe un vapor mare, în
politica internă stă călare pe o scândură putrezită,
căreia până la urmă îi dă o stabilitate de stâncă."
Edouard Herriot, Prim-ministru al Franţei
Abstract: A rare record, owned by the Museum of Brăila, one of the three which are known to exist in the
institutional space. The conception of this ebonite record is special: ii is engraved on only one side with a
fragment from the „Creative Ideal" speech delivered by Nicolae Titu/eseu al JO'" of June 1921 in the
Assembly of Deputies; the labei and cover have elements of national identifica/ion: the three colours of
the flag and the emblem of Romania.
Keywords: ebonite record, Nicolae Titu/eseu, Parliament speech

Nicolae Titulescu (1882 - 1941 ), considered
by some the most striking personality of
Romanian foreign policy of all times, the
most important Romanian diplomat of the
20 th century and one of the great icons of
European diplomacy, a staunch defender an
promoter of peace, he was a brilliant
Professor of civil law at the University of
Iassy, from 1905, and Bucharest, starting
from 1909; deputy of the ConservatoryDemocrat party în the Parliament, elected
1912; Minister of Finance in the Ion
Brătianu-Take Ionescu Government în 1917
and between 1920-1921; from 1920 he starts
his act1v1ty as diplomat, with great
accomplishments for Romania in foreign
affairs. He was elected President of the
League of Nations in 1930 and 1931, as
recognition for his efforts in peace
promotion.

• Muzeograf, Muzeul

Nicolae Titulescu ( 1882 - 1941 ), considerat
de unii drept personalitatea cea mai
marcantă a politicii externe româneşti din
toate timpurile, cel mai important diplomat
român al secolului al XX-iea şi una dintre
personalităţi
ale
diplomaţiei
marile
europene, convins de necesitatea păcii şi
promotor fervent al acesteia, a fost profesor
strălucit de drept civil la Universitatea din
Iaşi, din 1905 şi la cea din Bucureşti
începând cu 1909; deputat în Parlament din
partea Partidului Conservator - Democrat,
ales în I 912; ministru de finanţe în guvernul
Ion Brătianu-Take Ionescu în 1917 şi din
nou între 1920-1921; din 1920 începe
activitatea de diplomat, ipostază în care va
aduce mari servicii României pe plan extern.
Ca o recunoaştere a eforturilor sale în
promovarea păcii a fost ales în funcţia de
preşedinte al Ligii Naţiunilor în doi ani 1930 şi 1931.

Brăilei
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***
Muzeul Brăilei deţine unul dintre cele trei
discuri cunoscute până acum cu înregistrarea
unui fragment din discursul „Idealul creator"
al lui Nicolae Titulescu. Am intuit raritatea
discului în anii imediat următori revoluţiei
din 1989, ani în care, cei ce deţineau obiecte
din perioada de dinainte de comunism, se
îndreptau cu oferte spre muzeu şi mai puţin
spre magazinele de profil, anticariatele.
Accesul la astfel de informaţii, înlesnit apoi
de internet, mi-a confirmat frecvenţa redusă,
cel puţin în spaţiul public, a acestui disc. Un
exemplar îl mai deţine Societatea Română
de Radiodifuziune 3 şi un al doilea exemplar
Biblioteca Naţională 4 •
Înregistrat în anii 1927 sub marca „His
Master's Voice", pe o singură faţă, discul se
prezintă într-o concepţie aparte. Eticheta
discului prezintă în partea superioară o
fotografie în medalion a lui Titulescu,
încadrată de tricolorul roşu, galben şi
albastru, iar în partea de jos, înscrisul:
„IDEALUL CREATOR"/ ,,MUNCA ŞI
IMPOZITE"/ Fragment dintr-un discurs
parlamentar,/ E. S. NICOLAE TITULESCU
/ MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE
ALE ROMÂNIEI.
În registrul de jos, central, imaginea mărcii
„His Master's Voice", în stânga acesteia
inscripţia: Talking in/ Roumanian/ (21141 I ), iar în dreapta sa inscripţia: S peed
78/ Cat. No / AM. 1003. În partea
superioară, un fragment de etichetă a
magazinului care l-a comercializat: IULIU
HEGEDUŞ / ARAD. Circular, inscripţia:
Record manufactured by The Gramophone
Comp. (Czechosl.) Ltd. Spoi .s.r.o. at Ustin.
L. Un şnur tricolor susţine stema României
aplicată pe coperta discului.

The Museum of Brăila has in its posession
one of the three known records of a
fragment of Nicolae Titulescu's „Creative
Ideal" speech. I have sensed the rarity of this
record in the first years following the 1989
Revolution, when those who owned pieces
from before the communist era were starting
to offer them to museums, and less to
antiques stores. Having access to this kind of
informations, later on facilitated by the
advance of the Intemet, has confirm ed the
reduced frequency, at least m the
institutional space, of this record. Another
record îs owned by the Romanian Radio
Society 1 and another by the National
Library2.
It was recorded in 1927 under the brand
„His Master's Voice", on a single face and it
has a one of a kind appearance. The upper
side of the labei has a photograph of
Titulescu, in medallion, framed by the
colours of the flag, red, yellow and blue, and
the lower side has the inscnption:
„CREATIVE IDEAL"/ ,,WORK ANO
T AXES"/ Fragment of a Parliament speech,/
H. E. NICOLAE TITULESCU/ MINISTER
OF FOREIGN AFF AIRS OF ROMAN IA.
In the lower part of the labei, centrally, the
image of the brand "His Master's Voice", to
its lefi the inscription: Talking in /
Roumanian/ (2-11411 ), and to its right the
inscription: Speed 78/ Cat. No/ AM. 1003.
In the upper side, a fragment of the labei of
the store that sold the record: IULIU
HEGEDUŞ
/ ARAD. In circle, the
inscription: Record manufactured by The
Gramophone Comp. (Czechosl.) Ltd. Spoi
.s.r.o. at Ustin. L. A three color ribbon
supports the Romanian emblem, on the
cover of the record.
The Romanian diplomat starts talking and,

* Muzeograf, Muzeul

Diplomatul român aflat în

Brăilei

1

http://www.radioromaniacultural.ro/nicolae_ titulescu_înregistrare_din_ 1921-9292
2
http://www.bibnat.ro/Audio-video-s70-ro.h
3
http://www.radioromaniacultural.ro/nicolae_ titulescu_înregistrare_din_ 1921-9292
4
http://www.bibnat.ro/Audio-video-s70-ro.h

68
https://biblioteca-digitala.ro

faţa

microfonului,

Istoria

ştiinţei şi

tehnicii

rosteşte,

m1c1 modificări, sfărşitul
discursului ţinut la I O iunie 1921 în faţa
Adunării Deputaţilor, discurs în care, în
calitate de ministru a finanţelor, propune
reforma fiscală a contribuţiunilor directe,
vizând înfăptuirea unui sistem unitar de
impozite. Cât de actuală este această

with small modifications, he reads the end of
the speech given at I 0 th of June 1921 in front
of the Assembly of Deputies. In this speech,
made in his quality of Minister of Finance,
he proposes the fiscal reform of direct
contributions, which envisaged a united tax
system. How modern is this initiative!
The text was adapted for a public with
different politica! views, as he gave up the
opening „Misters", and the paragraphs
which either politicized the issue or made
direct reference to it. lt is remarkably
rigorous and has a real clarity of ideas,
revealing a politica) personality of great
intellectual refinement. lt is a true show of
economic and financial eloquence and gives
the author the opportunity to bring into
discussion a favorite theme of its
5
philosophical thinking: the creative ideal •
Titulescu considers that the „creative ideal"
is one of the most adequate ways to combine
the idea, seen as a future projection of
human aspiration, with the transformative
creative action, in the sense of an
anticipatory retlection of what society must
become.
In this speech, he refers to the creative ideal
as a maximum concentration of thought, of
aphorisms: ,,The creative ideal is the
medicine which transfonns reality and gives
you the power to conquer it"; ,,he creative
ideal is the spring from which you drink to
be protected from discouragement and
limitation in satisfaction"; ,,the creative ideal
is synonymous to the great intuition".
is
Hearing
Nicolae
Titulescu
talk
impressive: his oratory is so great that it
punctuates the fluency and elegance of his
words, coming towards the listener,
overwhelming him with the force which
creates images and makes him adhere to the
ideas exposed.

cu

iniţiativă!

Textul a fost adaptat cerinţelor audiţiei
publicului cu vederi politice diverse prin
renunţarea la apelativul „O-lor" ce deschidea
fraza, sau a paragrafelor care fie că politizau
chestiunea în discuţie, fie că făceau referiri
directe la ea, se remarcă prin rigoare şi
limpezime a exprimării ideilor ce dezvăluie
o personalitate politică de mare rafinament
intelectual. Veritabila demonstraţie de
elocinţă economic - financiară dă prilejul
autorului să aducă în discuţie o temă favorită
a gândirii sale filosofice: idealul creator 6 •
Titulescu consideră „idealul creator" drept o
modalitate dintre cele mai adecvate de
îmbinare fecundă a ideii, sub fonna
proiecţiei în viitor a aspiraţiei umane, cu
acţiunea creativă transformatoare în sensul
preconizat
de
prima:
ca
reflectare
anticipativă a ceea ce societatea trebuie să
devină. În discurs, referirile la idealul
creator iau forma concentrării maxime a
gândului, a aforismului, a cugetării: ,,Idealul
creator e talismanul care transfigurează
realitatea şi-ţi dă puterea să o birui" ori
„Idealul creator e izvorul la care, dacă te
adapi, eşti ferit şi de descurajare şi de
limitare în satisfacţii" sau „Idealul creator
este sinonim cu intuiţia cea mare".
Audiţia
rostirii lui Nicolae Titulescu
impresionează într-un chip cu totul special:
măiestria oratorică punctează o dată în plus
fluenţa şi eleganţa cuvintelor care vin spre
ascultător, îl copleşesc prin forţa de a crea
imagini şi-l fac să adere cu o uşurinţă
uimitoare la conţinutul ideativ.

5

Other sides ofthe concept of „creative ideal" are revealed in Nicolae Titulescu's later interventions: in
the speech made in 4 th of October 1930 at the Society ofNations, Geneva; in the conference „Order in
thinking", in June 1937 at the University of Bratislava.
6
Alte conotaţii ale conceptului de „ideal creator" va oferi Nicolae Titulescu şi în interventii ulterioare: în
discursul din 4 Octombrie 1930 la Societatea Natiunilor, Geneva: în conferinţa „Ordinea în gândire
susţinută în iunie 1937 la Universitatea din Bratislava.
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„Vraja" cuvintelor lui Titulescu realizează
ceea ce-şi dorea de altfel, alegându-le,
şlefuindu-le,
găsindu-le
locul cel mai
potrivit şi rostirea într-o tonalitate perfect
adaptată,
şi
anume,
,,comuniunea"
desăvârşită cu ceilalţi. Şi dacă această
„comuniune" nu se manifestă la cel aflat în
faţa patefonului prin „aplauze repetate",
„aplauze prelungite", ,,aplauze urmate de
exclamaţii aprobative şi ilaritate la adresa
oponenţilor", ,,strigăte de bravo" (se pot
contabiliza numai în acest discurs 109 astfel
de întreruperi) 10, auditoriul va avea cu
certitudine un sentiment al împlinirii, al unui
câştig spiritual în faţa marilor idei şi un altul
al unei evidente actualităţi a gândului rostit
de Titulescu în acest discurs. Se împlineşte
astfel, ceea ce el spunea în prima parte a
intervenţiei sale: ,, ... înţeleg să vorbesc nu
numai Camerei, dar şi celor din afară, nu
numai celor de azi, dar şi celor de mâine" 11 •
Înregistrarea
vocii
lui
Titulescu,
inconfundabilă de altfel, a fost perfect
justificată: în epocă, Nicolae Titulescu este
recunoscut drept unul dintre cei mai
fascinanţi oratori. Este cunoscut faptul că i
s-a cerut deseori repetarea discursurilor
(rostite cu uşurinţă în franceză, engleză,
germană, italiană, limbi vorbite impecabil),
modele de măiestrie oratorică şi de vibraţie

„The
magic"
of Titulescu's
words
accomplishes all he desired, as he chooses,
polishes, and finds the best place for them,
and then he says them in the tone perfectly
adapted to the complete „union" with the
others. And if this „union" doesn't manifest
itself in the persan who is in front of the
pathephone through „prolonged applause",
„applause
followed
by
affinnative
exclamations and laughter at opponents",
„cries of 'Bravo"' (there are, only at this
speech, 109 such interruptions), 7 the public
will certainly have the feeling of fulfillment,
of a spiritual gain in front of big ideas and
will grasp the modernity of the thoughts of
Titulescu. Thus, it is accomplished what he
said in the first part of his intervention: ,, .. .I
understand that I speak not only to the
Chamber but alsa to the ones outside, not
only for today but alsa for tomorrow" 8•
Recording the unmistakable voice of
Titulescu was perfectly justified: in his age,
Nicolae Titulescu was revered as one of the
mast fascinating speakers. lt is a well known
fact that he was asked often to repeat some
speeches (which he easily and impeccably
delivered in French, English, German,
Italian), true models of oratory and
conceptual vibration 9•
Let us hope that the text as much as the
„magic" of its rendering according to all the
rules of oratory will chann, even after 87
years and the speech will receive, if not the
request to be repeated, at least the
appreciation of the listeners. And the
„music" of Titulescu's voice will make him
easily recognized: ,, ..... the brass band's
voice, which came /rom afar, setting the
rhythm for people's steps", one of the mast
vivid images of Titulescu's oratory,
conveyed by Ion Petrovici.

ideatică

12
•

Să sperăm că

atât textul cât şi „vraja" rostirii
toate regulile oratoriei, vor fermeca
şi că, după 87 de ani, discursul va primi,
dacă nu solicitarea repetării lui, aprecierea
auditorului. Iar „muzicalitatea" vocii lui
Titulescu îl va face lesne recunoscut: ,, .. un
glas de fanfară care străbătea departe şi
dădea
cadenţa
pasului acelora din
apropriere", una dintre cele mai plastice
imagini ale calităţilor oratorice titulesciene
pe care o datorăm lui Ion Petrovici.
lui

după

7

Further more, in the end, the deputies stand up and demad that the speech is printed and shown to the
public.
K Nicolae Titulescu. Discursuri, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p.153
9
We must mention the famous episode in the Chamber of Commons, in 1937, when the English MP's,
charmed by his speech, demanded that it is repeated.
10
În plus, în final deputaţii se ridică în picioare şi cer tipărirea şi afişarea.
11
Nicolae Titulescu. Discursuri, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p.153
12
Aici se înscrie şi binecunoscutul episod din Camera Comunelor din 1937, când parlamentarii englezi „vrăjiţi" de discurs au cerut repetarea lui

70
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria

ştiinţei şi

tehnicii

***
Textul discursului imprimat pe disc 13

The text of the recorded speech

,,Priviţi

în jurul dumneavoastră. Ce vedeţi?
Pe de o parte, frigurile speculei; omenirea
alergând nebună după bogăţia fără muncă;
pe de altă parte, frigurile revoltei provocate
de mizeria războiului şi de indignarea pe
care o resimţi când o compari cu avuţiile
scandaloase care s-au făcut într-o singură
noapte.
Domnilor, e în acest moment şi la noi şi
aiurea, o aşa frenezie de materialism,
îmbinată cu aşa frenezie de dreptate, încât
cred că nu greşesc dacă spun că am ajuns la
una din acele răspântii, la care, sau se
plămădesc religiile noi, sau se plămădesc
cataclismele istoriei.
Văd toate greutăţile de care sunt înconjurat!
Le pipăi, le număr, le cântăresc! Şi totuşi
sunt optimist! Care să fie cauza acestui
optimism? Unii au zis: secretul artei
dumitale, o necesitate a vrajei prin cuvânt!
Acei care ar putea să creadă aşa ceva nu ştiu
şi nu vor şti niciodată ce aport de
sensibilitate deosebită aducem fiecare din
noi în dosul acestei haine uniforme care ne
îmbracă
gândirea şi care se cheamă
cuvântul. Acei care ar putea crede aşa ceva
nu ştiu că dacă cuvintele au aşa de mare
vrajă, e ca poartă în ele bucăţi din sufletul
acelora care le-au rostit, bucăţi din sufletul
pe care oratorul şi-l rupe, şi îl împrăştie ca să
ajungă, fie măcar pentru o clipă, la deliciul
suprem, care se cheamă comunitatea
desăvârşită cu ceilalţi.
Şi atunci cauza acestui optimism nu poate să
rămână decât aceea pe care ne-o servesc
zilnic criticii ei: iluzia optică provocată de
firea mea idealistă.
Ei bine, primesc explicaţiuni: Dar atunci,
binecuvântată eroare, salutară iluzie, care
îngăduindu-mi să întrezăresc strălucirea zilei
de mâine, nu mă lasă să fiu doborât de
micimile zilei de azi, de toate micimile zilei
de azi, căci nu e una care să-mi scape din
vedere.
Şi, departe de a mă lepăda de ea, ca de un
păcat, o revendic dimpotrivă ca o bogăţie
această minunată iluziune: departe de a o
păstra pentru mine, eu vreau s-o împărtăşesc
tuturor.

„Look around. What do you see? On one
hand, the chills of profiteering; people
running crazy after wealth with no work; on
the other, the images of the rebeli ion caused
by the filth of war and the outrage you fee!
when comparing the riches made in one
night.
Gentlemen, at this time, with us and
everywhere, there's such a frenzy of
materialism, mixed with such frenzy for
justice, that I believe not to be wrong when I
say that we have reached one of those crossroads where there's either a new religion or a
cataclysm of history in the making.
I see all the difficulties surrounding mel I
touch them, I count them, I weigh them!
And I am still optimist ic! What is the cause
of this optimism? Some have said: the secret
of your art, a need for magic through words !
Those who could believe this don't know
and will never know the special sensitivity
brought by each of us by this cloak which
clothes our thinking and is called word.
Those capable to believe this don't know
that if words have such magic it is because
they carry ins ide pieces of the souls of those
who spoke them, pieces of the soul that the
speaker is breaking and scattering around,
just to reach, at least once, the supreme state
which is the complete communion with the
others.
And then, the cause of this optimism can't be
other than what its critics are saying daily:
the optica! illusion created by my innate
idealism.
Well, I am given explanations: but then,
blessed error, helpful illusion which lets me
see the light of day of tomorrow and doesn't
Jet me collapse under the pettiness of today,
of all the pettiness of today, for there is none
that I can't see.
And, far from shedding it like a sin, I claim,
as a richness, this wonderful illusion: far
from keeping it for me, I want to share it
with everybody.
Yes: the creative ideal is the medicine which
transforms reality and gives you the power
to conquer it; the creative ideal is the spring
from which you drink to be protected from
13

Elena Ilie, "Analele Brăilei", Serie nouă, an II, nr. 2, Brăila, 1996, p.577-579.
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satisfaction;
the
creative
ideal
1s
synonymous to the great intuition which,
today, in a world hounded by the cold chills
of death, you are allowed to feel the life
giving thrills of sacred premonition and
endless rebirth."

tehnicii
Da: Idealul

creator e talismanul care
realitatea şi-ţi dă puterea ca să
o birui ; idealul creator e izvorul la care, dacă
te adapi, eşti ferit şi de descurajare şi de
limitare în satisfacţii; idealul creator este
sinonim cu intuiţia cea mare care azi, în
lumea bântuită atâta vreme de fiorii reci ai
morţii, îţi îngăduie să încerci, în fine, fiorii
dătători de viaţă ai presimţirii sacre şi al
transfigurează

renaşterii nesfârşite. "

Discul cu înregistrarea discursului,
protejat în plic, partea 2

Discul cu înregistrarea discursului,
protejat în plic, partea 1

Marca

Detalii de imprimare pe plic
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RIGLA DE CALCUL
RETROSPECTIVE ISTORICE SI MUZEOGRAFICE
~

Monica Nănescu•

Abstract: The paper highlights the evolution of different kinds of standard models of the slide rules, bur
alsa the aspects concerning of the efforts of makers, technicians and prestigious companies to conceiving
and the practicai achieving of these tools in the fast 100 years. Are presented a couple of slide rules
preserved and put in value by the „ Stefan Procopiu" Museum in lasi.
Keywords: slide rules, history, personalities, tools

mare.

I

storia riglei de calcul începe în Evul Mediu, când proiectarea riguroasă practicată în
inginerie nu exista ca atare, deşi necesităţi tehnice în domeniul construcţiilor şi
navigaţiilor subliniau efectuarea unor operaţii matematice de o complexitate relativ

Apariţia

riglei de calcul poate, aşadar, să fie considerată un răspuns logic şi practic la o
convergent efortului creator uman de a da sens unor proiecte de
anvergură în diferite domenii ale vieţii economice, religioase, ştiinţifice şi sociale.
Încă din antichitate, oamenii au folosit diferite mijloace şi dispozitive pentru a face
calcule matematice începând cu degetele, continuând cu aşa numitele „beţe de numărat", cu
forme prelucrate din lut (care reprezentau un anumit număr de lucruri, probabil animale sau
produse agricole, ţinute în vase) şi ulterior cu abacul.
Mijloacele primitive utilizate la efectuarea adunării şi scăderii numerelor erau pietrele
de mărime aproximativ egală. Se pare că metoda rearanjării pietrelor pe coloane a dat naştere
primului abac, inventat, probabil în Babilon, cu circa 2400 î.Hr 1• Mai târziu, mărgelele,
asemănătoare unor pietre mutate pe şnururi verticale, au permis realizarea rapidă şi corectă a
operaţiilor elementare de aritmetică. Spre sfârşitul secolului al XII-iea, aproximativ 1200 d.Hr.,
chinezii au inventat un abac mai sofisticat, denumit suan-pan~, ce avea o formă asemănătoare
celui pe care-l cunoaştem astăzi. Din punct de vedere constructiv, abacul chinezesc era compus
din două serii a câte 13 baghete pe care culisau biluţe găurite, două plasate deasupra împărţirii
(cu valoare de 5) şi cinci situate dedesubt (cu valoare de 1) 3• Prima baghetă de la stânga
reprezenta unitatea, urmau zecile, apoi sutele ş.a., conform sistemului zecimal. Comparativ,
abacul japonez, cel mai evoluat fiind denumit soroban4, a fost dezvoltat în secolul al XVI-iea.
Era compus din 25 de fire verticale a câte 5 bobiţe, împărţite în patru grupe, ce avea în plus o
6
tijă orizontală,5 iar cel roman conţinea două serii de opt baghete pe care culisau bile găurite ce
arătau progresiv, de la dreapta la stânga, subunităţile, unităţile, zecile, sutele ş.a.
cerinţă

a

ştiinţelor, aplicată

• Doctor ing., muzeograf, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi - Complexul Muzeal
„Moldova" Iaşi
1
ro. wikipedia.org/wiki/Istoria .. informaticii
2
www.ee.ryerson.ca/-elf/abacus/history.html
3
ro. wikipedia.org/wiki/abac
~ David E. Smith and Yashio Mikami, A history of Japanese mathematics, The Open Court Publishing
Company, Chicago, 1914, p.19.
5
ebritannica. wordpress.com/2009/04/09/abac/
Naţional

6

ro.scribd.com/doc/68617791/EVOLUŢIA-SISTEMELOR-DE-CALCUL
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În epoca actuală, abacul supravieţuieşte în forme modernizate constructiv în Japonia,
China şi Rusia (fiind folosit de contabili, negustori ş.a . ) sau ca instrument didactic, atât pentru
copiii de grădiniţă, cât şi pentru elevi (binecunoscuta numărătoare).
În secolul al XVI-iea, pe măsură ce societatea umană evolua, astronomii, astrologii,
alchimiştii şi arhitecţii aveau de efectuat tot mai multe calcule. Unele, cu numere mari, depăşeau
capacitatea practică a metodelor clasice de rezolvare, necesitând un consum din ce în ce mai
mare de timp, care impunea o concentrare pe termen lung şi expunea calculul unor erori datorate
oboselii şi diminuării atenţiei. Pe de altă parte, învăţaţii epocii, preocupaţi de ştiinţe, progresau
lent, dar sigur, în domeniile manifestării fenomenelor naturale, iar legile pe care le descopereau
cereau să fie descrise prin relaţii şi formule matematice complexe ce presupuneau efectuarea
unor calcule mai laborioase.
Aglomerarea motivaţională prezentată anterior, a determinat ca mai multe figuri
proeminente din domeniul ştiinţei secolului al XVI-iea să contribuie la crearea unui instrument
de calcul eficient. Astfel, Galileo Galilei (1564-1642) a construit în 1596, un raportor cu scale
gradate (sectorul sau compasul), un instrument alcătuit din două rigle de lungime egală, unite
printr-o balama, care permitea efectuarea unor operaţii, precum ridicarea la pătrat şi la cub, dar
7
şi calculul funcţiilor trigonometrice • Acest raportor a supravieţuit ca instrument de calcul
aproximativ 300 de ani, fiind folosit şi astăzi în navigaţie.
Principalul reper cronologic, în contextul amintit, l-a constituit invenţia logaritmilor fără
de care apariţia şi dezvoltarea riglei de calcul nu ar fi fost posibilă. Acum 400 de ani, scoţianul
John Napier (1550-1617), baron de Merchiston8, avansează ideea înţelegerii relaţiilor dintre
numere, odată cu inventarea, în 1614, a logaritmilor. După această descoperire, Napier a
constatat că înmulţirea şi împărţirea numerelor se efectuau prin adăugarea, respectiv prin
scăderea logaritmilor corespunzători9. Astfel, punând numerele pe cilindri de fildeş (oasele lui
Napier) şi potrivind logaritmii se realizau operaţii elementare de calcul, modalitate care a
contribuit efectiv la soluţionarea reală a multor probleme dificile.

Oasele Napier, cca. 1680

Oasele Napier conţineau un set de tije verticale dreptunghiulare, fiecare fiind împărţite
în l O pătrate. Pătratul de sus avea o singură cifră, iar pătratele rămase conţineau primele cifre,
multipli de 9. Fiecare multiplu avea cifrele separate de o linie diagonală . Atunci când se
7

www.universetoday.com/ .. ./galileo-inventions/
Marshall Mc.Murran, A /egacy of Computers and Missiles Achieving Accuracy, Xlibris Corporation
Copyright 2008, p. 12.
9
en.wikipedia.org/wiki/John_Napier
8
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construia un număr, prin aranjarea alăturată a tijelor corespunzătoare cu cifrele situate pe partea
de sus, multiplul său putea fi uşor obţinut, citind de la stânga la dreapta rezultatul adunării
numerelor găsite în paralelogramele formate de liniile diagonale 10 • Oasele Napier s-au bucurat
de mult succes, fiind răspândite în Europa până la mijlocul anilor '60.
Alături de invenţia lui Napier şi alte personalităţi marcante din domeniul ştiinţei au
contribuit, prin munca lor, la punerea bazelor sau la îmbunătăţirea acestui important instrument
de calcul. Astfel, englezul Edmund Gunter (1581-1626) de la Colegiul Gresham 11 din Londra
(Anglia) a constatat că numerele reale pot fi reprezentate, în raport cu originea, ca distanţe pe o
dreaptă, proporţionale cu valoarea logaritmului . În 1620, el descrie o linie logaritmică
(precursoare a riglei de calcul), prevăzută cu pereţi despărţitori (etriere) cu care se puteau
efectua, pe lângă adunare şi scădere, operaţiile de înmulţire şi împărţire. De la Edmund Gunter
provine, începând cu 1624, numele de riglă de calcul 12 • De atunci ş i până prin 1970, acest
instrument a devenit indispensabil pentru ingineri, tehnicieni, agenţi tehnici, elevi, studenţi ş i
muncitori calificaţi .

Rigla de calcul Gunther, mij. sec. XIX-iea

Prima riglă practică de calcul apare în 1622 13 , când William Oughtred (1574-1660) a
conceput un instrument ce consta din două scări logaritmice pentru efectuarea calculului. În anul
1630, fostul său elev, Richard Delamain descrie o riglă de calcul circulară, cu aproximativ trei
ani înainte ca Oughtred să facă publică invenţia sa (acesta din urmă l-a acuzat chiar de furtul
ideii în sine) 14 •
Rigla de calcul este un instrument utilizat pentru efectuarea rapidă şi cu aproximare
suficientă a unor operaţii, precum: înmulţiri, împărţiri , ridicări la pătrat, la cub, la puterea 1O,
extrageri de rădăcini pătrate şi cubice, calculul procentelor, calcule cu logaritmi, operaţii cu
funcţii trigonometrice ş . a. Principiul de funcţionare se bazează pe folosirea segmentelor
proporţionale cu logaritmii numerelor de la 1 la 10 sau cu logaritmii unor funcţii transcendente,
care, fiind marcaţi pe scări paralele, permit înlocuirea anumitor operaţii prin adunare sau
scădere de segmente.
În 1632, William Oughtred a introdus o perfecţionare radicală, utilizând două scări
gradate identice care alunecau una în lungul celeilalte, iar în 1662, Seth Partridge i-a dat forma
15
actuală • În general, rigla de calcul este alcătuită dintr-o parte fixă pe care se marchează două
scări logaritmice, una mobilă (rigletă) care culisează într-un şanţ al riglei fixe, având şi acesta
10

mathworld. wolfram.com/NapiersBones.html
Kevin S.Hile, The handy science answer book, fourth edition, Visible lnk Press, Pittsburg (S. U.A),
Copyright 2011, p. 21.
12
Peter M. Hopp. Slide Rul es: Their History, Models, and Makers Astragal Press, 1998
13
www. oughtred.org/history.shtml
14
www.britannica.com/ .. ./topic/ .. ./William-Ought...
15
ro. math.wiki a.com/wiki/Riglă_de_calcul
11
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două scări

logaritmice şi dintr-un cursor, prevăzut cu 1-3 fire reticulare ce uşurează aprecierea
de diviziuni.
Rigla de calcul circulară foloseşte acelaşi principiu ca şi rigla de calcul liniară.
Gradaţiile urmează întotdeauna o scală logaritmică. Rigla şi rigleta sunt înlocuite cu un disc şi
un inel circular care se rotesc unul în raport cu celălalt. Această reprezentare prezintă avantajul
de a fi mult mai compactă decât forma liniară, dar mai puţin precisă.
Invenţia lui Napier în 1614 a revoluţionat matematica, fiind adoptată imediat. În secolul
al XVII-iea, astronomul german Johannes Kepler a folosit logaritmii nou introduşi pentru a
calcula orbita planetei Marte. Fără ajutorul logaritmilor, prestigiosul cercetător poate că nu ar fi
descoperit cea de a treia lege care guvernează mişcarea acestei planete 16 •
Tot în secolul al XVII-iea, mai precis în 1654, este menţionată prima riglă de calcul
17
dreaptă cu cursor şi design modem, realizată de englezul Robert Bissaker •
O varietate bogată de rigle specializate a fost dezvoltată spre sfărşitul secolului al 17 -lea
pentru meserii, precum: zidărie, dulgherie ş.a. Astfel, în 1677, Henry Coggeshall 18 ( 1845-1907)
perfecţionează rigla de dulgher şi realizează un instrument care va înregistra un record de
utilizare practică neîntreruptă (aproximativ 200 ani). Începând din 1683, Thomas Everard 19
popularizează rigla etalonată, folosită la calculul accizelor pe băuturile comercializate.
În perioada 1625-1800 au fost semnalate aproximativ 40 de tipuri de rigle de calcul,
inclusiv modele circulare şi spirale. Între timp, inginerii au avut nevoie să efectueze calcule
generice de înmulţire, împărţire şi extragere de rădăcină pătrată. În acest scop, James Watt
( I 736-1819), inventatorul motorului cu abur, cel care a deschis drumul revoluţiei industriale, a
conceput, în 1790, rigla de calcul Soho 20 (denumirea provine de la numele localităţii unde-şi
avea atelierul său în Anglia), care era dotată cu patru scale, două situate pe parte fixă, şi două
mobile, plasate în partea centrală. Prin alinierea corespunzătoare a scalelor se puteau efectua
operaţiile de înmulţire, împărţire, ridicare la pătrat şi extragere a rădăcinii pătrate.
Pentru calcularea rădăcinii şi a puterii numerelor, Peter Mark Roget ( 1779-1869), un
medic englez, inventează în anul I 815 21 , logaritmul scalei logaritmice. Deşi a fost patentată la
sfărşitul secolului al XVII-iea în Anglia, rigla a fost adoptată mult mai târziu în restul Europei,
spre sfărşitul secolului al XIX-iea. Cincizeci de ani mai târziu, progresele în ingineria electrică,
termodinamică şi statistică au impus utilizarea unor scale, care sunt astfel redescoperite,
numărul lor crescând de la trei la şase, ajungând chiar până la opt.
Sistemul de scală, prevăzut cu un cursor mobil, binecunoscuta riglă de calcul
Mannheim, este introdus în 1859, de către ofiţerul de artilerie francez Victor Mayer Amedee
Mannheim ( 1831-1906)22 • În acelaşi an, el standardizează un set de patru scale, larg utilizate
pentru cele mai obişnuite calcule. Cele patru scale conţineau două duble-lungimi, numite A&B
(pentru ridicarea la pătrat şi rădăcina pătrată) şi două lungimi simple C&D (pentru înmulţire şi
împărţire). Acest set de scale devine baza modelului de riglă de calcul pentru următorii 100 de
ani. Proiectarea şi utilizarea cursorului după 1850, introdus tot de Mannheim, grăbeşte eventuala
acceptare pe scară largă a acestei caracteristici.
fracţiunilor

16

Michael J. Bradley, Mathematics Frontiers: 1950 to the Present.Pioneers in Mathematics, Chelsea
House, Londra 2006, p.40.
17
www.euromath.org/ .. ./l0.Terttu%20Tammaru( ..
18
en. wikipedia.org/wiki/Coggeshall. slide rute
19
www2.mae.ufl.edu/sliderule/ .. ./lesson0 I readin.
20
www.nzeldes.com/HOC/Cursors.htm 21
en. wikipedia.org/wiki/Peter Mark_ Roget
22
sliderulemuseum.com/ .. ./M37 Post Manheim
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Prima riglă de calcul cilindrică, introdusă în 1879 de George Fuller (1829-1907)2 3,
conţinea un cilindru exterior din lemn care glisa în sus şi în jos şi se putea roti. Cilindrul exterior
din lemn era acoperit cu hârtie marcată cu o singură scară logaritmică spiralată, gradată în 7250
părţi, a cărei lungime era de aproximativ 1250 de cm 24 . În interiorul cilindrului exterior se afla
un al doilea cilindru, iar înăuntrul acestuia se afla un al treilea mai lung, acoperit cu hârtie ce
avea inscripţionate cifrele zecimale şi tabelele sinus. Un indice de alamă, prins de cilindrul de
bază, avea marcată, în părţi egale, o scală utilizată pentru găsirea logaritmilor 25 .

Rigla c ilindrică Fuller, cca. 1880

Doi ani mai târziu, Edwin Thacher 26 ( I 839-1920) realizează în 1881, la New York, un
adevărat desk-top, un instrument care permitea efectuarea de calcule exacte cu patru sau cinci
cifre semnificative. În acest demers, a utilizat o pereche de scale logaritmice de aproximativ
I Om pe care le-a împărţit în 20 de segmente de lungimi egale şi le-a aşezat una lângă cealaltă,
lipindu-le de bare triunghiulare, pe o structură cilindrică 27 • Segmentele alcătuiau astfel un stator
ce putea fi rotit, permiţând accesul la orice parte a scalei. Plăcile pentru imprimarea scalelor din
hârtie au fost produse de către firma engleză W.F.Stanley, cea care a fabricat şi prima rigla
cilindrică Thacher28. Producţia a fost preluată apoi de compania de rigle Keuffel & Esser, cu
sediul în Hoboken (S .U.A). A avut o largă utilizare din 1881 până în 1960, când au apărut
calculatoarele electronice.
Între anii 1800-1899, s-au produs 250 de tipuri de rigle de calcul, iar la începutul
secolului 20, erau deja 90 de modele.

23

24
25
26
27

28

americanhistory. si.edu/ .../search/ .. ./nmah_6908 ...
www.sciencemuseum.org.uk/ .. ./1906-57.aspx
americanhistory.si.edu/ .../search/ .../nmah _ 6941 ..
www.powerhousemuseum.com/ .. ./database/?im ..
www.nzeldes.com/HOC/Thacher.htm
americanhistory.si.edu/ .../nmah_ 1131290

77
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

Rigla de calcul Manheim (Germania, 1896)

Printre cei mai renumiţi producători de rigle de calcul din întreaga lume, s-a numărat
firma germană Aristo . Istoria ei debutează în anul 1863, când Johann Dennert ( 1829-1920) şi
Martin Pape (1834- 1884) fondează, la Hamburg (Germania), firma Dennert & Pape 29 . Ei au fost
primii care au laminat celuloidul pe lemn de cimişir şi au folosit după 1888, ca suport, lemnul
de mahon. Din anul 1902 au început să producă rigle folosind scale Sistem Rietz, respectiv din
1924, pe cele cu Sistem Darmstadt.
Riglele din plastic, marca "Aristo", apar în 1936, iar cele Duplex, prevăzute cu un
cursor şi scale gradate, atât pe faţă cât şi pe spate, se produc începând cu anul 1948 30 . Aristo a
rămas în afaceri până la sfârşitul anului 1978 (acoperind o perioadă de aproximativ 106 ani).
Un model revoluţionar de riglă, prevăzută cu scale gradate (atât pe faţă cât şi pe spate)
31
ş i cu cursor, este brevetat în 1891 de către Williams Cox, aşa numita „rigla de calcul duplex " •

Rigla Duplex, 1891

Un alt producător german de prestigiu, A.W. Faber începe producţia de rigle de calcul
în anul 1882, după ce iniţial a înfiinţat, în 1761, o fabrică de creioane. Riglele de calcul din lemn
de cimişir, acoperite cu celuloid au fost realizate începând cu anul 1897. Firma şi-a schimbat
numele în anul 1905, devenind A. W. Faber-Castell 32 • Printre materialele utilizate în construcţia
riglei de calcul s-au numărat mahonul (folosit între anii 1902 şi 1912) şi apoi lemnul de păr,
ambele suporturi fiind laminate cu celuloid. În 1952 se răspândesc verniurile cu plastic şi riglel e
de plastic Duplex, dintre care cea mai complexă a fost NovoDuplex 2/83 N 3, introdusă în anul
1961. Astăzi, Faber-Castell mai deţine încă fabrici în Germania, având centre de desfacere în
întreaga lume.
Albert Nestler AG 34 a fost unul dintre cele mai importanţi producători de rigle gradate
din Germania, alături de Aristo ş i Faber-Castell. Iniţial a construit rigle de calcul din lemn cu
29

sl iderulemuseum.com/REF /Dennert.htm
www.computinghistory. org.uk/.. ./Dennert-Pape
31
William Cocs, The Mannheim(polyphase) and the Duplex (polyphase-duplex) Slide Rules Complete
Manual, Keuffel &Esser, 1917, p. 17.
32
sliderulemuseum.com/Faber.htm
33
sliderulemuseum.com/Faber.htm
34
sliderulemuseum.com/Nestler.htm
30
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scale din celuloid, apoi din plastic. Unul dintre cele mai populare, Nestler, model 23, realizat în
stil Mannheim, s-a numărat printre cele mai profesionale din Europa, bucurându-se de o largă
apreciere. Printre cei care au utilizat acest tip de riglă s-au numărat Werner von Braun, Serghei
Korolev şi Albert Einstein 35 .
În Italia, rigla de calcul logaritmic a fost introdusă de inginerul Quintino Sella ( 18271884), care publică, în anul 1859, la Tipografia Regală din Torino, prima ediţie a manualului
intitulat „Teoria şi practica riglei de calcul" 36 .
Contribuţia franceză pentru istoria şi dezvoltarea acestor tipuri de instrumente de calcul
este mai puţin cunoscută. Printre cei mai importanţi producători francezi de rigle de calcul s-au
remarcat: Mannheim, Peraux, Beghin, Marin, Marc, Damien şi Graphoplex. Primele rigle de
calcul au fost comercializate în Franţa la începutul secolului al XIX-iea, mai precis în 1780, de
către Etienne Lenoir (I 744-1832), apoi de Gravet în I 827 şi de Tavernier în 1867 37 . În I 851,
prototipul de scală, tip Mannheim, a fost utilizat la prima riglă produsă de Tavernier-Gravet 38 .
După al doilea război mondial se răspândesc pe piaţă rigle de calcul produse de firma franceză
Grapholex.
Jiro Hemmi ( 1878-1953)39, unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi fabricanţi de
instrumente de precizie din Japonia, începe, în 1895, să producă primele rigle de calcul, în
această ţară. Cu acest prilej, a observat că dimensiunile riglei suferă modificări destul de
evidente datorate variaţiilor parametrilor climatici. Pentru a corecta această anomalie,
experimentează o serie de materiale din lemn precum: cireşul, gutuiul, mahonul şi bambusul, pe
care începe să le lamineze cu celuloid, obţinând produse de înaltă calitate. Până în 1960, în
Japonia au fost produse anual peste un milion de rigle.

Riglă

Hemmi, 1963

În 1867, Williams J.K. Keuffel şi Hermann Esser fondează firma eponimă care s-a
remarcat drept una dintre cele mai importante firme producătoare de rigle de calcul din S.U.A.
40

35

www.sphere.bc.ca/test/nestler.html
Giovanni Pastore, Antykythera e I Regoli Calculatori, Copyright, 2006, ISBN 9788890471513, Torino,
Italia,
37
www.photocalcul .com/Calcul/Regles/ .. .Etienne.
38
public.beuth-hochschule.de/ .../sliderules/history...
39
www.patentfish .com/jiro-hemmi.html
40
en. wikipedia.org/wiki/Keuffel _ and_ Esser
36
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În anul 1900, ei construiesc o fabrică în Hoboken (S.U.A) şi încep producţia de rigle de calcul
din lemn de mahon laminat cu celuloid. Riglele gradate Duplex, apar în I 89 I şi conţin un sistem
format din două părţi şi un cursor.
Cea de-a doua firmă, Pickett & Eckel, fondată în 1943 41 , în Chicago (Ilinois ), a produs
mai întâi rigle de calcul duplex, utilizând un aliaj de magneziu, respectiv unul din aluminiu.
Modelele N3 şi N4 cu 32 de scale au fost considerate cele „mai încărcate" rigle de calcul
realizate vreodată. În jur de 1950, P&E au promovat rigle de calcul de culoare galbenă, având
extensia ES (Eyes Saver) pentru protecţia ochilor, apoi cele de culoare albă ce aveau extensia T.
Printre cele mai faimoase produse ale acestei firme s-a numărat o riglă de buzunar Pickett N600ES2, ce a însoţit echipajul navetei spaţiale Apollo 11. Spre sfărşitul producţiei au fost realizate
rigle de calcul din plastic galben.
Rigla de calcul logaritmic este un calculator analogic, întrucât lucrează cu mărimi
variabile, nu foarte mici. Construită din lemn, fildeş, bambus, material plastic şi metal, de
diverse dimensiuni, având formă liniară, circulară http://www.giovannipastore.it/
index_file/regolo_CIR.jpg (inel metalic) ori cilindrică, rigla de calcul logaritmic a cunoscut o
largă răspândire datorită numeroaselor versiuni create în majoritatea domeniilor ştiinţei şi ale
tehnicii.
Timp de peste 300 de ani, orice construcţie inginerească de o magnitudine cât de cât
semnificativă a necesitat folosirea riglei de calcul. Poduri, clădiri, vapoare, motoare, avioane,
reactoare nucleare, nave cosmice, circuite electronice, toate au fost proiectate cu ajutorul riglei
de calcul. Einstein a folosit în cercetările sale rigla Albert Nestler. Celebrul pod Golden Gate a
fost proiectat folosind rigle de calcul simple, de tipul Reitz. Riglele Pickett N3, N4, K&E
Decilon şi Post Versalog4 3 au fost folosite de inginerii care au proiectat avionul de vânătoare
american F-16. Tot rigle de calcul au fost utilizate şi la proiectarea nu mai puţin celebrului
MJG-21.
Până în perioada anilor 1970-1980, riglele de calcul logaritmic au fost singurele
instrumente de calcul de masă existente, acestea marcând simbolul tehnologiei şi al calculului
ingineresc. A reprezentat un instrument de neînlocuit până la lansarea pe piaţă, în 1972, de către
Hewlett Packard a primului calculator ştiinţific HP-35, a cărui proiectare s-a făcut, paradoxal,
tot cu ajutorul riglei de calcul (în anii '60 şi la începutul anilor '70, toţi noii angajaţi ai Texas
lnstruments şi probabil ai Hewlett Packard trebuiau să urmeze un curs de utilizare a riglei de
calcul) 44 •
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii„ Ştefan Procopiu" din Iaşi valorifică, în patrimoniul său,
rigle de calcul realizate de firme de prestigiu din Germania, U.R.S.S. şi Cehoslovacia, precum:
A.W. Faber, A. W. Faber&Castell, Logarex şi LFAI.
Construite în perioada 1920-1960, aceste instrumente sunt relevante din punctul de
vedere al istoriei ştiinţei şi reprezentative pentru tehnicile folosite la exprimarea cât mai precisă
a calculului numeric. O selecţie a pieselor din colecţie marchează firme, sisteme de calcul şi
personalităţi care s-au aflat în spatele acestui instrument, atât de des utilizat în diverse domenii.

41
42
43
44

sliderulemuseum.com/Pickett.htm
www.giovannipastore.it/index _ frarn;:ais.htm
www.oughtred.org/history.shtml
sliderulemuseum.com/Calculators.htm
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Rigla de calcul A.W.Faber
A aparţinut fizicianului Ştefan Procopiu
I 920, Germania
Dimensiuni: L=30 cm, LA=5 cm, Î= 2,5cm
Firma constructoare: A. W.Faber, Germania,
Nr.inv.7204
Provenienţă: Procopiu Rodica, Iaşi, achiziţie, 1994.

Rigla de calcul A.W. Faber&Castell
A aparţinut inginerului Paul Postelnicu
1960, Germania
Dimensiuni: L=31cm; LA=5 cm; Î= 2 cm
Firma constructoare: A.W.Faber&Castell
Nr. inv. 7293
Provenienţă: Titus Postelnicu, Iaşi, donaţie, 1986 .

.

.

,•

Riglă

de calcul Soviet LFAI
1965, U.R.S.S.
Firma constructoare: Soviet LF Al, Leningrad
Dimensiuni: L=28,5cm; LA=4,5cm Î= 1,5cm
Provenienţă: Cuba Antoniu, Iaşi, 2009
Nr.inv. I 0002

Riglă

de calcul Logarex, Sistem Rietz
1950, Cehoslovacia
Firma constructoare: Boehmia Works
Dimensiuni: L= 15cm; LA=3,3cm, Î=0,4cm
Provenienţă: Cuba Antoniu, Iaşi, 2009
Nr. inv. 10003
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de calcul Soviet LFAI

Firma constructoare: Soviet LF AI, Leningrad
1952, U.R.S.S
Dimensiuni: L = 15,5cm; LA=3,7cm; H= 0,5cm
Nr.Inv. l 0408
Provenienţă: Curteanu Olga Adina Iaşi , 2013
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În ansamb lu, lucra rea ev iden ţiază evo lu ţia diferitelor tipuri de modele standard de rig le
de calcul , dar ş i aspecte referitoare la eforturil e depuse de ma nufacturi eri, tehnicieni sa u firme
de prestigi u la concepţia ş i rea liza rea practică a acestor instrum ente, în ultimii I 00 de ani .
Riglele de calcul reprezintă astăzi mărturii importante ale ştiinţei şi tehnicii, ce reflectă
efortul constant al inteligenţei umane de a exemplifica, conceptual şi tehnic un mijloc ingenios
de obţinere a unui rezultat matematic precis şi concludent.
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ORCHESTRIONUL - AUTOMATUL MUZICAL
TIP ORCHESTRĂ
Teodora-Camelia Cristofor"
Abstract: The orchestrion was ane of the nost spectacular musical automata, which captured the
attention of the public starting with the 19th century and up the 1930s. Either it was mechanical or
electro pneumatic, the musical automaton contains severa! wooden or metal instruments which, overall,
campase an orchestra, thus replacing the instrumentalists. At the beginning, the orchestrion was more
like a curiosity of the time intented to the public within exhibitions or princely houses, enjoying a welldeserved success. lt was perfected along the time by various inventors, and due to the high demand,
companies were created to produce them in series. Afterwards, they were commercialized at various
prices, according to the contained number of instruments, as well as to the wood essence the box of the
ensemble was made of, and to the decorative ornamenta/ion elements. The automata produced by the
mast renowned companies, such as M Welte & Sons, J.D. Philipps@Sons,Hupfeld, Gavioli&Cie, etc. are
remarkable items, both technically and artistically, true heritage jewels.
Keywords: orchestrion, inventors, companies, mechanisms.

muzical acţionat pneumatic, denumit generic orchestrion, a
revoluţionat industria automatelor muzicale, cucerind publicul şi audienţa datorită
performanţelor sale. Orchestrionul este de fapt o maşină care interpreta muzica ce
suna ca o orchestră utilizând tuburi de orgă şi diverse instrumente de percuţie, de cele mai multe
ori amplasate în jurul pianului inclus în aparat. Tuburile erau deschise cu ajutorul unor pârghii,
acţionate prin intermediul tamburilor cu pini, cartelelor perforate şi alte sisteme similare.
Produsă în numeroase stiluri şi modele, orchestra automată este acţionată prin
intermediul unui cilindru cu pini, de o bandă sau cartelă perforată. De obicei, sunetul este
produs de o serie de tuburi acordate pe notele muzicale şi de mai multe instrumente de percuţie,
a căror număr diferă în funcţie de modelul şi creativitatea fabricantului. Meseriaşii nu au ezitat
în a aduce contribuţii semnificative atât în ceea ce priveşte calitatea sonoră a instrumentelor
componente, cât şi în ceea ce priveşte designul exterior sau esenţa lemnului din care erau
confecţionate. De asemenea, o serie de orchestrioane conţin doar pian. Desigur, mulţi dintre cei
cu ureche muzicală erau deranjaţi de sunetele zgomotoase şi discordante produse mecanic,
uneori lipsite de acurateţe, dar producătorii s-au străduit să înlăture acest dezavantaj sporind
calităţile constructive şi interpretative ale automatelor, ridicând standardul şi meritul artistic.
Perioada dintre apariţia celor mai timpurii instrumente muzicale acţionate mecanic şi
perfecţionarea acestora până la obţinerea perfecţiunii şi frumuseţii artistice a celor acţionate
pneumatic şi electric, a fost plină de ingeniozitate şi consecvenţă din partea celor implicaţi
profesional.
Numele de orchestrion a fost atribuit şi altor instrumente muzicale speciale 1, fără a fi
modele standard cunoscute în istoria automatelor de redare şi înregistrare a sunetului:

I

nstrumentul

• Muzeograf, ing., Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu", Iaşi
1
la Grande Encyclopedie, Societe Anonyme de la Grande Encyclopedie, 1886-1902, Voi 25, Paris,
p.489.
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- Un pian cu coadă care avea ataşat tuburi sonore inventat
în I 781 de Thomas Anton Kunz 2 Ia Praga; acesta conţinea două
claviaturi cu 65 de taste şi 25 de pedale, cu posibilitatea de a fi
utilizate independent sau cuplate;
- Orgă de cameră construită la Praga de către abatele
german Abee Vogler 3 în 1785 ce conţinea 900 de tuburi sonore,
patru claviaturi a câte 63 de taste fiecare şi 39 de pedale. Cu
această orgă Vogler a Îacut un turneu prin Europa în anii 17891790, captând atenţia şi admiraţia publicului;
- Lucrările de specialitate menţionează pe inventatorul
german Johann Nepomuk Mălzel 4 ca fiind cel care construieşte în
1805 primul orchestrion de divertisment acţionat cu cilindri cu
pini, denumit Panharmonicon 5 , în alcătuirea căruia era o
combinaţie între instrumentele de suflat şi percuţie confecţionate
din lemn şi alamă. La vremea respectivă mecanismele lui Mălzel
nu aveau rival, bucurându-se de un succes binemeritat oriunde
erau prezente.
În perioada septembrie-octombrie 1813
Beethoven, prieten cu Mălzel , compune pentru
faimosul automat mecanic bucată muzicală „Victoria
lui Welligton" pentru a celebra victoria ducelui Arhur
Wellington asupra francezilor în lupta de la Vitoria din
21 iunie 1813 6 . De asemenea, cei doi au dat mai multe
concerte la care simfoniile lui Beethoven erau
interpretate Ia automatele lui Mălzel. Au fost construite
mai multe automate Panharmonicon, dar nu a mai
rămas niciunul până în prezent. Unul a fost vândut la
Paris în I 807, un altul ce se afla pe un vas s-a
scufundat pe 21 iulie 1838 undeva între Havana şi
Philadelphia împreună cu constructorul său, Mălzel,
iar un alt exemplar a dăinuit la Muzeul Industrial din
Stuttgart până în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, când este distrus în urma unui raid aerian 7 • Fratele său, Leonhard Mălzel (1783 - 1855),
muzician, construieşte în 1814 un dispozitiv denumit Orpheus-hamonicon 8, prezentat publicului
la Viena.
Inventatorul Dietrich Nikolaus Winke1 9 (1777-1826) construieşte în 1821 la Amsterdam
un orchestrion mecanic denumit Componium cu doi tamburi care se învârt simultan, acţionat de
O fotografie rară ce înfăţişează doar
o parte din
Panharmoniconul
construit de Mălzel.

Thomas Anton Kunz (1756-1830), compozitor şi inventator ceh.
Georg Joseph Vogler cunoscut şi sub numele de Abee Vogler (1749-1814), organist, compozitor,
profesor, celebru atât pentru performanţele sale cât şi pentru construcţia „orchestrionului" său.
4
Johann Nepomuk Mălzel (1772-1838), fiul unui constructor de orgi, a primit o educaţie muzicală
cuprinzătoare. Inventatorul a fost cunoscut în toată Europa pentru fabricarea automatelor sale muzicale. În
1816 in ventează şi brevetează la Paris metronomul, un dispozitiv mecanic folosit de muzicieni pentru
păstrarea tempoului.
5
Rebecca Wolf, Die Musikmachinen von Kaufmann, Mă/zel und Robertson, Deutsches Museum, 2012
6
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Nepomuk_M%C3 %A4lzel
7
http://www.pianola.org/history/history_ orchestrions.cfin
8
books.google.ro/books?isbn=041594 l 741
2

3
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un mecamsm de orologerie, capabil de a face improvizaţii, mai precis de a executa variaţii
infinite pe o temă muzicală . Pentru aceasta, în timpul rotirii cei doi cilindri au posibilitatea de a
adopta poziţii diferite. Astfel, în timp ce un cilindru execută două măsuri muzicale, celălalt
efectuează o translaţie sau îşi continuă rotaţia spre dreapta, după o alegere aleatorie făcută de
mecanismul de orologerie. Dacă este folosit doar un singur cilindru, atunci instrumentul
funcţionează în maniera obişnuită, redând doar o anumită piesă care este programată pe cilindru.
Fiecare cilindru are o lungime de 121 cm şi 27 cm în diametru.
Componium-ul conţine nouă registre, o tamburină şi un triunghi. Iniţial, întregul
ansamblu cu mecanism muzical a fost inclus într-un mobilier stil Empire 10 care măsoară aprox.
3,80 m înălţime şi 1,50 m lăţime, dar care nu mai există . Secretul construcţiei acestui dispozitiv
constă în complexitatea roţilor, camelor, levierelor, a tuturor angrenajelor ce au capacitatea de a
funcţiona imprevizibil oferind instrumentului capacitatea de improvizaţie. Orchestrionul se află
din anul 1879 în colecţia Muzeului de instrumente muzicale din Bruxelles şi are în componenţă
şapte cilindri, două perechi folosiţi pentru improvizaţie şi trei pentru utilizare obişnuită .
Dezvoltat din orga Barbarie, cunoscută sub denumirea de flaşnetă în ţara noastră, unul
dintre primele instrumente tip orchestrion a fost creat de Johann Georg Strasser, mecanic şi
ceasornicar faimos stabilit la Sant Petersburg spre sfârşitul anilor I 770; el rămâne în Rusia până
la moartea sa din 1815 . Strasser construieşte pentru familia ţaristă o serie de automate muzicale
şi ceasuri cu mecanisme muzicale, dar cea mai importantă realizare a sa o constituie „Orchestra
11
mecanică" la care a muncit timp de 8 ani, finalizată în 1801. Acest ansamblu arhitectural uriaş
cu o înălţime de aproximativ 4 m conţine unul dintre cele mai precise ceasuri astronomice şi în
interior este montat preţiosul mecanism muzical. Exteriorul se prezintă ca un templu antic a
cărui corp era confecţionat din lemn de mahon încrustat cu bronz aurit în multe locuri şi decorat
cu medalioane, denticule, triglife, baluştri , caneluri, gute, cordoane cu flori , socluri, cornişe
netede şi sculptate. Automatul lui Strasser reproducea bucăţi din muzica lui Mozart şi Haydn.

,, Orchestra Mecanică" creată de Strasser,
1793-1 801, Muzeul Ermitage, Sant Petersburg

Winkel a făcut experimente cu pendule şi , astfel, descoperă în 1812 că un pendul poate emite bătăi
regulate dacă îşi schimbă poziţia în jurul axului . Acesta este principiul după care este construit
metronomul. Winkel nu îşi protejează ideea, iar Johann Mălzel îl brevetează în l 816 la Amsterdam.
10
http://www.astrolabium .be/spip.php?article258&artpage=6-l 8
11
http://www.hermitagemuseum.org/html_ En/l 2/b2003/hm 12_ 2 _ 7_ 2.html

9
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Ziarul londonez „The lllustreated London News" din 5 iulie 1851 12 menţionează
prezenţa orchestrionului în cadrul unei expoziţii private deschise pe 21 iunie la Sala St. Martin 13
cu noile instrumente, curiozităţi ale timpului. Primul concert pentru public a avut loc la 25 iunie.
Aici, printre spectaculoase instrumente automate, inventate şi construite de către mecanicul
Johann Friedrick Kaufmann (1785-1866) şi fiii săi din Dresda, precum „Trompeta automată",
14
15
„Symphonion", Chordaulodion şi „Harmonichord" este expus şi „Orchestrionul", care
prezenta o combinaţie de instrumente din aramă şi lemn. Pentru a pune la punct acest
orchestrion Kaufmann a lucrat timp de cinci ani la Dresda, iar automatul muzical mecanic cu
cilindri tumanţi putea înlocui o orchestră militară şi conţinea pe lângă instrumentele principale
ale unei orchestre şi tobe laterale, timpane, tamburină, triunghi şi talgere.

Inventatorul JF. Kaufmann prezintă instrumentele sale
Reginei Victoria şi familiei sale

Orchestrionul lui Kaufmann

O serie de inventatori şi producători din regiunea Munţii Pădurea Neagră, Germania, au
contribuit la dezvoltarea orchestrionului în prima jumătate a sec. al XIX-iea. Unul dintre aceştia
16
a fost Michael Welte (1807-1880), care după câţiva ani de ucenicie petrecuţi în localitatea
Unterkirnach, înfiinţează propria afacere în 1832 la Văhrenbach; din 1872 firma se mută în
apropiere de Freiburg, unde construieşte o nouă fabrică amplasată alături de calea ferată, ceea ce
i-a permis accesul rapid la transportul instrumentelor sale pe această cale, urmare a cererii tot
mai crescute a comenzilor. Compania M Welte & Sons, devine un producător de renume al
orchestrioanelor, revoluţionând industria automatelor muzicale operate cu cilindri şi role
Daniel Bonh6te, Fredy Baud, Femand Rausser, Au temps des boîtes a musique-Des origines aux orgues
defeteforaine, Edition Mondo SA, Lausanne, Suisse, 1972, p. 90. fig. 19.
13
David Bowers, Encyclopedia of Automatic Musical lnstruments, The Vesta( Press, New York, 1988, p.
480.
14
Chordaulodionul este un instrument mecanic construit în 1812 de Johann Gottfried Kaufinann ş i fiul
să u Johann Friedrick Kaufinann, oarecum asemănător orchestrionului. Acesta conţinea I O cilindri cu pini
care puteau reda 34 de piese muzicale prin intermediul tuburilor de orgă ş i a corzilor care erau lovite,
imitând astfel vocile şi instrumentele cu coarde.
15
Harmonichordul este un pian vertical la care corzile sunt puse în vibraţie printr-o frecare tran smisă în
mod indirect şi nu prin lovitura ciocănelului , aşa cum este la un instrument obişnuit. A fost construit de
Gottfri ed Kaufinann ş i Friedrick Kaufrnann în Saxonia la începutul sec. al XIX-iea, fiind o încercare a
constructorilor în a fuziona un pian cu o vioară.
16
http://en.wikipedia.org/wiki/Welte-Mignon
12
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perforate. Fiind una dintre primele firme care a lansat pe piaţă automate mecanice tip orchestră
acţionate de cilindri cu pini, oamenii au apreciat imediat succesul acestor maşini botezându-le
cu denumirea de „orchestrion". În general, valsul a fost cel care a dinamizat şi încântat
auditoriul, devenind limbaj universal prin muzica şi repertoriul acestor automate. Un limbaj
universal ce a cuprins întreaga lume, valsul atingând un succes triumfal prin Johann Strauss fiul şi ale sale încântătoare piese: Dunărea albastră, Vals imperial, Trandafirii sudului, Sânge
vienez.
În 1883 Emil Welte (1841-1923), fiul cel mare al lui Michael Welte brevetează în
Statele Unite (patent nr. 287599) ruloul de hârtie, care va fi folosit mai târziu la pianele cu
acţionare pneumatică . Cu această invenţie M Welte & Sons revoluţionează construcţia
orchestrioanelor cu cilindri, care erau masivi şi greoi. Începând cu 1887 produc automate
muzicale mai uşoare, ieftine, cu acţionare pneumatică şi cu role de hârtie interschimbabile. Un
avantaj remarcabil al noului suport de stocare a sunetului îl constituie posibilitatea înregistrării
unui repertoriu larg, cu mijloace ieftine şi într-o producţie de masă . Emil Welte îşi
îmbunătăţeşte tehnica, fiind protejată prin alte brevete.
Peste ani, Edwin Welte (1876-1958) şi cumnatul său, Karl Bockisch, obţin la 21
noiembrie 1904 brevet pentru un nou dispozitiv de
reproducere a muzicii cu ajutorul pianolei, denumit WelteMignon 17, un pian fără clape, solid ca aspect şi proiectat
f EI8UftG¼
WYORK
pentru casele celor bogaţi . Acesta putea fi furnizat într-o
Gffţflt NY
.27U'fFtli V
fO Nl>EOii!a
varietate de modele sau putea fi construit şi la comandă .
Prin sistemul Welte-Mignon, denumit simplu Mignon, se
relua în mod automat tempoul, frazarea 18 şi dinamica
muzicală 19 prin intermediul pedalării speciale a pianului
R(PflODOCES THE PUW!NG Of
care era dotat cu noul mecanism. Pianul şi sistemul Mignon
. E Gf\f!A t T 1..IVIN6 P 1\NtST
este prezentat la Târgul de la Leipzig în septembrie 1904.
Succesul reputat de sistemul Welte-Mignon a fost imediat,
iar în 1911 catalogul casei firmei conţinea titluri cu peste
140 de interpreţi celebri ai vremii. Compania devine foarte
cunoscută şi se extinde, urmare a deschiderii de filiale la
New York şi Moscova, o nouă uzină la Poughkeepsie
(Statul New York), dar şi a unor reprezentanţe în marile
oraşe ale lumii. În următorii ani, lista automatelor create şi
fabricate de Casa Welte include modele Brass Band
Orchestrion ( 1913 ), Philharmonic Orchestrion ( 1911 ),
„ Brisgovia " Piano Orchestrions, dar şi orgi, pianole
destinate teatrelor, caselor particulare sau altor utilizatori.
Firma Welte a produs timp de un secol zeci şi chiar sute de modele şi stilurile diferite
ale acestor automate, operate mecanic sau cu motor electric, precum şi unele dintre cele mai
mici piese, aşa cum este Welte Cottage Orchestrion - Model Nr.I , fabricat la Freiburg în 1902
şi Welte-Mignon. Secretul procedeului de înregistrare Mignon a fost ţinut secret de Casa Welte,
care este distrusă în 1944, în urma unui bombardament.

ELTE&SONS

THE WELTE
MIGNO PIANO

ELTE
MO IC

ORGAN

p

17

Daniel Bonh6te, Fredy Baud, Fernand Rausser, Op. cit., pp.84-86.
În muzică, frazarea reprezintă împărţirea unei structuri muzicale în fraze, aceasta făcând parte din
noţiunea de formă muzicală.
19
Ansam blul var i aţ i lor de intensitate uti lizate în m uz i că a l căt u iesc dinamica muz icală .
18
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Unul dintre primele piane Welte-Mignon,
fără claviatură, circa 1905-1908, Germania

În Italia, Giacomo Gavioli (1786- 1875) înfiinţează la Modena în 1806 compania
Gavioli&Cie, specializată în producerea automatelor muzicale, în special a serinetelor şi a
orgilor cu ceasuri. Anselmo, fiul lui Gavioli, inventator la rândul său, construieşte pentru Ducele
de Modena o orgă tip orchestrion. Denumit Panharmonico, ducele refuză să cumpere automatul,
fiind dus la Londra şi ulterior, la Paris. Firma franco-italiană a fost renumită în întreaga lume
pentru fabricarea orgilor de stradă, a celor destinate bâlciurilor (carusel) şi a orgilor cu bandă
perforată. Fiind o firmă de familie, fiecare şi-a adus contribuţia la prestigiul şi bunul mers al
acesteia. Fiul lui Ludovico Gavioli (1807-1875), Anselme A.M. Gavioli ( 1828-1902) a tăcut
pionierat în folosirea cartelelor perforate tip armonică fabricate din carton gros destinate orgilor
mecanice mari de bâlciuri, întâlnite, în special, în spaţiul
european. Patentează în 1892 această metodă de stocare
a muzicii. Aceste cartele au permis redarea unor melodii
lungi, lungimea cartelei nefiind determinată de
dimensiunile orgii mecanice utilizate.
Cunoscând popularele orchestrioane Welte
construite în Pădurea Neagră, Gavioli studiază modul de
construcţie şi fabricare ale acestora, dorind a produce
„cele mai mari şi mai bune" automate pentru vremea
respectivă. Dorinţa sa era să construiască 13 astfel de
automate pentru a fi instalate în pereţii marilor case sau
sub formă de dulapuri, după cum ar fi dorit cumpărătorii .
În 1898 este realizat un orchestrion care îmbina designul
şi caracteristicile a două modele marca Welte, şi anume
nr. 6 şi nr. 10. Acesta a fost, în final, singurul
orchestrion existent în lume, produs de compania
Gavioli. Ansamblul mecanismului automat era introdus
într-o cutie decorată cu aur filigranat, sculpturi şi
coloane. Conţine peste 252 de tuburi din metal şi lemn, o
Orchestrionul Gaviali
tastatură cu 90 de clape, un şir de tuburi sonore
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amplasate pe faţadă şi o tastatură cu 11 staţii de oprire destinate execuţiei manuale la orgă. După
producerea acestuia, Gaviali renunţă la fabricarea celorlalte 12 exemplare datorită preţurilor de
cost mult prea mari.
După Europa Occidentală, SUA este al doilea loc unde apare şi se dezvoltă o adevărată
industrie în domeniul automatelor muzicale acţionate mecanic, pneumatic şi electric. În secolul
al XIX-iea, Statele Unite ale Americii2° a fost un teren propice pentru vânzarea de noi
instrumente pentru elita noilor industriaşi.
21
22
Adevăraţii „regi" ai continentului nord-american erau Andrew Carnegie , Jay Gould ,
24
John Pierpont Morgan 23 , familia Vanderbielt . Ei sunt cei care au construit noul stat modern
25
după Războiul de secesiune din 1865 • Înalta societate americană se „dădea în vânt" nu numai
după o viaţă de lux, muzică, teatru, ci şi după noile cuceriri ale tehnicii şi tehnologiei. Aşadar,
apariţia şi dezvoltarea noilor aparate ale înregistrării şi redării sunetului, în toată diversitatea şi
remarcabila lor concepţie, a cunoscut un succes imens, mulţumind atât beneficiarii cât şi
producătorii. Cele mai multe automate erau comenzi speciale din partea clienţilor şi conţineau
diferite instrumente muzicale, iar numărul tuburilor sonore diferea de la aparat la aparat, nefiind
două piese identice din punct de vedere constructiv sau a aranjamentelor muzicale. Din
nefericire, multe dintre aceste maşini extraordinare, atât din punct de vedere a măiestriei tehnice
cât şi a designului, au fost distruse în mod intenţionat sau au dispărut ca urmare a accidentelor, a
catastrofelor naturale sau a degradării materialului lemnos, afectat biologic.
Atracţia şi admiraţia oamenilor pentru asemenea automate, a căror menire era de a
ilustra orchestre complete produse de către firme specializate în Europa şi SUA, era la cote
înalte şi devin un simbol al bogăţiei şi divertismentului, fiind instalate în casele proprii, în
localuri, palate, şcoli, grădini sau magazine. De asemenea, o serie de nave maritime celebre erau
dotate cu orchestrioane pentru deliciul pasagerilor. La bordul navei cu aburi „Pocahontas" 26 , un
palat plutitor de lux pentru croaziere pe râul James, a făcut senzaţie un orchestrion echipat cu
motor electric, construit de firma M We/te&Son. Pe timpul călătoriei erau audiate 30 de piese
aparţinând unor renumiţi compozitori. Multe alte orchestrioane şi piane automate, construite de
firme în branşă, au fost instalate pe iahturi şi nave.
Una dintre companiile de top de pe continentul american a fost J.P.Seeburg Piano
Company cu sediul în Chicago, Illinois. Fondată în I 907 de imigrantul suedez Justus P.
Seeburg, compania a dominat piaţa americană în perioada 1909-1921 fiind specializată în
fabricarea de orchestrioane şi piane automate în diverse stiluri, electrice şi puse în funcţiune cu
jetoane. Majoritatea automatelor erau de cea bună calitate, furniruite cu lemn de stejar, mahon şi
nuc, ornamentate cu sticlă colorată, prelucrată în modele variate. Unele dintre modele de succes
au fost Seeburg Syle G şi Seeburg Style H produse mulţi ani, ce se distingeau prin arta bogată şi
viu colorată a sticlei cu care erau decorate.
10

Steve Boehck. Some Classic Welte Orchestrions - Where are they now?, Mechanical Music - Journal of
the Musical Box Society International, Vol.51, No.I, 2005, Springfield, SUA.
21
Andrew Carnegie (1835-1919), om de afaceri, magnat a industriei oţelului şi filantrop american, de
origine scoţiană.
22
Jay Gould ( 1836-1892), industriaş american, dezvoltator al căilor ferate,unul dintre cei mai abili
oameni de afacere, care a acumulat o avere fabuloasă fiind cotat ca al nouălea cel mai bogat om din
America.
23
John Pierpont Morgan (1837-1913), bancher, finanţator, filantrop şi colecţionar de artă. A fost unul
dintre cei mai importanţi finanţatori ai lumii, contribuind la consolidarea industriei şi a corporaţiilor.
2
~ Familie de industriaşi americani, de origine germană, care au făcut avere în industria feroviară şi
transportul maritim.
25
Daniel Bonh6te, Fredy Baud, Fernand Rausser, Op.cit., pp.43-49.
26
David Rumsey, Christoph E.Haenggi, The Origins of Seewen 's Welte-Philharmonie,
http://www.davidrumsey.ch/origins.pdf.
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Orchestrion cu tambur Seeburg Syle G, ca.191
Instrumente: pian, tuburi de orgă, mandolină,
xilofon, tobă bas, triunghi, talger, timpan

Orchestrion cu tambur Seeburg Syle H, 1924
Instrumente: pian, vioară, tuburi de orgă,
mandolină, castaniete, triunghi, talger, tobă

Fondată

în 1877, firma JD. Philipps&Sons cu sediul în Bockenheim, o suburbie a
Frankfurt-am Main din Germania, se lansează pe piaţa comercială cu piane şi
orchestrioane mecanice a căror redare sonoră se realiza prin intermediul cilindrilor cu pini.
Începând cu 1900, compania iniţiază producţia automatelor muzicale operate cu banda de hârtie
perforată, oferind capacitatea de redare a unui repertoriu deosebit la bogat şi variat, crescând
astfel performanţa şi popularitatea noilor maşini, tip orchestră. În perioada 1902-1903 Phillips
îmbunătăţeşte capacitatea de redare a orchestrioanelor şi pianelor acţionate cu bandă perforată şi
introduce noţiunea comercială de „Pianella" 27 pentru acest nou concept. Noua rolă perforată era
în jumătate ca lungime faţă de cea tradiţională, avea calitatea de a fi subţire şi cu perforaţiile
amplasate la distanţe mici între ele, firma plasându-se astfel, în topul producătorilor europeni.
Rudolph Wurlitzer Company 8 din SUA cumpără drepturile de activitate a Companiei
Phillips şi înregistrează denumirea de „The Pian Orchestra" pentru orchestrioanele „Pianella",
care au fost îmbunătăţite şi dotate cu motoare americane, corpuri de iluminat, cabluri electrice şi
decoraţiuni exterioare electrice. Până la izbucnirea Primului Război Mondial în 1914 au fost
importate şi comercializate de către Wurlitzer în SUA, aproximativ 1000 astfel de exemplare.
Cea mai semnificativă concepţie şi realizare tehnică a firmei Phillips constă în crearea unei linii
speciale de fabricare a automatelor în care se utilizau rulouri speciale ce ofereau particularitate
tonurilor ce proveneau de la fluierele viorii, ca instrument solo al ansamblului. Denumite
Paganini Orchestrion, în onoarea marelui muzician, un virtuoz al viorii, seria cu aceste
automate, de înaltă clasă, a fost construită în mai multe modele, începând cu anii 1909-191 O,
până la sfârşitul anilor 1920, devenind „ vedetele" timpului respectiv. În anul 191 O, la Expoziţia
Internaţională de la Bruxelles este premiat cu medalia de aur. Vânzările au fost mari, în special
în rândul proprietarilor de localuri şi hoteluri din Europa şi SUA. Se estimează că la nivel global
au fost vândute câteva sute de automate Paganini, în diverse modele.
oraşului

27

http://www.mechanicalmusicpress.com/history/pianella/wpo_idex.htm
Companie cu sediu în Cincinnati, Ohio, fondată în 1853 de imigrantul german Rudolp Wurlitzer.
Compania a început cu producerea de orgi de stradă, orchestrioane, dar şi cinematografe, piane electrice
cu bandă perforată, orgi electrice, jukebox.
28
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Un spectaculos orchestrion Philipps Monster Paganini29 , model 12, acţionat de bandă
perforată (Germania) se găseşte în prezent în colecţia particulară a soţilor Jim şi Sherrie
Krughoffs din Downers Grove, Illinois, SUA. Se apreciază că ar fi aparatul cu cel mai mare
număr de tuburi sonore ce a dăinuit până în prezent. Cu un număr de 625 de tuburi dispuse pe
21 de rânduri şi 44 de note muzicale pentru armoniu, aparatul constituie o reală orchestră de
coarde care redă 130 de note muzicale, constituită pentru 40-50 de muzicieni. Aranjamentul
muzical al tuburilor sonore include câte două rânduri pentru sunetele înalte şi joase emise de
viori, câte un rând pentru violoncele, clarinete, piculine, flaute şi flajeolete. Tuburile sonore
pentru instrumentele de acompaniament provin de la viori, viori înalte, flaute, piculine, iar
pentru bas tuburile sonore sunt dispuse pentru violoncele bas, viorile bas, fagot şi tromboane.
Automatul mai conţine o pianolă, un xilofon acţionat pneumatic, clopoţei, tobă mare, talger,
tamburină, timpan, 6 rulouri de schimb şi 5 seturi de obturatoare pentru intensificarea sunetului.

Philipps Paganini Violin Piano,
Model 3, Frankfurt-am Main,
Germania. circa 1914

Orchestrion Philipps Monster Paganini,
Model 12, Frankfurt-am Main ,Germania,
1911-1912

Se pare că cel mai popular model din seria automatelor
Paganini a fost modelul 3 Philipps Paganini Violin Piano,
creat pentru redarea simultană a viorii, pianului şi
armoniului.
Tot compania Phillips are meritul de a fi construit şi
cel mai înalt orchestrion din lume, aflat în patrimoniul
Muzeului Tehnic şi Auto din Sinsheim, Germania. Construit
în 1919 la fabrica din Frankfurt-am Main, Philipps Violin 30
are înălţimea de 4,50m, lungimea de 2,80m şi o adâncime
de 1, 1Om. Acţionat electropneumatic, redarea melodiilor se
realizează prin intermediul benzii de hârtie perforată a cărei
lăţime este de 226mm. Instrumentele componente sunt:
pianul, mandolina, xilofonul, viori, acordeon cu 120 de
29

Tim Trager, Philipps Monster Paganin, in Mechanical Music - Journal on The Musical Box Society
Intemational, Vo.53, No. 6, 2007, pp. 60-62.
30
Technikmuseum Sinsheim Speyer, Automatic Musical lnstruments in the Auto & Technik Museum
Sinsheim, Sinsheirn 2005, p.21.
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butoane de bas, piculină, castaniete, triunghi, tobă bas, tobă mica şi registru vox humana.
Tuburile de orgă sunt plasate în partea de mijloc a automatului. Întreg ansamblul instrumentelor
componente este pus în valoare cu o deosebită măiestrie de mobilierul din lemn de stejar cu
sculpturi ample, oglinzi faţetate şi obloane elegante din sticlă. Piesa este iluminată prin efecte
speciale ale luminii. Capacitatea tehnică a automatului oferă disponibilităţi sonore excepţionale,
de amploarea celor regăsite într-o orchestră .
Incontestabil, cel mai mare producător şi distribuitor din
lume de automate muzicale a fost Compania Hupfeld din Leipzig.
Industriaşul şi constructorul de instrumente Ludwig Hupfeld
(1864-1949), preia în 1892 JM Grob & Company , specializată în
vânzarea instrumentelor mecanice şi îi schimbă numele în
Hupfeld Musikwerke 31 , cu toate că numele JM Grob & Co. a fost
încă folosit în publicitate până în 1900. Hupfeld începe să
experimenteze instrumentele cu acţionare pneumatică . Succesul
vine repede şi sunt produse primele piane cu bandă perforată. Datorită cererii mari, fabrica
construită iniţial în cartierul Eutritzsch din Leipzig este extinsă de mai multe ori, iar numele
companiei este schimbat în 1904 în Ludwig Hupfeld A. G. Totuşi, în 1909 se construieşte o nouă
32
fabrică la Băhlitz-Ehrenberg, lângă Leipzig, pe o suprafaţă de 100.000 mp (cu tot cu birouri,
depozite, sală de masă etc.).
În 1917, Hupfeld cumpără fabrica de piane Rănisch din Dresda, care în următorii 20 de
ani va fabrica pianele necesare automatelor produse de companie. Producţia instrumentelor
muzicale încetează în jurul 1930, compania axându-se pe fabricarea de radiouri, mese de biliard,
mobilă, maşini pentru jocurile de noroc.
Dintre modele de orchestrioane cele mai cunoscute şi apreciate au fost Universal,
Helios, Pan Orchestra, Phonoliszt- Violina. Unul dintre cele mai frumoase şi mai de succes
modele, Hupfeld Phonoliszt-Violina a fost produs din 1907 în mai multe stiluri, A, B şi C,
electropneumatice, acţionare cu bandă perforată, ce conţin trei viori, un pian, tobă sau alte
instrumente de acompaniament. Stilul B Phonoliszt-Violina a fost cel mai popular, fiind produs
în mii de exemplare, dar şi automatele în stil A şi C au cunoscut cote bune ale vânzărilor. Foarte
puţine Phonoliszt-Violina au fost produse cu şase viori.
Hupfeld Super Pan Orchestra, model III,
I 91 O, cu bandă perforată este cel mai preţios
orchestrion fabricat de Ludwig Hupfeld AGLeipzig datorită complexităţii sale.
Dimensiuni: lungime - 381cm, lăţime 335cm, adâncime -165cm.
Instrumente componente: pian Rănisch, 338
de tuburi şi ancii pentru vioară, flaut, fluier,
clarinet, oboi, violoncel, xilofon, clopote,
tobe. Instrumentele sunt controlate de un
număr de 21 de registre automate. Există trei
cutii interne separate, pentru amplificarea
melodiei,
a
contramelodiei
şi
a
instrumentelor.
31

32

David Bowers, Op. cit., I 988, p.430.
Idem.
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Mecanismul de execuţie constituie partea cea mai sofisticată a unui orchestrion, ce are
posibilitatea de a cânta mai multe bucăţi muzicale în cât mai multe combinaţii ale
instrumentelor, în acelaşi timp, dar fiecare cu propria expresivitate.
Fondată în 1880 la Waldkirch, Germania, firma Gebriider Weber a produs mulţi ani
orgi şi orchestrioane mecanice acţionate de cilindri cu pini, dar de la începutul noului secol
începe producţia automatelor pneumatice la care muzica era programată pe banda perforată.
Chiar dacă în Europa şi America erau deja multe forme consacrate, Weber se impune şi se
impune pe piaţă cu automatele sale a căror principală caracteristică o constituie calitatea
muzicală a ansamblului de instrumente. Foarte atractive, adecvate pentru saloanele de muzică,
orchestrioanele Weber erau fabricate în diverse stiluri, unele chiar cu scene în mişcare, colorate,
amplasate în partea frontală . Totuşi , cele mai performante sunt considerate a fi Solea şi Maestro .
Se estimează că în perioada 1880-1930 au fost fabricate circa 3000 de instrumente 33 , iar
repertoriul muzical era foarte bogat.
Orchestrionul
Weber
Maestro,
construit în perioada 1937-1930, în fabrica de
la Waldkirch, Germania, electropneumatic,
conţine 112 tuburi, corespunzătoare pentru
viori, flaut, clarinet, pian cu mandolină,
xilofon, triunghi, castaniete, tamburină, talger,
trompetă,
tobă
bas. Acest model este
considerat a fi unul deosebit, fiecare
instrument şi dispozitiv fiind încorporat în
ansamblul muzical pentru a reda cât mai fidel
o orchestră reală. Partea centrală şi laterală
este prevăzută cu uşiţe. Se pare că doar 60-70
de exemplare Weber Maestro au fost
construite, dintre care doar şapte exemplare se
mai găsesc în prezent.
Hugo Popper (1857-1919), fiul unui ofiţer austriac, înfiinţează în 1891 la Praga, în
asociere cu Hugo Spangenberg, Poper & Co. , care avea ca obiectiv de activitate exportul în
Orient a diverse produse. În timpul unei călătorii de afaceri la Leipzig, Popper înţelege
oportunităţile şi potenţialul oferit de construcţia instrumentelor muzicale mecanice şi , în
consecinţă, în 1897 îşi mută afacerea în capitală germană a muzicii. Foarte repede stabileşte
legături de colaborare cu Welte & Sons din Freiburg, contribuind la perfecţionarea sistemului de
redare a sunetului la pianele Mignon. De asemenea, preia şi distribuţia acestor piane pe piaţă .
Fascinat de noua tehnologie, Hugo Popper începe repede producţia propriilor aparate muzicale.
În 1906 îşi făcea deja reclamă la 12 modele de orchestrioane, mari, bogat ornamentate,
34
comandate de motor electric, cu sau fără pian. Dintre cele mai prestigioase modele de
orchestrioane construite de Popper, în perioada de glorie a acestora, menţionăm Goliath (191 O),
Konzertist (1913), Luna (1914), Bianca (1917) , Superba (1920) , Gladiator (c. 1920) şi Roland
( 1928). Operate de bandă perforată, automatele lui Popper erau destinate caselor, bisericilor,
restaurantelor sau altor locaţii.

33

Ibidem, p.626
,' 4 Ibidem, pp.586-593.
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Orchestrion LUNA 35 construit de
Popper la Leipzig în 1914 cu următoarele
caracteristici:
acţionare pneumatică cu motor
electric;
sunetul înregistrat pe bandă
perforată cu o lăţime de 348 mm;
înălţimea-340 cm, lăţimea-220 cm
şi adâncimea-110cm;
instrumentele componente: pian,
mandolină, xilofoane din lemn şi metal,
tobe, 5 registre cu 140 de tuburi de orgă ,
în timpul funcţionării aparatului, tabloul
în mişcare amplasat central înfăţişează un
lac cu cascadă şi lebede.

Instrumentele fabricate de Popper
sunt deosebit de muzicale şi, de cele mai
multe ori, se prezintă cu ornamentaţii
minunate, iar efectele luminoase provenind de la curentul electric sunt armonios îmbinate cu
crearea unor tablouri în mişcare. Cu siguranţă aceste elemente tip spectacol, dar şi stilurile
diferite ale orchestrioanelor de calitate au crescut mult cota vânzărilor, propulsând compania în
rândul fabricanţilor de top din lume. După moartea sa din 191 O, familia continuă construcţia de
orchestrioane până în anii 1920.
Cert este că Popper, Hupfeld şi Weber au fost trei inovatori principali în crearea de
orchestrioane-pian potrivite în reproducerea muzicii de jazz şi a altor stiluri muzicale populare
Constructorul Limonaire Freres 36 din Paris fabrica la 189037 o gamă variată de automate
muzicale, de la orga Barbarie,
piane mecanice, orgi pentru
bâlci şi carusel, la impozantele
orchestrioane
denumite
· 16 6 •
„Orchestrophone",
care
AVENUE. DAUMESNIL
reproduceau pana la zece
~ARI~
melodii. Cel mai simplu
"IIISON l'OllOU IK 1140
conţinea 46 de tuburi de orgă
corespunzătoare la 15 trompete, 3 tromboane, 16 clarinete, flaute şi başi. Cel mai mare avea o
lungime de 4 m, înălţimea de 3 m şi era frumos ornat cu pilaştri, ghirlande, cap de leu şi alte
statuete fin realizate pentru ornamentaţie, iar muzica produsă de cele 134 de instrumente crea
efectul unei orchestre adevărate.
Cu asemenea maşini muzicale senzaţionale, recunoscute pentru stilul elegant Art
Nouveau în care erau decorate şi sunetul unic produs, proprietarii sălilor de dans, cazinouri,
cafenele, palate etc. nu au ezitat în achiziţia acestor bijuterii, care prin măiestria tehnică
înlocuiau cu succes muzicienii unei orchestre.
35

Technikmuseum Sinsheim Speyer, Op. cit., p.47.
Firma a fost fondată în 1840 pentru construcţia orgilor, dar cele mai importante instrumente muzicale
fabricate au fost orchestrioanele, concepute şi vândute într-o gama foarte bogată de modele. Producţia lor
încetează în 1914. Firma a avut fabrică la Paris şi la Waldkich-Germania.
37
Daniel Bonh6te, Fredy Baud, Femand Rausser, Op.cit., p. 112.
36
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Curentul electric a marcat
creşterea posibilităţilor, aşa cum a
tăcut
Welte
cu
acţionarea
pneumatică a automatelor în 1886.
Spre sfârşitul secolului al XIX-iea,
dar mai ales la începutul secolului
XX orchestrioanele se diversifică
luând şi alte forme, în special cele
destinate pentru bâlciuri. Muzica
clasică este repede înlocuită cu
muzica populară. O adevărată
explozie a acestora are loc în Belgia,
unde a fost folosită în special la
orgile de dans. Cele mai faimoase şi
decorate orchestrioane erau produse
în atelierul lui Theophile Mortier
( 1855-1944) din Anvers, care a
învăţat meserie copiind automatele
lui Gavioli. Ochestrioanele belgiene
erau considerate a fi superioare celor
franceze şi germane aflate în plină
expansiune pe piaţă, compania lui
Mortier producând peste 600 de
modele de orchestrioane şi orgi de
dans. Momentul de glorie al acestora a fost în perioada 1919-1928, interesul pentru acestea
scăzând treptat în anii ce au urmat.
Perioada de glorie a orchestrioanelor apune după Primul Război Mondial. Evoluţia
tehnicii şi a noilor tehnologii aduc în prim-plan noile „jucării" ale divertismentului, gramofonul
şi aparatul de radio, prin intermediul căruia simfoniile şi muzica de toate genurile era ascultată
în direct. Azi, doar în muzee sau în colecţiile particulare, orchestra mecanică sau electrică mai
stârneşte admiraţia şi interesul publicului, graţie celor îndreptăţiţi în conservarea şi restaurarea
lor.

BIBLIOGRAFIE:
I.
2.
3.
4.
5.
6.

Bonh6te, Daniel, Saud, Fredy, Rausser, Femand, Au temps des boîtes a musique-Des origines aux orgues
de f ete f oraine, Edition Mondo SA, Lausanne, Suisse, 1972;
Bowers, David, Encyclopedia of Automatic Musical lnstruments, The Vestal Press, New York, 1988;
La Grande Encyclopedie, Societe Anonyrne de la Grande Encyclopedie, I 886-1902, Paris;
Technikmuseum Sinsheim Speyer, Automatic Musical Jnstruments in the Auto & Technik Museum
Sinsheim, Sinsheim 2005 ;
Mechanical Music - Journal on The Musical Box Society lnternational, Springfield, SUA, Volume 51 ,
No. I- 2005, Volume 53, No.6-2007, Volume 55, No.3-2009, Volume 56, No.2-2010;
Rebecca Wolf, Die Musikmachinen von Kaufmann, Mă/zel und Robertson, Deutsches Museum, 201 2

95
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria

ştiinţei şi

tehnicii

IZOCRONISMUL SISTEMELOR OSCILANTE ALE
CEASURILOR
Adrian Alexandru Popescu•

Abstract: This paper analyzes the physical disturbance causes leading to the loss of mechanic
synchronism, and a/so the disruptive ejfect of these disruptive causes on mechanical watches.
Keywords: Watches, horology, springforce, isochronism

A

ctivitatea

umană

în Epoca

Renaşterii

a dus la dobândirea unor cunoştinţe
de zi cu zi în diferite domenii şi în special în

ştiinţifice

care au influenţat viaţa
timpului.
Urmărind oscilaţiile candelabrului din catedrala din Pisa, Galileo Galilei a constatat,
folosind pulsul său ca mijloc de măsurare, că aceste mişcări ar fi izocrone. Mai târziu, Huygens
a verificat afirmaţiile lui Galilei şi a constatat ca numai micile oscilaţii se bucură de izocronism.
De aici şi până la inventarea unui sistem de măsurare pentru perioadele de timp nu a fost decât
un pas, Huygens construind un ceas cu pendul dublu care a dus la paşi însemnaţi în astronomie.
Nu este de mică importanţă faptul că, studiul pendulului a dus la o dezvoltare a
orologeriei ca parte componentă a activităţii umane. În acest sens au apărut sistemele de
întrerupere periodică a mişcării, parte componentă a ceasurilor, în fapt cea mai importantă în
construcţia ceasurilor.
De aici a început calvarul ceasornicarilor, care au constatat că bijuteriile mecanice pe
care le produceau nu aveau un mers perfect, datorită diferitelor influenţe din exterior. Acestea,
erau de fapt independente de construcţia mecanică propriu zisă, dar aveau o eroare de sistem,
adică perturbaţiile se exercitau asupra fenomenului fizic al izocronismului.
În construcţia de ceasuri au intervenit şi alte raţiuni, ca de exemplu preţul de cost al
ceasului,care ar fi influenţat în special comercializarea lui, o dovadă în acest sens fiind faptul că,
la început, ceasul era un exponent al statutului social al purtătorului.
Pentru început să analizăm care sunt cei mai frecvenţi factori perturbatori care
influenţează direct izocronismul unui sistem oscilant şi implicit partea cea mai expusă a unui
ceas mecanic, sistemul de întrerupere a mişcării (roata de ancoră, ancora şi oscilatorul balansierul - cu spiralul, respectiv pendulul).
O altă caracteristică a factorilor perturbatori este faptul că aceştia influenţează în
general, î n mod negativ ( din punctul nostru de vedere), atât desfăşurarea fenomenelor fizice
cât şi funcţionarea mecanisme lor oscilante, într-un cuvânt acţionează peste tot şi
întotdeauna producând aceleasi efecte negative în toate cazurile.
Aceşti factori pot fi împărţiţi în funcţie de natura lor în două categorii mari:
a) Cauze mecanice.datorate modului tipic de constructie:
- natura sistemelor de întrerupere a mişcarii 1;
- natura materialelor din care este construit ceasul;
- pierderi datorate randamentului energetic al transmisiilor din ceas;
- pierderi ale sistemului de antrenare a ceasului.
măsurarea

• Inginer, pensionar - Combinatul Siderurgic Reşiţa
1
Koch, Rudi, BI-Lexicon-Uhren und Zeitmessung-VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1989.
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b) Cauze fizice obiective:
- influenţa variaţiei temperaturii în diferite locaţii, precum şi între zi şi noapte;
- influenţa variaţiei de presiune atmosferică;
- influenţa variaţiei acceleraţiei gravitaţionale pentru ceasurile portabile;
- şocurile şi vibraţiile la care este supus un ceas (fix sau portabil);
- praful şi gazele agresive chimic care pătrund la mecanism;
- schimbarea calităţilor uleiului de ungere datorită îmbătrânirii ;
- apariţia efectului giroscopic la piesele rotitoare şi nu în ultimul rând, uzura pieselor
componente, atât a celor în mişcare cât şi a celor fixe cu care interacţionează.
În continuare vom mai face o precizare, vom analiza aceşti factori de natură tehnică şi
tehnologică şi modul în care generaţii de ceasornicari au lucrat fie pentru limitarea, fie pentru
contracararea efectelor acestor factori în domeniul construcţiei de ceasuri, care au dus la
construcţia unor bijuterii mecanice şi nu datorită faptului că în interior sau exterior au materiale
nobile, precum: aur, argint, platină, titan sau pietre preţioase. Şi nu în ultimul rând că ceasurile
pur şi simplu includ în mecanism soluţii mecanice care au devansat de cele mai multe ori timpul
în care au trăit creatorii lor.
Pentru a putea trata modul cum s-a încercat compensarea diverşilor factori pentru
obţinerea mersului izocron, va trebui să abordăm problema atât din punct de vedere tehnic cât şi
tehnologic, de cele mai multe ori separarea făcându-se mai mult sau mai puţin arbitrar.
a) Latura tehnică a abordării izocronismului
Primul şi cel mai important subansamblu care concură la prec1z1a unui ceas este
mecanismul de întrerupere al mişcării care a fost perfecţionat în decursul timpului, iar acele
mecanisme care nu au dat rezultate au fost abandonate. Pe scurt, vom arăta că mersurile
dezavantajoase din punct de vedere tehnic, cele cu recul şi cu semirecul au fost părăsite
folosindu-se cu precădere mersurile libere şi mecanismele tip cronometru.

Fig. 1. Mersul cu

ancoră

Fig. 2. Mers cronometru

Pentru evitarea uzurilor unilaterale s-a creat sistemul de mers rotator, aşa numitul
tourbillion, care este o bijuterie de gândire şi execuţie tehnică, dar care totuşi nu a rezolvat în
totalitate problema nici a uzurii şi nici a suprimării efectului giroscopic.
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Fig. 3. Tourbillon (separat)

Al doilea subansamblu important este cel energetic, adică arcul de acţionare al ceasului,
de care nu se putea construi un ceas portabil. Analizând forţa de antrenare, care este dată de
arc, se constată că la început, atunci când arcul este tensionat, forţa pe care o dă este foarte
mare, iar pe măsură ce se derulează, forţa scade. În consecinţă s-au încercat diverse metode de
egalizare a forţei arcului pe toată durata de funcţionare. La primele ceasuri portabile s-a folosit
un sistem cu frecare (cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de staclifreed)
fără

E

Fig. 4. Sistemul de frână staclifreed

sisteme de limitare a porţiunii de lucru a arcului în porţiunea sa rectilinie de lucru. O
prin care s-a încercat egalizarea forţei arcului a fost sistemul cu roţi conice sau
parabolice inverse legătura între ele făcându-se cu diferite feluri de lanţ sau corzi.
sau

nişte

altă metodă

Fig. 5. Egalizareaforţei arcului

Cel de-al treilea subansamblu care a fost optimizat, este mecanismul de transmitere a
mişcării de la arc la mecanismul de mers. În acest sens au fost calculate diferite forme de roţi
dinţate şi

în special forma dintelui, caracteristică care permite rotirea celor
aflate în angrenare fără discontinuităţi şi cu un randament maxim. Un aport
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geometria dintelui ce a permis calcularea curbelor optime după care acesta este construit şi care
prin mişcare determină rularea perfectă unul faţă de celălalt în anumite condiţii date (modul,
distanţa între roţi etc.).

Fig. 6. Forme de

dinţi

la

roţi

de ceas

Odată

cu formele speciale ale dinţilor s-a pus problema producerii, în timpul
funcţionării, a unor uzuri, atât la fusele roţilor cât şi în lagărele în care se mişcă aceste fuse, ceea
ce conduce la modificarea distanţei între axele celor două roţi care are drept consecinţă pierderi
energetice mari şi implicit scăderea randamentului transmisiei. Ca urmare, ceasul are de suferit
şi nu de puţine ori transmisia se blochează. Pentru a evita uzura s-au inventat diverse mărci de
oţeluri şi alte materiale compozite, iar lagărele au fost confecţionate din pietre preţioase şi
semipreţioase, iar în ultimul timp s-au utilizat pietre artificiale.
Rezistenţa materialelor a intervenit în calculul forţelor care apar în lagăre, astfel că
uzurile atât la lagăre cât şi la fuse să fie minime şi atunci doar calitatea uleiului să influenţeze
pierderile energetice.
Nu în ultimul rând au fost descoperite noi materiale din care să fie uzinate diverse
subansamble ale ceasurilor. Dacă varietatea materialelor era destul de limitată până la începutul
secolului al XX-iea, au fost descoperite materiale noi şi mai ales moduri de tratament ale
materialelor (termic, mecanic, chimic etc.) Astfel, barele pendulului, obezile roţii oscilatoare şi
spiralele sunt construite din materiale care nu mai sunt decât puţin influenţate de variaţiile
temperaturii mediului ambiant, iar arcurile datorită sistemelor de laminare la rece şi în straturi,
au devenit aproape incasabile. O mare amploare au înregistrat şi materialele plastice, marea
majoritate a ceasurilor moderne ( electrice sau electronice) sunt confecţionate exclusiv din
materiale plastic; acestea funcţionează bine, dar au o durată de viaţa limitată neavând fiabilitatea
ceasurilor construite din materiale clasice.
b) Latura tehnologică a abordării izocronismului
Prima contribuţie a tehnologiei constă în precizia de execuţie a tuturor
subansamblurilor, deoarece regimul de construcţie manual al ceasurilor a fost înlocuit de
prelucrări la maşini controlate, de calculator şi implicit piesele nu numai că seamănă, dar ele
sunt perfect identice şi operaţia de «repassage» care era obligatorie înainte a dispărut.
Odată cu precizia de execuţie şi starea de prelucrare a suprafeţelor (rugozitatea) a atins
cote foarte înalte, şlefuirea mecanică fiind înlocuită de cea în baie electrolitică, iar la unele tipuri
de prelucrări şi materiale nu mai necesită această operaţie.
Altă contribuţie a tehnologiei a reprezentat-o dezvoltarea unor oţeluri de înaltă calitate
care au fost special adaptate pentru scopul pentru care se folosesc (oţeluri incorodabile,
materiale care se dilată foarte puţin, materiale extrem de rezistente la uzură etc.). De asemenea
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pentru aceste materiale au fost concepute tratamente termice adecvate fără de care aceste
materiale nu ar avea proprietăţile dorite.
Un singur fenomen nu a putut fi influenţat în nici un fel şi din păcate are o importanţă
extrem de mare. Acest fenomen este un efect care apare la rotirea unui corp în jurul unui ax sau
dacă se încearcă schimbarea direcţiei de rotire a axului. Cu cât schimbarea aceasta se face mai
brusc, cu atât fenomenul este mai puternic. Acest fenomen apare la ceasurile portabile şi anume
la oscilator. Deci fiecare mişcare a mâinii care poartă ceasul produce nişte reacţii relativ mari în
axele şi lagărele oscilatorului, acestea ducând la o perturbare a izocronismului şi implicit la
uzura fuselor şi lagărelor.
Fără a avea pretenţia că am epuizat absolut toate metodele tehnice sau tehnologice ce au
condus la realizarea mersului izocron care să facă ceasurile sau alte mecanisme cât mai fiabile,
în încheiere trebuie să constatăm că singurul fenomen fizic care nu a putut fi contracarat a fost
efectul giroscopic. Acest efect a dus la construcţia altor tipuri de aparate de măsurare a timpului
(pe care nu fără intenţie le numesc aşa). Oricum epoca ceasurilor mecanice nu a dispărut
definitiv, dar lucruri spectaculoase nu mai putem aştepta în acest domeniu, indiferent câte
regrete ne produce acest fapt.
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TEMERARE CĂLĂTOARE PE MAGISTRALELE
ALBASTRE
Florin Zăgănescu •
Rodica Zăgănescu „
Abstract: The authors present in this paper the birth of the Air Rescue Service in Roman ia, as well as
some of the major events in the life and activity of the pilot ladies who belonged to the famous „ White
Squadron ".
Keywords: flight, aviation, pilot lady, flying instructor

noastră.

A

utorii prezentei lucrări doresc să aducă în atenţie câteva file însemnate ale
istoriei apariţiei şi evoluţiei în timp a escadrilei sanitare, în slujba căreia s-au
distins prin abnegaţie, curaj şi perseverenţă mai multe aviatoare din ţara

În anul 1938, trei curajoase românce: Marina Ştirbei, Mariana Drăgescu şi Victoria
Pocol au absolvit cursurile şcolii de pilotaj şi au primit brevet de pilot militar.
Beneficiind de resurse materiale deosebite, aviatoarea Marina Ştirbei a putut achiziţiona
un avion personal, cu care a efectuat mai multe raiduri în ţările scandinave. Acolo, ea a
întreprins o originală documentare privind organizarea aviaţiei sanitare, despre care pe atunci, la
noi, nu se cunoştea aproape nimic.
Aceste cercetări şi eforturi depuse ulterior de întreprinzătoarea aviatoare Marina Ştirbei
au contribuit decisiv la înfiinţarea în România a primei escadrile sanitare.
În această formaţiune aeriană, în afara celor trei aviatoare mai sus menţionate au făcut
parte şi alte curajoase iubitoare ale zborului.
Unii dintre cei care s-au referit la activitatea şi realizările zburătoarelor acestei
formaţiuni aeriene, au avut originala idee de a o denumi „Escadrila Albă".
Înainte de a relata câteva din faptele deosebite pe care le-au făcut unele dintre
curajoasele membre ale escadrilei albe, dorim să menţionăm că în 1979, profesorul Zăgănescu a
cunoscut-o personal pe aviatoarea Mariana Drăgescu, care i-a relatat despre misiunile pe care lea efectuat, ca şi colegele ei, în anii celui de-al doilea război mondial, punându-i totodată la
dispoziţie documente şi fotografii.
Toate aceste relatări şi documente i-au permis profesorului Zăgănescu să îngrijească şi
respectiv să completeze, lucrarea fostului scriitor Victor Firoiu, intitulată „Amazoanele cerului",
tipărită în anul 1980, la Editura Albatros.
Considerăm necesar să vă informăm că Mariana Drăgescu a avut calificarea de pilot
militar gradul I şi 2 pentru zbor fără vizibilitate şi de instructor de zbor'. Pentru faptele de curaj
şi de iniţiativă în salvarea vieţii ostaşilor români răniţi în lupte şi care trebuiau aduşi la spitalele
din spatele frontului, aviatoarei Mariana Drăgescu i-a fost conferit ordinul „Steaua Romaniei".
Anul 1940 o găseşte pe aviatoarea Drăgescu, alături de colegele ei, Nadia Russo,
Virginia Thomas şi Virginia Duţescu, ca pilot în escadrila sanitară a Ministerului Aerului2.
Aviatoarea Mariana Drăgescu a povestit, la una dintre întâlnirile cu profesorul
Zăgănescu, despre o misiune de salvare a doi ostaşi răniţi şi de aducere a lor la unul din spitalele
• Profesor universitar, Gral(r), Academia Tehnică Militară Bucureşti
•• Cercetător ştiinţific principal INCERP Ploieşti
1
ro. wikipedia.orglwiki/Mariana _ Drăgescu
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din spatele frontului. Cităm, în continuare, o parte din relatarea aviatoarei, ceea ce dânsa numea
,,o misiune grea şi care putea să se termine tragic".
,, .. .Îmbarcasem aproape de linia frontului doi răniţi, unul mai grav şi care era
inconştient, fiind lovit de un glonte în cap şi un altul mai puţin grav; pe acesta din urmă l-am
instalat pe scaunul din spatele meu, în timp ce pe celălalt l-am aşezat pe targa de lângă mine,
fixând curelele acesteia în mod corespunzător. În timpul zborului, rănitul de pe targă a devenit
brusc foarte agitat, şi-a rupt bandajul de la cap descoperind o rană sângerândă în frunte; totodată
el a încercat să se ridice de pe targă şi m-a apucat de mâna dreaptă smulgându-mi-o de pe
manşă. Încercând să-mi liberez mâna şi ţinând manşa doar cu braţul stâng stabilitatea avionului
s-a diminuat periculos fiind totodată periclitată şi de vântul care se înteţise, deoarece trebuia să
evoluez la o altitudine joasă pentru a reduce oscilaţiile aparatului ce produceau un mare
disconfort răniţilor. Scuturăturile avionului provocate de vântul tot mai intens au determinat
rănitului de pe targă o noua agitaţie, ca urmare el lovindu-l pe celălalt bolnav. Cu greu şi cu
ajutorul acestuia din urmă, am reuşit să prind curelele celui de pe targă şi să-l liniştesc. Un alt
moment foarte greu a fost când a trebuit, să ţin manşa între genunchi, să trec chinga tărgii pe sub
aceasta şi să fixez picioarele bolnavului de targă. Atunci, am înţeles cât de aproape am fost de o
tragedie ... "
În final cei doi bolnavi au fost operaţi şi salvaţi datorită curajului şi abnegaţiei Marianei
Drăgescu.

După

încheierea războiului, pilotul Drăgescu a activat în aviaţia de transport şi sanitară,
în calitate de instructor de zbor la Aerobaza de la Chitila, iar în anul 1950 a fost repartizată în
aceeaşi funcţie la Şcoala de pilotaj de la Ghimbav.
Ea a efectuat în beneficiul aviaţiilor militară şi civilă peste 2200 de ore de zbor pe 15
tipuri de aparate aeriene, încheindu-şi activitatea cu demnitate în aviaţie şi retrăgându-se în
apartamentul unui bloc din Bucureşti. Comandantul ei de pe front a caracterizat-o astfel:
,,energică, inteligentă, competentă, cu sânge rece, devotată aviaţiei şi patriei".
Referindu-ne la colega Marianei, Victoria Pocol, aceasta a avut sănătatea afectată încă
din timpul războiului, fapt care a impus retragerea ei din aeronautică pentru îngrijirea sănătaţii.
Autorii prezentei comunicări consideră ca fiind interesante şi câteva scurte relatări
privind activităţile de zbor ale altor aviatoare românce, demne colege ale renumiţilor piloţi
români.
Printre acestea, brevetate tot în perioada 1936-1938, le menţionăm pe Nadia RussoBossie, Virginia Thomas şi Virginia Duţescu, pe care le-am amintit la începutul acestei
prezentări.

Prima, a activat ca pilot pe avioane de turism, spiritul ei competitiv afirmându-se la
mitinguri aeriene din ţară şi din străinătate în care s-a distins ca pilot de acrobaţie aeriană.
Ulterior, ea a devenit instructor de zbor.
Virginia Duţescu a făcut o minunată carieră ca aviatoare instructor de zbor acrobatic şi
participantă la raiduri aeriene, la fel ca şi colega ei, Nadia Russo. Ambele aviatoare au servit în
timpul războiului în aviaţia sanitară şi s-au distins prin curaj şi abnegaţie.
Virginia Duţescu, al cărui crez era „inima, sufletul şi aviaţia" şi care a devenit o
excepţională aviatoare de acrobaţie din aviaţia română, a pregătit ca instructor de zbor mulţi
tineri la şcoala de pilotaj şi acrobaţie la Aeroclubul „Prahova" de la Strejnic, ( de lângă Ploieşti)
ea ne-a părăsit, decedând în anul 1970 din cauza unei maladii incurabile ...
Desigur, ar mai fi multe de relatat despre viaţa, realizările, dragostea de zbor şi ajutorul
pe care aviatoarele românce l-au oferit semenilor. Urmaşele de astăzi ale aviatoarelor
menţionate le au ca modele demne de urmat.
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DIN ISTORIA TELEVIZIUNII ÎN ROMÂNIA.
PRIORITĂTI INTERNATIONALE
'

Motto - Ştiinţa trebuie să fie

stăpâna

lumii

şi

Octavian Baltag•
viitoriul omenirii atârnă de ştiinţă ...
(gânduri dintr-o dedicatie)

Abstract:This paper presents some of Romania's international priorities in the field of television, from
international literature review of patents and Romanian patents. Romania was nat broken by the pioneers
and wor/d scientific concerns preoccupied television. The following aspects are analyzed historical data
during the third decade of the fast century: when in Romania, Bucharest University's physics laboratories
have begun research an imaging and their place in international research; presents new information an
the work of the pioneers of television.
Keywords: television history, patents, autofocus, plasma display.

fenomene ale electromagnetismului stăpânite, dezvoltate de
cercetătorii începutului de secol XX şi dezvăluite omenirii prin minunile aduse
de telegraf, telefon şi radio a cucerit imaginaţia şi spiritul omului printr-o nouă şi
nemaiîntâlnită invenţie: transmiterea la distanţă nu numai a sunetelor ci şi a imaginii împreună
cu sunetele care o însoţesc, cunoscută la început sub diferite denumiri: "radio-viziune",
„radioteleviziune" şi apoi „televiziune". Pentru transmiterea imaginilor statice au mai fost
folosiţi şi termenii: ,,teleautografie", ,,telefotografie" etc.
Prima menţionare a „viziunii în depărtare" sau „vizionării la distanţă" se pare că se
găseşte în scrierile filozofului grec Pre-Socratic, Anaxagoras (Ava~ay6pai;) (500-428 I.Ch.)
[http://www.echo.msk.ru/programs/victory/53 l 09/] care aminteşte de un rapsod rătăcitor care a
rostit o frază în care spunea că „vederea lui se întinde dincolo de ecumena" ( oiKouµEVTt),
Inspiraţi din tehnici cinematografice, optică şi fenomene electromagnetice, inventatorii au
imaginat şi unii din ei, au reuşit să realizeze o varietate impresionantă de dispozitive care
transmiteau imagini, la început statice şi apoi dinamice. Realizările lui Baird şi deficienţele
sistemului său împreună cu ultimele descoperiri din fizică au determinat imaginarea şi
inventarea unor dispozitive, în totalitate electronice pentru captarea, transmisia şi reproducerea
imaginii la distanţă, cu o rezoluţie satisfăcătoare. Implicarea oamenilor de afaceri şi a
companiilor au dat rezultatele scontate. Foarte rapid, trecerea de la sistemul optico - mecanic de
captare şi reproducere a imaginii la invenţia lui Zworykin a iconoscopului şi folosirea tubului
catodic pentru reproducerea imaginii în diferite variante constructive, a făcut ca televiziunea să
devina un fenomen de masă, devenind tot mai prezentă în viaţa şi casele oamenilor.
Cu 90 de ani in urmă, în anul 1924, un student (în vârstă de 22 ani) al Facultăţii de
Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, George D. Cristescu, pasionat de noua minune care se
întrezărea, efectua cercetări privind captarea imaginilor şi apoi reproducerea lor folosind un alt
principiu decât discul lui Nipkow utilizat cu precădere în cercetările europene şi de peste ocean.
Informaţii despre această dată a începuturilor televiziunii în România au fost găsite într-o
lucrare publicată în anul 1928 de George D. Cristescu, devenit asistent. Este prima lucrare
despre televiziune [I]: ,,Problema televiziunei". Despre acest fizician de excepţie se cunosc
foarte puţine. S-a născut în Bucureşti în anul 1902. A absolvit Liceul Matei Basarab din

F

ascinantele

• Profesor universitar doctor, Universitatea de Medicină şi Fannacie „Gr. T. Popa"Iaşi
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Bucureşti

în anul 1921 (Certificat No. 7 din 8 Julie 1921) [2]. Este licenţiat în Fizică-Chimie al
Universităţii Bucureşti (Diploma No. 10234 din 17 Ianuarie 1925). A absolvit seminarul
Pedagogic Universitar (Certificat No. 285 din 23 Februarie 1925). În anul 1930, în decembrie,
susţine la „Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti" tezele pentru obţinerea titlului de
doctor în Ştiinţele Fizice, cu titlurile [3]:
..,
„Teza I: Asupra posibilităţei de a separa emisiunile prin unde
TEZE
hertziene de lungimi foarte vecine sau chiar de aceeaşi lungime.
F..CU.TATIOE,-n:
A I.HVEll!ITA11 0.. Bl.CltWfll
Teza II: Chestiune propusă de Facultate: Componenta orizontală a
rr
I oe
intensităţii câmpului magnetic pământesc. Metode de determinare ."
Comisia examinatoare era compusă din D-nii:
- C. Miculescu, Preşedinte
- Dr. Hurmuzescu, membru
ow.snu,,,.,_...ar•un.n.
----- - - .... c - _
- Chr. Musceleanu, membru.
Decanul Facultăţii de Ştiinţe era N. Coculescu.
În anul 1931 primeşte diploma de Doctor în ştiinţele Fizice al
Universităţii din Bucureşti (Diploma No. 216 din 22 Junie 1931).
După terminarea facultăţii este numit prin decizia No.
I 02648/ 1926 asistent suplinitor al Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti, Laboratorul de Acustică şi
Optică. Cu începere de la l Iulie 1932 (I.D.R. 2093/ 1932) devine asistent cu titlu definitiv la
acelaşi laborator. Cu trecerea anilor devine şef de lucrări ( 1939). În anul 1950 este conferenţiar
la Facultatea de Textile din Bucureşti, în anul 1952 este lector la Facultatea de Matematică şi
Fizică a Universităţii din Bucureşti iar în anul 1953 îl aflăm Conferenţiar la Institutul Politehnic
Bucureşti şi Institutul de Mine. A efectuat cercetări în domeniul undelor radio, magnetism [4] ,
aparate de măsură de laborator [5], descărcărilor în gaze [6], televiziune, comunicate la
Societatea Română de Fizică sau publicate. Este autorul a trei brevete de invenţie [7] (19291930).
Lucrarea „Problema televiziunei" cuprinde „două expuneri la Societatea Română de
Fizică: prima la 18 mai 1926, a doua la 30 martie 1928 " . Lucrarea prezintă sinteza
experimentelor de explorare şi transmitere a imaginilor de televiziune efectuate în „Laboratorul
de Acustică şi Optică a Universităţei de Ştiinţe din Bucureşti" după cum scrie şi în dedicaţia
făcută: ,Jn semn de recunoştinţă
4q')..
~ ~••.,,. , ; ..,_1,..,
D 'lui Prof C.
Micu/eseu
-·e.:- ~ ' ../k.....w/~~--"
c.•'<
.;:;.,,•.,, ,d".,.6-i ,&·-~Adirectorul laboratorului de
.,..,,.,r.- .. ~~- - • .,/ ,l,,n.
G. O. CRISTESCU
,,;. M
IA,..k ,:,.., "li/#...-;,,,-,
Acustică şi Optică, al Facultăţei
.. ""'"" o ;.".. ,.,/' ;:, ,...,6 î~,..,..
de Ştiinţe din Bucureşti În care
r~
"'°l 1'111 l'f/1
~~..-,/'.-..a luat fiinţă lucrarea de faţă 28
I VIII 1928".
De asemenea, autorul propune un nou sistem mecanic de explorare şi
obţinere a imaginii. Lucrarea cuprinde două părţi:
- în prima parte intitulată „Teleautografie, telefotografie, televiziune",
autorul scrie: ,,Această primă parte a lucrării de faţă este
reproducerea expunereijăcută În ziua de 18 Mai 1926 la Societatea
Română de Fizică. Ea nu constituie decât un istoric şi În acelaşi timp un studiu critic al
cercetărilor mai importante ce s 'au făcut pentru transmiterea imaginilor fixe şi animate, la
distanţă, cu ajutorul electricităţei. Este după cât ştim, cel dintâiu istoric mai desvoltat ş i cel
dantâiu studiu critic ce s 'a făcut În această direcţiune";
- partea a doua intitulată, ,,Cercetările autorului" informează cititorul: ,,Partea a doua a acestei
lucrări nu este decât redarea, cuvânt cu cuvânt, a expunerei ce a fost făcută În şedinţa de la 20

...... ~=-==..~-='\IUIJ!a&WON•--=--•~
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..6

-

-
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Martie 1928 a Societăţei Române de Fizică. Ea este continuarea firească a aceleia de la 18 Mai
1926, deşi între aceste două expuneri s 'a strecurat un interval de timp de aproape doi ani".
Aceasta a doua parte, cuprinde mai multe
subcapitole:
a) Câteva rânduri despre numărul de puncte ce
urmează să alcătuiască o imagine "
b) Transformarea variaţiunilor de intensitate
luminoasă în variaţiuni de intensitate electrică şi
invers
c) Un dispozitiv pentru descompunerea şi
reconstituirea rapidă a imaginilor "
, d) Procedee pentru obţinerea sincronismului "
e) Asupra înlăturarei decalajului dintre oglinzile
transmiţătorului şi receptorului "
j) O descriere mai amănunţită a noilor aparate "
g) Asupra modului de funcţionare al staţiunilor "
h) Încheiere "
Autorul încheie lucrarea cu cuvintele:
,,lată dar aparatele noastre destinate să aducă la îndeplinire acea vedere la distanţă,
prin intermediul electricităţei atât de căutate. Este fără o îndoială o mare deosebire între
dispozitivele de până acum şi cele de faţă. Lucrul acesta poate fi observat de oricine cunoaşte
--· --- --·-întregul ş ir de cercetări ce s 'au făcut până astăzi în acest
domeniu.
Am avut ca ţintă nu numai rezolvarea acestei
probleme, dar ceva mai mult, soluţionarea ei într 'un mod cât
mai simplu, cât mai la îndemâna tuturor ".
Lucrarea mai conţine o erată şi anexă cu trei p l anşe
cuprinzând schiţele aparatelor.
Desigur, cele prezentate în lucrare sunt rezultatul a
numeroase experimente tăcute înainte de anul 1926. Aceasta
este susţinută prin declaraţia autorului tăcută la pagina 39:
,,În anul 1924 studiind pentru prima dată
posibilitatea vederei la distanţă prin intermediul electricităţei
am observat că principala greutate ce trebuia învinsă era
aceea de a creia mai întâiu un dispozitiv care să permită
descompunerea imaginei în maximum o zecime de secundă, prefăcând-o într 'o fâşie de lumină
cu intensitate variabilă şi apoi un altul care să poată realiza operaţiunea inversă cu aceeaşi
iuţeală.
Cercetările

întreprinse în direciunea aceasta au condus în scurt timp la creiarea unui
prim dispozitiv care prin simplitatea şi numeroasele avantagii pe cari le întrunea, comparat
fiind cu tot ceia ce cunoaştem că se realizase până atunci în acest sens, lasă să se întrevadă mai
mult decât se sperase, cu toate nouile greutăţi ce apăreau în cale".
Din afirmaţiile autorului, rezultă un fapt deosebit de important, necunoscut până în acest
moment: în anul 1924, fizicianul în devenire George D. Cristescu efectua cercetări de
televiziune de pionierat în România, fiind primul cercetător român care şi-a îndreptat atenţia
către acest domeniu fascinant.

105
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

Această carte a avut un destin interesant: am
în una din bibliotecile universitare şi când mia sosit am avut o surpriză: nici una din filele cărţii nu
era tăiată! Nimeni nu a deschis cartea de la tipărire şi
până când a ajuns la mine, timp de 86 de ani! A stat
zeci de ani neştiută în biblioteca deşi inventarul a
trecut peste ea de câteva ori: avea ştampilele de
verificare în anii 1953 şi 1964.
găsit-o

uSUJls.
L'invention a pour objet un mode d'utilisation des osciUations electriques pour la tran&mission des signaux, sons, images et autres
communications, par fil et par radio, caracterise principalement par Ies points suivants :
1 • Un procMt\ consistant : A diviser une
oscillation en un nombre determine de traina
d'oscillations et affecter chaque serie de
traina pour une communication, en rt\partissant ainsi Ies diverses transmissions dans
le temps. Recevoir Ies divers communications
par une reparlition synchrone de I' oscillation multiple captee.
•
~ • Difl'erents modes de realisation de ce
procede pour Ies applications Ala telt\phonie
multiple sur fii, afa telecommunication multiple sur fil avec haute frequence et a la
radiocommunication multiple sur une seule
longueur d'onde.
3• L'utilisation, pour la repartition dans
le temps des diverses communications, d'nne
commutation magnetique ou electrique, utilisant Ies champs tournants ou Ies oscillations
pointues polyphasees.
4 • L'utilisation de cette commutation pour
la rt\ception multiple et pure d'une m~me
emission radio ordinaire.

35

4o

45

5o

55

60

Ssnos CONDREA.

În anul 1928, inginerul Condrea Gh. Sergiu ( 1900-1986), fiind rezident în Franţa şi
student la Şcoala Superioară PPT din Paris ( 1926-1928) inventează o metodă nouă de
„comprimare a benzii de frecvenţe a semnalelor de televiziune" şi obţine brevetul francez [8] cu
titlul: ,,Perfectionnemts aux systems de telecommunications ", Brevet d 'invention, nr. 651.864,
Gr.12-Cl.4, 1929. Brevetul a fost depus în martie 1928, a fost eliberat în luna octombrie 1928,
iar publicarea s-a făcut în februarie 1929. Din revendicări cităm: ,, L 'envenetion a pour objet un
mode d'utilisation des oscillations electriques pour la transmission des signaux, sons, imagnes
et autres communications, par fii et par radio, caracterise principalement par Ies points
suivantes .... ". Interesant, că prin acest brevet se întrevede (în viziunea de astăzi) posibilitatea
transmisiei prin cablu a unor imagini în sensul televiziunii prin cablu.
În anul 1930, acelaşi autor, Condrea Gh. Sergiu obţine brevetul RO 18.693 /
16.07.1930, pentru invenţia cu titlul „Nou sistem de
< ~ J ...,, ,y.--<::?4 ,......
televiziune" [9] . Din revendicările invenţiei cităm:
„ Prezenta invenţie are de obiect un nou sistem de
televiziune, realizabil în mai multe moduri, după cum au fost descrise mai sus şi anume:
A) . Procedeu de explorare lentă a imaginei mişcătoare la emisie şi la recepţie, utilizând
pentru perzistenţafizică a imagine/or în intervalul orb, unul din mijloacele următoare, (cari fac
parte din obiectul invenţiei)

.r,-....,... . .__
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1). O rază luminoasă sau catodică şi o rază ştergătoare producând pe ecranul de
recepţie fenomene fotochimice persistente, fenomene de fosforescenţă temporară sau de
catodoluminiscenţă.

2). Un câmp magnetic variabil acţionând un ecran format dintr 'un fir de oţel şi un
câmp magnetic auxiliar (constant) pentru ştergerea impresiilor anterioare.
3). Un curent variabil acţionând un ecran chimic printr 'un vârf metalic şi producând
electroliză reversibilă. Un curent constant serveşte pentru ştergerea impresiilor anterioare.
4). Un vârf metalic impregnat cu cerneală, ca explorator, pentru imprimarea mecanică,
întovărăşit de un vârf ştergător.
B). Procedeu cu 8 filme conjugate la emisie şi recepţie, filmele fiind explorate alternativ
la emisie, cu viteză redusă în momentul când sunt fixe.
Profesorul Christian Musceleanu (1886-1941 ) publică în anul 1930 volumul „Materia
in infinitul mare, pe Pământ şi in infinitul mic" [IO]
în care ,, .... dă cititorului
numai
câteva
din
MATERIA
aspectele sublime sub
1srnR "'"~ PL
r
care se prezintă natura
_._..
.
şi anume acelea in care
.. ..._.....,
apare
sub
forma
'•~•-t - - - - . _,.....
I:'\

Jl,\tr,,f
J ~IIUl "\IC

____-_
.,_....,__----·
;~~~::..__ . __,__ ....

materială".

---------

~:.;_-=::.-.:T'?.~..

w
.
w
·
o
- -~-~

Volumul

prezintă noutăţi ştiinţifice

din toată lumea, printre
care şi televiziunea în articolul „Telefotografia şi
televiziunea". În lucrare sunt prezentate pe scurt principiile televiziunii mecanice cu disc
Nipkov şi ultimele realizări mondiale. Ar fi de menţionat faptul că nu se menţionează deloc
despre începuturile cercetărilor din anii I 924-1928 de la Universitate, deşi se poate presupune
că, fiind membru în comisia de doctorat a lui
tăti etarea actuala a televl%1unel
George D. Cristescu, avea cunostinţă despre
preocupările acestuia.
În anul 1931, Mihai Konteschweller
Jnf.mihai kt.mte,rbweHer
(1897-1947) publică în volumul ,,Actualităţi
radiofonice" [ 11] care conţine un număr de 16
conferinţe radiofonice privind subiecte diferite
legate de electricitate şi radiotehnică, conferinţa
ţinută la radio intitulată: ,,Starea actuală a

actuali .
radiofonice
·--==--·-

--

televiziunei".

.
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TELEGRAFIE, FOTOELECTRICITATE
ŞI TELEVIZIUNE
~

Prol. l\lCOLAE R. STA.'-'"ESCU
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Alte informaţii despre progresele ştiinţei şi
tehnicii apar în revistele ştiinţifice şi de popularizare a
ştiinţei,
cum este ş1 Natura, "revista pentru
răspândirea ştiinţei" îngrijită de G. Ţiţeica, G.G.
Longinescu ş1 O. Onicescu. Lucrarea intitulată

"Telegrafie, Fotoelectricitate şi Televiziune" aparţine
profesorului Nicolae R. Stănescu este formată din
două părţi şi

apare în două numere [12], [13] .
O altă lucrare de popularizare, scrisă de lt. col.
dr. ing. C. Pană, intitulată „Cum s-a putut realiza
televiziunea" [ 14] apare în revista Şt1' 1'nţa~ ş1· Progres a

Liceului Militar „Mihai Viteazul" din Târgu

Mureş

în anul 1934.
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Profesorul Victor Vâlcovici, prezintă în anul 1935 o conferinţă radiofonică intitulată
„Televiziune - Perfecţionări privind cinematograful", publicată ulterior în volumul Actualităti
Ştiintifice [ 15].
w

R:.=! ~..! !ac-c~IC'

În anul 1936, Constantin Său/eseu şi
Felix Popp publică cartea „Televiziunea" în care
sunt prezentate reperele istorice până în acel
moment, şi principiile moderne (pentru deceniul al
treilea) de televiziune [16] .

TELEVIZIUNEA

Cel dintâi post de tEleviziune ~în România,
va incepe să fucţio■eze peste câteva zile,

În anul 1937, (30 octombrie) la Facultatea de Ştiinţe din
Bucureşti ,
Laboratorul de Electricitate şi Căldură,
Câteva date
tehnice. - Cmn ,e vor recepţiona emi.siu.nile
profesorul Cristian Musceleanu prezintă o instalaţie de
de televi:mme
televiziune mecanică, cu disc Nipkow adusă pentru
demonstraţii de firma Philips. Ziarul Universul din 25 octombrie, 1937 menţionează
evenimentul sub titlul: ,,Cel dintâi post de televiziune din
România va începe să funcţioneze peste câteva zile la
Bucureşti " acesta este primul post cu care încep emi siunile
ex perimentale de televiziune [17] .
Tot în acelaşi an, pe data de 14 noiembrie 1937, la
Ateneul Român, Christian Musceleanu prezintă o conferinţă
şi face demonstraţii de televiziune cu instalaţia Philips.
Aceasta era echipată la emisie cu un sistem mecanic cu disc
Nipkow, având 45 de linii; transmisia se făcea cu o frecvenţă
a cadrelor de 12,5 Hz, iar imaginea era recompusă electronic,
folosind un tub catodic cu diametrul de 7 cm, emiţătorul avea
o putere de 200 W, şi emitea pe lungimea de undă 80 m.

la

Bacureşli

- •o•O :n iţiativi a d,lw prof. Muscdeanu. -

În anul 1937 (26 februarie) Condrea Sergiu, inginer şef la Laboratorul de Transmisiuni
al S.A.R. de Telefoane prezintă
___.... ,...., ... ..
CERCUL ELECTltOTECBNIC
==-~-s."?::.=:.:.
::;.-:·.:=..-::.-:.----......
în cadrul Cercului Electrotehnic,
)'-,'\·~
1) ' J '
2
secţia Electrocomunicaţii , [ 18]
11.
'J..
....,__.
<. I ( I I
.. _,.....
lucrarea „Sistemele moderne de
(
ILWJ\ŢI
televiziune",
publicată ulterior
I <1 ~ î
în volumul „Ciclu de Conferinţe
193 7" . În acel moment, Cercul
secţia
Electrotehnic
Electrocomunicaţii , era în cel de
al doilea an de existenţă. Cercul
era coordonat de un comitet format din N. Vasilescu Karpen - Preşedinte de onoare, I.
Ştefănescu Radu - Preşedinte, împreună cu alţi profesori şi ingineri. Lucrarea prezintă sistemele
actuale de televiziune din acea vreme, explorarea şi analiza imaginii, problemele explorării,
transformarea electro-optică, transmisia la distanţă a semnalelor de televiziune, sistemul de
televiziune Zworikin, alte sisteme de televiziune.
~

A CUCtmat.ol~fCA.ffl

_ _______
____ ___

-

______
_ea.----·-____ _
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La „Luna Bucureştilor" din anul 1938, firma
Philips revine pentru demonstraţii publice cu o instalaţie
de televiziune electronică; pentru captarea imaginii
folosea un iconoscop, care explora imaginea optică cu
405 linii ( conform standardului European), emiţătorul montat într-un camion avea o putere de
(40-50) W, iar imaginea era redată pe tub catodic care avea dimensiunile (40 x 50) cm,
apropiate de dimensiunile actuale. Publicul era invitat sa fie „televizat", imaginile fiind
transmise din studioul amenajat intr-o sala cu spectatori. În Gazeta Municipală [ 19] din 1938,
au apărut ştiri şi informaţii pentru public: <Jncă de acuma doi ani organizatorii „ Lunei
Bucureştilor " au intenţionat să aducă şi să prezinte În cadrul acestei „Luni " un aparat de
televiziune. Anul acesta, graţie noilor perfecţionări aduse descoperirii, comitetul de organizare
a „Luni Bucureştilor a reuşit să aducă un aparat de televiziune (de emisiune şi recepţie).
Aparatul a fost instalat în noul pavilion construit special de inginerii specialişti veniţi din
străinătate, în parcul distracţiilor, din cadrul „ Lunei Bucureştilor ".
,, Luna Bucure,tilor 1938 ..
Aparatul de televiziune se
Lu11a lucure,tilor
Mari a tracţiuni
C.""
compune
dintr 'un
post
Omu l de sticlă
(xJJerientele de televizim continuă ia fiecare seară
emiţător şi unul de recepţie.
B eli nog rafu l
9fU
Postul emiţător emite scenele
Circul Medrano
din parcul naţional „ Regele
,
Omu I invizibil
Carol li", prinde În obiectivul
Water- Schoot
său
oamenii ce se plimbă
~ t i a lutr-,,.ctid • bltw.,_ ._1,all<,;

~t.ArtaSlc.S.t„triN:r, 1-IJ

Pan:W N11io1U1J lucdc

11 ,\.nul„ Trioml

lllocoutilw.ira ,..e-1,,i _
raU..~ de 111•
_,J da Wrai da Dn1da

T r • - - ~ f~fiilar Mia Ji.iAD(l
ttldc,aa,e

$orctM:Dlal,oanno1aonf.DtualA!a tl W~
tori--tJ-rila an <I L-.

O.,Q -

...,lM iuiiJltil pria ,.,.

~-n'-m11-a•Jli<k

h

111;11... ioul

l$m.bllld -

aco/o, pe vizitatorii circului Medrano şi al altor
pavilioane şi le va transmite într 'o sală de proecţie, unde pe ecran se vede şi se aude tot ce se
petrece, în ace/aş moment, în afară de zidurile acestei săli».
În anul 1938, Mihai Konteschweller publică cartea „Televiziune" [20], care se vrea de
fapt un adevărat manual de televiziune, fiind prima lucrare de acest gen care prezintă
problemele fundamentale legate de transformarea imaginii optice în semnale electrice,
explorarea imaginii, analizând atât explorarea mecanică cât şi cea electronică.
Autorul, în introducere, scrie:
,,Cartea de faţă constituie un răspuns la câteva întrebări curente:
Cum stăm cu televiziunea?
Când se va realiza televiziunea ?, etc."
Se prezintă sistemul cel mai performant şi utilizat în acel moment în lume, sistemul
Baird care a permis realizarea unei
televiziuni publice. Sunt prezentate
soluţiile tehnice şi constructive folosite
în aparatura de emisie şi recepţie a
imaginii, rezultatele practice, preţul , cât
şi conţinutul programelor transmise. În
ultimul capitol este prezentat stadiul de
dezvoltare a televiziunii din Europa şi
USA; referitor la situaţia din România,
autorul nu face nici o referire la
M. Konteschweller
cercetările efectuate de George D.
Cristescu, amintind vag despre transmisiile experimentale din
Bucureşti: ,, ... publicul să ştie că în mod normal televiziunea dă mai mult decât s-a putut vedea
la Bucureşti. ''

109
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

Cartea conţine o serie de anexe, în care se prezintă şi ultimele aplicaţii ale televiziunii:
vederea prin ceaţă, telefonul televizor, ziarul tipărit la domiciliu, paza automată, microscopul
electronic, multiplicatorii electronici, aplicaţii în astronomie; sunt prezentate unităţile
fotometrice, o cronologie a televiziunii şi bibliografia folosită.
După un an, în 1939, firma Telefunken face o demonstraţie publică de televiziune prin
cablu, transmiţând imagini din sala Dalles. Cu această demonstraţie, odată cu începerea celui de
al doilea război mondial, se încheie o perioadă de cercetări proprii, atât originale cât şi cu
participarea unor firme de prestigiu, Philips (care devine o firma germana) şi Telefunken.
După război, în anul 1946, Arno Hilf, publică într-un volum de popularizare, din
biblioteca de buzunar, intitulat „Aplicaţiile radio electricităţii in ştiinţă şi technica industrială"
mai multe articole referitoare la realizări ştiinţifice şi tehnice din domeniul radio şi al
electrotehnicii. Unul din articole despre televiziune, intitulat „Televiziunea" prezintă pe lângă
principiile de bază ale televiziunii şi noutăţi privind transmisiile televizate, din Europa şi USA
[21].
Depăşind
perioada de
10 li
pionierat a anilor ' 50 când a fost
Wl ''-"
AJlNO Hn.r'
realizată
pnma instalaţie de
televiziune electronică de către o
echipă de cercetare coordonată de
profesorul Spătaru, trecând peste
câteva inovări aduse televiziunii şi
câteva publicaţii de popularizare
mă opresc asupra a două probleme de importanţă fundamentală în
captarea şi reproducerea imaginii: focalizarea automată a imaginii sau
·-·
,,autofocus - AF" şi ecranul tv cu plasmă - ,,plasma display".
111111. 1m1m
În anul 1965, după 45 de ani de când un student la fizică a
început cercetările de televiziune, un alt student, al Facultăţii de Fizică
din Iaşi, înregistrează la OSIM o cerere de brevet [22] pentru invenţia
,,Aparat videocaptor cu punere la punct automată", pentru care,
primeşte brevetul RO 44.277, 1965. Lipsa de
•...t,r,
interes al forurilor şi nivelul tehnologic al
~
~
electronicii acelor ani au făcut ca acest brevet sa fie eliberat în baza
"{
Legii Invenţiilor din anul 1906. Peregrinările pe la televiziune nu au dat
rezultatele aşteptate de inventator, dar, ca urmare a unui imbold uitat, în

..

~

'T

c,,,

United States Patent Office

3,3u,3so
Patant•• Apr. la, 1967

răspuns

care m-a însufleţit prin faptul că era singura persoană
care a înţeles ce doream: focalizarea automată a imaginii!
Atunci, când am scris, nu ştiam că persoana căreia i-am
scris era unul din marii oameni de film şi televiziune ai
României, cel care inventase o metodă pentru a produce un efect
cinematografic de modificare cinematică a perspectivei
"trave/ing-ul" sau "trans-trav" sau "efectul Huzum"cum mai
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anul 1967 am îndrăznit să
scriu unui om de film, despre
care auzisem, Sergiu Ioan
Huzum; nu ştiam că era
director
la
Studiourile
Cinematografice Sahia. I-am

Istoria ştiinţei şi tehnicii
este denumit. Nu am dat curs la timp invitaţiei de a sta de vorbă despre acest subiect, cred că
nici măcar nu ştia că autorul invenţiei este student, dar nu cred că avea importanţă pentru el. Îmi
scria că îl interesa la fel aceeaşi problemă: menţinerea focalizării pe durata transfocării ! Aceasta
era problema: sa păstreze focalizarea planului de interes pe intervalul transfocării! Era o idee
vizionară, realizată abia după mai bine de 20 de ani prin mijloace electronice, de fapt, la fel de
vizionară ca şi ideea focalizării automate în sine. Huzum a brevetat totuşi o metodă şi un
dispozitiv mecanic care-i permitea să realizeze acest deziderat [23]. Când am vrut să-l caut, am
aflat că nu era de găsit, plecase din ţară, iar oamenii nu doreau să vorbească despre asta. Mai
târziu, peste ani, am aflat ca era căsătorit cu poeta Mioara Cremene, pe "site" -ul careia se găsesc
fişiere cu informaţii despre el. A trecut la cele veşnice în anul 2004, şi regret că nu l-am
cunoscut personal. În anii 1963-67 a brevetat "Trans-Trav", cunoscut în Franţa şi ca "travelling
contrarie, travelling compense, contra-zoom". Efectul aplicat iniţial în cinematografie, s-a
extins şi în producţia de televiziune; el mai este cunoscut şi sub denumirile: " dolly e.ffect, dolly
aut, vertigo e.ffect, vertigo zoom, Hitchcock zoom, back zoom travelling, forward zoom, reverse
tracking, zoom in " fiind folosit de diverşi producători.
Un alt pionier al anilor ' 60, un inginer talentat, fondator şi custode al proaspătului
Muzeu Politehnic din Iaşi , inginerul Marcel Iţicovici, a reuşit să
confecţioneze
o cameră
videocaptoare
folosind probabil piese disparate sau
provenind
de
la
o
cameră
veche,
nefuncţională. Camera folosea pentru captarea
imaginii un iconoscop, o electronică clasică,
cu tuburi electronice, bine realizată şi mai ales
funcţională, care făcea deliciul vizitatorilor secţiei muzeului. Mi-a
fost de folos în foarte puţinele discuţii purtate în sala fascinantă a
Muzeului. Drept optică , folosea un obiectiv „Meopta Belar 4,5/55". Camera este montată pe un
trepied, iar ca monitor folosea un televizor Rubin de producţie sovietică, şi el adaptat pentru
transmisia prin cablu [24].
Invenţia „Aparat videocaptor cu
punere la punct automată", prin brevetul
obţinut în anul 1965 se înscrie ca fiind
=·
prima menţionare a folosirii în punerea la
BREVET II INVENŢIE
punct a imaginii, a analizei contrastului,
constituind o prioritate internaţională.
Acest procedeu de analizare a contrastului elementelor de imagine
s-a aplicat în fotografie abia după 1O ani şi este folosit astăzi cu
precădere alături de o altă metodă numită „contrast de fază" [25],
[25] , [26] .
O altă invenţie, care de asemenea constituie o prioritate
internaţională , se referă la ecranul de televiziune cu plasmă, brevetat în România în anul 1967.
Primul brevet care foloseşte descărcarea în plasmă se referă la un display cu descărcare în gaze
(neon) şi era destinat să fie folosit ca terminal optic la calculatoarele electronice din acei ani. El
afişa numai stările logice corespunzătoare informaţiilor digitale „ l" şi "O". Această soluţie
tehnică, ca ş i celelalte, nu permiteau obţinerea unei imagini televizate având nuanţe de gri, ele
formau pe ecran numai zone luminate sau întunecate. În 1967 se înregistrează la OSIM
Bucureşti o cerere de brevet de invenţie cu titlul „Traductor curent imagine" [28] pentru care se
eliberează brevetul cu nr. RO 50.108 / 1967. Acesta descria soluţia tehnică pentru realizarea
unui ecran de televiziune plat, care folosea descărcarea în gaze şi permitea obţinerea nivelelor
- ~ ........ h .

. . . .-
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de gri între regiunile albe şi negre. Acesta este un brevet care poate fi considerat pionier în
sensul că, prezintă caracteristicile unei priorităţi internaţionale. Revendicările din brevet se
regăsesc astăzi, în soluţiile tehnice aplicate în ,tv plasma display" produse în toată lumea [29].
Ulterior, în SUA se mai înregistrează o serie de patente, dar fiecare din ele cuprindeau parţial
revendicările din brevetul RO 50.108.
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EMILE BERLINER SI PATEFONUL
~

Tatiana Ristea •
Abstract: The disk-record pathephone, the name under which the gramophone without a horn was known
in aur country, represented an important moment for the history of sound recording and playback. Next
to Thomas Edison, but less famous, Emil Berliner 's name is associated with the emergence of the musical
automata; he was the one who improved Graham Bell 's invention - the telephone, as well as Thomas
Edison 's phonograph.
Berliner, of German origin, developed severa/ companies of reproducing gramophone records, which
was the mast used technology until the end of the 1950s.
The phonograph, as the Americans would call it, the gramophone as the Europeans would call it or the
disk-record gramophone as the French and Romanians would call it, was the only possibility to listen to
the favourite artists and interpreters, either at home either by clerks du ring work breaks, bringing a true
cultural innovation.
Keywords: Records Companies, Gramophones, Berliner.

ventura înregistrării sunetelor a fost întotdeauna asociată cu două nume:
Thomas Edison şi Graham Bell. Deşi contemporan cu aceştia un alt inventator
de geniu, Emile Berliner este mai puţin cunoscut deşi, el poate fi numit
pionier al tehnologiilor moderne de înregistrare a sunetului, prin invenţia sa
numită „gramofon".
Emil Berliner s-a născut la Hanovra, într-o familie modestă cu treisprezece copii. La
vârsta de 14 ani obţinea un certificat de studii ca pictor ucenic; după terminarea studiilor, ca
angajat al unui atelier de ţesut, dovedeşte pentru prima dată talent de inventator, prin crearea
unui nou tip de război de ţesut. După izbucnirea războiului franco-prusac, în anul 1870, Berliner
este încurajat de părinţi să emigreze în Statele Unite ale Americii; s-a stabilit mai întâi la New
York unde a avut mai multe slujbe pentru a se întreţine, după care se mută în Washington şi
lucrează ca funcţionar într-un magazin al cărui proprietar era un fost coleg german. În timpul
liber frecventa biblioteci le din acest oraş, studiind fizica, energia electrică şi acustică 1•
Istoria aparatelor utilizate pentru înregistrarea şi redarea sunetelor, începe în 1877,
atunci când Thomas Edison a inventat fonograful. Înregistrările pentru acest dispozitiv se
realizau pe un cilindru acoperit cu foiţă de cositor, iar ulterior pe un cilindru acoperit cu ceară.
Aceste două suporturi prezentau câteva dezavantaje: timpul scurt de înregistrare şi faptul că
foiţa de cositor sau ceară se rupea ori se tocea.
În 1876, la expoziţia centenarului Revoluţiei Americane din Philadelphia, Alexander
Graham Bell face o demonstraţie publică a unei noi invenţii, telefonul. În anul 1880, după ce
această invenţie a fost perfecţionată şi dezvoltată, Bell a obţinut de la guvernul francez I O.OOO $,
premiu pentru inventarea telefonului. Împreună cu vărul său Chichester A. Bell (inginer chimist)
şi cu Charles Sumner Tainter (om de ştiinţă), A.Graham Bell a investit aceşti bani în crearea
unui laborator pentru cercetarea electricităţii şi a acusticii. Astfel, la scurt timp, aceştia au reuşit
să îmbunătăţească invenţia lui Edison înlocuind foiţa metalică a cilindrului cu ceară şi acul rigid
cu unul mult mai elastic. Noua invenţie patentată s-a numit grafofon şi sunetul putea fi ascultat
maximum două minute. La începutul anilor 1890, companiile lui Tainter, Bell si Edison erau

A

• Muzeograf, Muzeul Ceasului „Nicolae Simache", Ploieşti
1
http://www.lemondejuif.info/2013/0l/emile-berliner-1851-1929-linventeur-du-disque/
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cele mai profitabile, oamenii ascultând discurile de patefon prin intermediul unor tuburi care
puteau fi introduse in urechi2.
Lucrurile au evoluat însă extrem de rapid pentru că inventatorul american de origine
germană Emile Berliner ( 1851-1929) este interesat de telefonul lui Bell şi astfel, înainte de
patentarea telefonului, Berliner îmbunătăţeşte această invenţie încorporându-i un microfon în
luna iunie 1877.
De asemenea se gândeşte că fonograful lui Edison ar fi mult mai eficient dacă ar „citi"
sunetul de pe discuri şi în 1888, acesta concepe un dispozitiv de redare a sunetului, care utiliza
un disc plat, prevăzut cu un ac care vibra dintr-o parte în alta. Aşa şi-a început viaţa
gramofonul!
Berliner vizitează Germania, pentru a prezenta noua sa invenţie unui producător de
jucării, iar acesta începe producerea gramofonului, în anul 1889. Berliner produce, prin
galvanoplastie, multiplicarea discurilor din ebonită pe matriţele ce conţineau prima înregistrare.
Perioada de glorie a discurilor de vinil şi implicit a gramofonului începea însă abia în 1892,
când Berliner fonda compania United States Gramophone Company. Lucrurile nu se opresc aici,
pentru că acelaşi inventator deschidea în I 898 împreună cu fraţii Iosif, Iacov şi Manfred, prima
mare fabrică din lume specializată în presarea discurilor, în Hanovra şi numită „ Deutsche
Grammophon". În anul I 904, fabrica din Hanovra fabrica peste 25.000 de discuri pe zi şi în
1908 apar aici primele discuri faţă-verso. Producţia va ajunge la peste zece milioane de albume
pe an în anii '20, având un catalog de peste 5000 de titluri. În acelaşi an 1898, Berliner,
3
înfiinţează la Londra, Compania „Gramophone Company" (cumpărată în I 931 de EMl) iar în
anul următor o filială a acesteia în Franţa. Din cauza concurenţei, de multe ori neloiale, Berliner
se retrage de pe piaţa americană şi îşi reporneşte afacerea pe cea canadiană. În I 900, acesta
produce gramofoane în Montreal, prin„ Berliner Gram-o-phone Co.", discurile sale conţinând
logo-ul celebru „His Master's Voice" .
Gramofoanele au ajuns şi în România, în micul Paris, dar la noi, termenul mai des
folosit era de patefon. Folosirea titulaturii de „patefon" are la origine două opinii. Prima susţine
că, la începutul secolului XX gramofonul se perfecţionează prin înlocuirea pâlniei pentru
amplificarea sunetului cu o cutie de rezonanţă, iar noile aparate sunt cunoscute în ţara noastră
sub denumirea de patefon. Cea de a doua opinie, se referă la faptul că, aşa cum s-a întâmplat cu
foarte multe branduri care au devenit substantive comune, denumirea de patefon a fost
popularizată datorită faptului că principalul furnizor de gramofoane era compania franceză
Pathe Records. Cam la fel se prezintă şi povestea pick-up-ului, care este de fapt doza cu ac ce
„traduce" vibraţiile în timp ce străbate nişele discului. Termenul a prins aripi prin anii '30, când
doza a beneficiat de o evoluţie importantă. Toţi producătorii vremii scoteau în evidenţă pick-upul lor aşa că termenul a devenit treptat sinonim cu gramofonul la care era montat.
Patefoanele au fost larg răspândite şi realizate într-o bogata varietate constructivă. Firme
renumite ca Victor Talking Machine, The Gramophone Company, Pathe, Odeon, RCA Victor
au construit aparate ce au constituit deliciul şi amuzamentul generaţiilor din primele decenii a
secolului XX.
Motivul dezvoltării producţiei aparatului numit după caz gramofon sau patefon, nu a
fost doar „noutatea" acestei invenţii. Atât faptul că muzica redată de aceste aparate era
diversificată - operă, operetă, marşuri militare, piese instrumentale - cât şi posibilitatea de a
asculta artiştii şi interpreţii preferaţi fie alături de oaspeţi acasă, fie de către funcţionari în timpul
orelor de pauză, denotă că patefonul aduce o adevărată inovaţie culturală.
2

3

http://destepti.ro/cine-a-inventat-discul-de-patefon
Companie de discuri britanică
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Nu mai puţin importante sunt beneficiile pe care le-a adus suportul de
înregistrare/redare, respectiv discul folosit în cazul gramofonului şi patefonului. Ca şi aparatul
în sine discul a cunoscut mai multe variante, evoluând în timp din punct de vedere al
materialului din care a fost făcut, al calităţii sunetelor şi al timpului de înregistrare.
În anul 1896, inginerul american Eldridge R. Johnson inventează un mecanism special
pentru discurile de gramofon şi începe fabricarea unei variante îmbunătăţite, care folosea un
cauciuc vulcanizat şi ace de calitate superioară, pentru redarea sunetului. Nu după mult timp
după această invenţie, inginerul american Fred Gaisberg găseşte un material mult mai bun
pentru discurile de patefon; acestea vor fi acoperite cu plăci de ardezie, pentru ca suprafaţa
discului să tocească acul şi nu invers. Discurile reprezentau un mediu analog de înregistrare a
sunetului, cu o suprafaţă plată, care avea încriptate şanţuri în spirală, tehnologie care va fi
folosită pentru reproducerea muzicii, în secolul al XX-iea.
Primele discuri au fost fabricate din diverse materiale, inclusiv cauciuc. Începând cu
anul 1897, s-a preferat şelacul ( o răşină obţinută din excreţiile cărăbuşului asiatic); fabricarea pe
scară largă a discurilor de patefon din şelac începuse în anul 1898, în Germania şi au fost cele
mai populare, până la stărşitul anului 1950. Discurile fabricate din celuloid (care aveau
proprietatea de a fi foarte rezistente) au început să fie fabricate din 1904, dar aveau un singur
dezavantaj - un zgomot de fundal accentuat, care le făcea nefolosibile. De la stărşitul anului
191 O, ambele feţe ale discului se puteau înregistra, sunetul fiind redat prin rotirea discului la o
viteza constantă şi cu ajutorul unui ac care era capabil să convertească vibraţiile într-un semnal
electric, transmis mai departe, prin intermediul unui amplificator, către boxe. Calitatea sunetului
redat de discurile de patefon din vinil este strâns legată de calitatea vinilului folosit; acelaşi
lucru este valabil şi pentru discurile din plastic folosite ulterior şi de aceea la începutul anului
1970, cele mai multe companii din industria muzicală hotărăsc trecerea către discuri mai uşoare
şi mai subţiri decât cele folosite până atunci, făcute din plastic reciclat. Click-urile şi pocniturile
erau, însă, foarte deranjante şi, pentru a elimina acest inconvenient, s-a trecut la fabricarea
discurilor din plastic pur, apărând aşa numitele discuri de vinil virgine. 4
Iniţial nu au existat reguli exacte privind viteza la care erau înregistrate discurile,
acestea având o plajă cuprinsă între 60 şi 130 rpm. Între 1897 şi 1925 viteza de înregistrare a
fost standardizată la 78 rpm, respectiv discurile de 30 cm conţineau înregistrări cu o durată de 45 minute, comparativ cu cele de 25cm ce permiteau doar 3 minute de înregistrare. De aceea,
anul 1925 este foarte important pentru industria muzicală, deoarece această sincronizare pe plan
internaţional a fost extrem de folositoare coloanelor sonore pentru filme, care după 1925
folosesc şi componenta audio în mod constant.
Fonograful, aşa cum îl numeau americanii, gramofonul aşa cum îl numeau europenii,
sau patefonul aşa cum îl numeau francezii şi românii, a fost singurul mod în care se putea
asculta sau înregistra muzica până după cel de-al doilea război mondial.
Pentru toate acestea, Emile Berliner, acest inventator ingenios, care a susţinut de-a lungul vieţii
sale compatibilitatea între ştiinţă şi iudaism, a primit cu câteva luni înainte de moartea sa, la
vârsta de 78 de ani, Medalia Franklin, ca o încoronare a muncii sale în domeniul înregistrării
sunetului.
Astăzi, discurile, ca şi patefoanele se mai găsesc la magazinele de antichităţi, sau la
muzee spre încântarea tinerilor şi spre rememorarea unor timpuri trecute în cazul vizitatorilor cu
vârstă mai înaintată.

4

http://destepti.ro/cine-a-inventat-discul-de-patefon

115
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria

ştiinţei şi

tehnicii

Alături de imagine, sunetul este unul dintre cele mai importante purtătoare de informaţii
nu numai pentru noi, ci pentru o mulţime de alte fiinţe ce populează Terra. Şi culmea este că de
„vină" este cu totul altă tehnologie mecanică extrem de respectată şi astăzi: orologeria, pentru
că, în 1796, ceasornicarul elveţian Antoine Favre-Salomon se străduia să aducă ceva în plus pe
o piaţă deja competitivă prin inventarea primului ceas care avea încorporat o cutiuţă muzicală cu
cilindru.
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EDUARD HUBSCH, UN COMPOZITOR MARCANT AL
SECOLULUI AL XIX-LEA
Florentina-Manuela Ţuhaşu •
Abstract: Eduard Hiibsch was horn in Slovenia (Bits-Tenchim nowadays Trencin) on the 13'" of Februa,y
1833. He studied the violin and composition and played within various orchestras in Hamburg and
Vienna. After graduation, he was appointed concertmaster at the operas of Hamburg and Vienna. When
he was 25, he returned to his country.
Along his life, he was a violinist at the National Theatre, a lieutenant of milita,y music and, between
1861-1862, he conducted fanfare bands. Beginning with 1962, he concerned himself with the milita,y
music of the Principalities and, in 1967, he was appointed inspector of milita,y music as a major. As a
sign of acknowledgement as organizer of military music, he received /rom His Majesty Carol the f'· two
sticks exhibited within the historical treasure house of the National Museum of Roman ian Histo,y.
ln 1883, the Parliament Chambers of the United Principalities votedfor his naturalization. Hubsch is the
one who first created, composed and conducted the milita,y fanfare and public orchestra in our count,y.
Keywords: milita,y music, concert master, milita,y fanfare.

igur vă amintiţi că unul din motivele pentru care eroii lui I.L Caragiale, familia
Georgescu, pleacă la Sinaia cu Trenul de plăcere, a fost acela de a asculta muzica
militară în parcul central al oraşului. Şi nu glumeau deloc, nici ei şi nici noi,
acum. În penultimele două decenii ale secolului al XIX-iea în parcurile principalelor oraşe ale
Principatelor Unite, duminica, cânta fanfara, spre încântarea celor ce se plimbau sau îşi
consumau berea la terasele din apropiere şi se interpretau mai ales valsuri de Strauss şi Valurile
Dunării a lui Ivanovici (1880). Iar acest plaisir, ca să ne adaptăm vocabularului epocii, îl
datorăm unui muzician german care s-a naturalizat în ţară: Eduard Hilbsch. Despre el va fi vorba
în rândurile ce urmează pentru că avem posibilitatea să-l prezentăm mai ales cu ajutorul unor
piese şi documente din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României.
Hilbsch 1 s-a născut în Slovacia (Bitse-Tenchim astăzi Trencin) la 13 februarie 1833. A
urmat studii de violină şi compoziţie la Praga, pentru ca apoi să cânte în diferite orchestre din
Hamburg şi Viena până la terminarea studiilor, când a fost numit concert-maestru la Opera din
Hamburg, pentru ca la scurt timp să se mute ca violonist la Opera din Viena. Dar, în mod
surprinzător, la scurtă vreme, în vârstă de numai 25 sau 26 de ani să vină la Iaşi, angajat ca
violonist al Teatrului Naţional. Ce l-a determinat să se mute în capitala Moldovei nu vom şti,
probabil, niciodată, dar alegerea sa a fost benefică pentru ţara noastră.
Paralel cu postul de violonist al Teatrului Naţional pe care l-a ocupat până în 1868, din
1860 a devenit locotenent al muzicii militare, iar între 1861 şi 1862 a dirijat Fanfara Pompierilor
din Bucureşti. Probabil că atunci i s-a trezit interesul pentru muzica militară care era cea mai
evoluată formă de manifestare muzicală din Principate. Încă din 1830, la Iaşi, Gheorghe Asachi
anunţa înfiinţarea muzicilor trebuitoare la corpul miliţiei pământene. Până la acea dată
instrumentişti români cu studii superioare nu au existat. Nu numai atât, dar, protipendada
românească audia muzica cultă, creaţia unor compozitori europeni cunoscuţi numai în saloane,
interpretată în exclusivitate de instrumentişti străini, restul populaţiei asculta numai tarafurile de
lăutari. Nu existau săli de concert, numai de teatru care nu corespundeau necesităţilor unei
audiţii adecvate. Înfiinţarea unor formaţii de muzică, în primul rând de fanfară, chiar dacă aveau

S

• Conservator, Muzeul Naţional de Istorie - Bucureşti
1
Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea, Ed. Cuget-Georgescu Delafras, p. 404.
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o destinaţie precisă în armată, în acelaşi timp constituia pentru restul
un element de cultivare a gustului şi de relaxare.
Din 1862, Hilbsch s-a ocupat de muzica militară a Principatelor, atât ca interpret şi
conducător al formaţiilor de fanfară, cât şi ca organizator, de cele mai multe ori paralel cu
compoziţia; astfel: între 1862 şi 1866 a fost şeful muzicii militare a Regimentului 2 Linie din
Craiova apoi, până în 1880 al Regimentului 3 Linie din Bucureşti. Pentru capacitatea sa de
organizator a fost numit începând din 1867 inspector general al muzicii militare cu gradul de
maior. El a fost, de fapt, cel care a organizat muzica militară.
Dar, odată cu funcţia sa de organizator al muzicii de fanfară s-a ocupat şi de muzica
orchestrală civilă, întâi la venirea în ţară, cum am arătat mai sus, iar din 1880 ca şef de orchestră
al Teatrului Naţional din Bucureşti, funcţie pe care a ocupat-o până în 1893. Recunoscându-i
aportul adus în aceste domenii, Camerele parlamentare ale Principatelor Unite au votat
naturalizarea sa şi avansarea la gradul de locotenent-colonel ( 1883).
Compoziţiile sale s-au circumscris în sfera muzicii militare, a celei de cameră, corală şi
vocală şi au fost încununate de imnul regal al României care s-a interpretat până la abdicarea
Regelui Mihai la 30 decembrie 1947.
Necesitatea unui imn al Principatelor Române s-a născut în 1840, dar ea a prins viaţă
abia în 1862 când s-a organizat un concurs pentru o compoziţie care să fie interpretată în
prezenţa principelui ţării, concurs câştigat de Eduard Htibsch, compoziţie care s-a intitulat Marş
triumfal şi primirea steagului şi Măriei Sale Prinţul Domnitor. Muzica a primit textul compus
de Vasile Alecsandri abia în 1881, cu prilejul încoronării regelui Carol I, dar interpretat prima
dată în 1884 complet - versuri pe muzică.
Din muzica de cameră, corală şi vocală a lui Hubsch trebuie să amintim: Ariile moldovalahe, Patetica, Hora Târgoviştei - dans românesc, Cântec de leagăn şi Valsul romantic. Cu
această ocazie completăm activitatea compozitorului, dirijorului şi organizatorului de orchestre
cu cea de publicist: a colaborat în primul rând la revista Lyra Română - foaie muzicală şi
literară, periodic care a apărut la Bucureşti între 1879 şi 1880; a participat la tipărirea
partiturilor muzicale la Editura Gebaure din Bucureşti, printre altele a imnului naţional. La fel
de importante au fost şi compoziţiile sale pentru muzica de fanfară pentru care amintim lucrările
Paza Dunării - marş triumfal (1878), Bravii noştrii - marş militar (1884) şi marşul pentru
defilare - Drepţi.
Activitatea lui Hilbsch a fost recompensată cu decoraţii primite atât în ţară cât şi în
străinătate. Dintre cele primite în ţară putem să menţionăm: Coroana Regală în grad de cavaler
clasa a IV-a cu panglică, Coroana României în grad de ofiţer şi apoi acelaşi ordin în grad de
comandor, Crucea Trecerea Dunării 1878 2, Steaua României în grad de ofiţer, conferit a doua
oară ca ordin de pace, Semnul onorific pentru 18 ani de serviciu, Semnul onorific de aur pentru
serviciu militar de 25 de ani3. Acestora li se adaugă cele primite din străinătate dintre care cel
mai important ni se pare cel conferit pentru întreaga activitate muzicală, în 1884, din partea
Academiei Artelor Frumoase din Paris, însoţită de titlul de ofiţer cu decoraţie şi brevet aflate în
patrimoniul muzeului nostru4, dar şi a celor primite din partea Prusiei prin Ordinul Coroanei
Regale în 1869, din partea Austro-Ungariei Franz Josef în 1870, a Rusiei Sfântu Stansilas în
1878, a Serbiei Takowo, a Principatului de Nassau Albert von Nassau în 1880, ordine şi
decoraţii ale căror brevete se află tot în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie.
o

funcţionalitate şi

populaţiei

2
3
-1

Patrimoniul M.N.I.R. nr. inv. 52.608 şi 52.609.
Idem, nr. inv. 52.606.
Ibidem, nr. inv. 52614 şi nr. inv. 615.

120
https://biblioteca-digitala.ro

Personalităţi

, I '41/tf

p N

M.N.I.R. - nr. inv. 52.608

M.N.I.R. - nr. inv. 52.609

M.N.I.R. - nr. inv.52.615

M.N.I.R. - nr. inv. 52.606

121
https://biblioteca-digitala.ro

Personalităţi

M.N .I.R. - brevet nr. inv. 52614

Tot ca semn al recunoaşterii sale ca organizator al muzicii militare şi compozitor, Hilbsch a
primit din partea Majestăţii Sale, regele Carol I două baghete expuse în Tezaurul Istoric. Cele
două baghete sunt din fildeş cu aplicaţii de aur emailat şi cifra regală 5.

M .N.I.R. - nr.inv. 71.609

M.N.I.R. - nr. inv. 71 .608

Prima baghetă este sculptată şi are 2 monograme confecţionate din aur şi încrustate cu
briliante. În partea superioară din aur este dispusă coroana regală; la mijlocul baghetei este o
cunună de aur lucrată şi emailată verde, punctată cu diamante. Partea inferioară a baghetei este
marcată cu o placă de aur.
Cea de-a doua baghetă din fildeş este formată din 2 părţi , având în partea superioară o
monogramă din aur, prinsă într-un singur nit. Are o lungime de cca 75 cm.
Dar cel mai impresionant obiect îl reprezintă portretul violonistului6, compozitorului şi
dirijorului Eduard Hilbsch - portret în acuarelă în passpartout într-o frumoasă ramă circulară, cu
patru sectoare decorative cu motive vegetale (38,6x33,5 cm). Asemenea portrete miniaturale fac
parte din moda de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi erau foarte apreciate în saloanele
româneşti .

5
6

[bidem, nr. inv. 71.608 şi nr. inv. 71.609.
Ibidem, nr. inv. 71 .61 O.
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Acestei imagini personificate a lui Hilbsch i se
adaugă una mai intimă, materializată prin epistolele pe
care le deţine instituţia noastră. Sunt 54 de scrisori în
limba franceză, 15 în limba română adresate soţiei sale,
Elena, despre care presupunem că era româncă, dar nu
am descoperit încă din ce familie provenea, probabil din
Moldova. Acestora li se adaugă unele piese de
corespondenţă avute cu compozitori şi cunoscuţi din ţară
şi străinătate dintre care 8 sunt în 1imba germană, 1O în
limba franceză şi 4 în limba română.
Corespondenţa întreţinută

cu soţia sa în timp ce
se afla la băi la Carlsbad, la Reichenau, Bittse, Palaez sau
în vizită la Viena, în cea mai mare parte în limba
franceză, dar şi în română unde Helene devine Lenuţa lui
iubită 7, dezvăluie un personaj sensibil, cald şi tandru. Îşi doreşte să fie cât mai aproape de soţie,
măcar prin corespondenţa pe care o doreşte mai frecventă şi îi mărturiseşte că nu poate respira
fără ea, că o iubeşte cum nu a mai iubit pe nimeni până atunci şi că este îngerul său adorat. Cu
aceleaşi apelative romantice se adresează Hilbsch soţiei sale chiar şi din ţară, atunci când se află
la Bucureşti , Târgovişte sau Râmnicu Vâlcea. Sufletul romantic şi sentimental al compozitorului
era perfect adaptat epocii dominate de Napoleon al III-iea şi de stilul neoclasic, combinat cu
neo-goticul german.

M.N.I. R. - nr. inv. 176.81 O

M .N.I. R. - nr.inv. 176.812
7

Ibidem , nr. inv. 78.612.
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Această

imagine trebuie completată cu latura sa spirituală şi umoristică, printr-o
anecdotă din perioada războiului de independenţă. Atunci Hilbsch, care tocmai fusese avansat
maior de fanfară şi capelmaistru, a fost invitat de un comandant de corp de armată să viziteze
linia întâi a frontului de luptă, dar el a refuzat spunând că un glonţ care l-ar lovi pe comandant iar aduce acestuia glorie şi un serviciu funerar de demnitar, dar unul care l-ar lovi pe el ar
provoca decesul muzicii oştirii.
Personaj complex, cu trăsături romantice pregnante, Eduard Hilbsch a fost cel care a dat
naştere, a compus şi dirijat muzica militară şi orchestrală publică pentru prima dată în ţara
noastră. De aceea îi datorăm un respect deosebit şi am ţinut să prezint câteva dintre aspectele
activităţii şi personalităţii sale.
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FOTOGRAFIA DE MODĂ- MĂIESTRIE SI NOBLETE ÎN
ARTA FOTOGRAFICĂ
J

J

Camelia Elena Pralea •
Abstract: Every inspirationat image that has been captured by the camera comes from the photographer,
model and the look being in perfect harmony. A good fashion image becomes great from the model's
performance infront of the camera. This is a short history offashion photography by which 1 t,y to show
to alt the readers that in fashion photography there are unforgettable images created by those few

amazing photographers.
Keywords: fashion photography, art, design, history.

otografia de modă îşi are originea în perioada anilor 1850 când stilistul francez
Charles Worth de la curtea lui Napoleon al III-iea, introduce fotografia ca
instrument de publicitate în prezentarea creaţiilor sale vestimentare', iar
renumitul fotograf Adolphe Braun publică, în 1856, o carte cu peste 200 de imagini ale contesei
Virginia Oldoini di Castiglione 2 (Fig. I, 2 şi 3).
În timp ce noile procedee rapide de fixare a imaginii pe suporţi sensibili la lumină
revoluţionau publicaţiile culturale, inventarea maşinii de cusut a dus la apariţia producţiei de
masă a îmbrăcămintei. Aşa se face că, în Statele Unite ale Americii, la sfârşitul secolului al
XIX-iea, numărul de reviste dedicate design-ului vestimentar a crescut de cel puţin zece ori,
fotografii comerciali adaptându-se n ecesităţilor ş i dorinţe lor potenţialilor clienţi . Unii dintre ei
se vor dedica prezentării noutăţilor în modă, în realizarea reclamelor pentru mobilier sau pentru
produse alimentare etc., în timp ce alţi fotografi îşi vor îndrepta atenţia spre industria de
automobile ş i utilaj greu. Stilul lor era influenţat de industria filmului care îşi făcea intrarea
triumfală în domeniul artei dar şi de companiile teatrale precum cele de pe Broadway3. Pe scurt,
fotografii acelor vremuri au adaptat cu uşurinţă caracterul realist al fotografiei clasice la toate
genurile de produse ale clienţilor lor.

F

Fig. 1

Fig. 3

Abordarea, în fotografia editoria l ă din paginile revistelor de modă, a imaginilor
sofisticate şi elaborate artistic i-a determinat pe unii creatori de modă să fie reţinuţi în a da credit
imediat acestui nou gen de fotografie: Fotografia de modă. Părea că transmite prea multe
informaţii privitorului iar îngrijorarea designerilor pornea din frica de a-şi pierde drepturile
• Muzeograf, ing., Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu", Iaşi
1
Michale R. Peres, The focal Encyclopedia of photography, Ed. Taylor & Francis, 2014, p 198.
2
John Hannavy, Enciclopedia ofNineteenth - Century Photography, Ed. Routledge, 2013, p. 205.
3
Michale R. Peres, The focal Encyclopedia ofphotography, Ed. Taylor & Francis, 2014, p 198.
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exclusive asupra creaţiilor lor. Aşa se face că cea mai importantă revistă de prezentare a modei
„Vogue" fondată în 1892 a continuat mulţi ani să-şi ilustreze creaţiile vestimentare în paginile
sale cu ajutorul desenelor şi a schiţelor 4 • (Fig. 4)

Fig. 4

Primul mare fotograf de modă, care a străpuns
anonimatul, a fost parizianul Baron Ado/ph de Meyer ( 1868
- 1946) (Fig. 5 Autoportret) supranumit şi „Debussy al
fotografiei" 5 . De Meyer, pe numele său real Watson
Demeyer, s-a născut la Dresda din tată german şi mamă scoţiană. Şcoala a urmat-o la Dresda,
iar în 1898 devine membru al Roya! Photographic Society din Londra. Încă din primul deceniu
al secolului al XX-iea, el a realizat şi fotografie de modă în studioul său de portret din New
York. Din 1913, la sugestia lui Conde Nast 6 - directorul revistei „ Vogue" - începe o colaborare
impresionantă cu celebra revistă. Tributar al picturii impresioniste, el a lansat un stil eteric, de o
eleganţă rafinată (Fig. 6, 7). Mare meşter al iluminatului, el a reuşit, cu multă sensibilitate, să
creeze ambianţa dorită şi, în acelaşi timp, să scoată în evidenţă caracteristicile stofelor,
mătăsurilor şi ale altor ţesături. Deşi statice, fotografiile lui par naturale, vii, personajele
principale fiind întărite de elemente verticale puternice care dau o notă de autoritate, formalitate
şi de eleganţă .

Fig. 5 Autoportret Adolph de Meyer

Fig. 6

Fig. 7

Impresionante şi deosebite în arta fotografică de modă a lui Baron De Meyer sunt
reflexele sclipitoare ale materialelor de fundal si bijuteriile alese cu mare grijă de însuşi marele
artist. (Fig. 8, 9, I O). Tonurile preferate sunt griurile luminoase, singurele zone mai întunecate
fiind chipurile manechinelor.

Fig. 8

Fig. 9

4

Fig. 10

Ibidem
Matthew Bamberg, New Image Frontiers: Defining the Future of Photography, Ed. Cengage Leaming,
2011,p. 150.
6
Conde Nast ( 1873 - 1942) a fost fondatorul Conde Nast Publication şi un lider editor pentru publicaţii
precum Vanity, Fair, Vogue ş i The New Yorker.
5
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Ceva mai târziu, în jurul anului I 920, plecarea lui De Meyer de la revista Vogue, îl
determină pe acelaşi director al revistei - Conde Nast - să semneze un acord de colaborare cu
Edward Steichen (1879-1973)7 (Fig. 12). Născut la Luxembourg, familia sa emigrează în Statele
Unite ale Americii în 1881. Studiile de pictură urmate la Academia Julien din Paris i-au
influenţat puternic lucrările fotografice. Folosea frecvent diferite substanţe chimice pentru a
obţine fotografii care să semene cu gravurile în tehnica mezzotinto sau cu acuarelele. În 1902 i
s-a alăturat lui Alfred S tieglitz 8 alături de care a fondat Galerii le Photo-Secession din New York
- un grup dedicat promovării fotografiei ca formă de artă9 •

Fig. I I Greta Garbo, 1928

Fig.12 Autoportret E. Steichen

Fig.13 Marlene Dietrich,
New York, 1932

După

primul Război Mondial stilul său evoluează de la impresionismul pictural la
realism. Portretele de artişti şi de celebrităţi realizate între anii 1920 -1930 sunt evocări
remarcabile care îi vor întări celebritatea (Fig. 11, 13). Fotograf, designer, pictor şi curator - un
personaj cu imense valenţe în creaţia artistică - a avut o colaborare fructuoasă cu revistele care
promovează noutăţile în modă, precum Vogue. Prima sa fotografie de modă a fost publicată în
revista americană Art and Decoration în 1911 10 , iar primul său model cu care a colaborat ani
buni a fost fermecătoarea prezentatoare de modă Marion Morehouse (Fig.14 ), soţia poetului
E.E. Cummings 11 •

Fig. 14

Fig. 15

7

Fig. 16 White, 1932

Michale R. Peres, The focal Encyclopedia ofphotography, Ed. Taylor & Francis, 2014, p. 198.
Alfred Stieglitz (1864 - 1944) a fost un inginer chimist, fotograf ş i expozant american de artă modernă,
care a jucat un rol determinant în istoria fotografiei, fiind primul care a considerat fotografia ca un mijloc
de expresie.
9
Michale R. Peres, The focal Encyclopedia ofphotography, Ed. Taylor & Francis, 2014, p.199.
10
Ibidem .
11
Matthew Bamberg, New Image Frontiers: Defining the Future of Photography, Ed. Cengage Leaming,
2011 , p. 152.
8
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Pentru fotografia de modă, Edward Steichen rămâne artistul care a introdus glamour-ul şi
a expus drama utilizând celebrităţi din lumea artistică pentru a-şi pune în practică viziunile
artistice. A dezvoltat iluminatul de studio prin adăugarea de lumini laterale unei lumini centrale
generale şi a fost maestrul care a folosit elemente de recuzită foarte simple, clasice pentru a crea
aranjamente elegante de forme cu influenţe moderniste. Formele rectangulare care predomină în
fotografia sa de modă arată influenţa artei constructiviste 12 care era în vogă la momentul
respectiv (Fig. 15, 16).
În 1955 organizează expoziţia Family of Man în care au fost expuse 503 fotografii
(selectate dintre cele peste două milioane) şi care s-a bucurat de un mare răsunet. A fost văzută
13
şi admirată de peste nouă milioane de vizitatori din întreaga lume • (Fig. 17, 18, 19).

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

O influenţă hotărâtoare asupra stilului de azi al fotografiei de modă, 1-a avut Alexey
Brodovitch. 14 (Fig. 20). Este cunoscut pentru creaţia sa artistică depusă în slujba realizării
revistei de modă Harper' s Bazaar. Născut în Ogolitchi, Rusia, în 1898, într-o familie
aristocratică, tinereţea lui Brodovitch a fost marcată puternic de revoluţia bolşevică din 1918.
Înainte de a împlini douăzeci de ani a fugit din casa înstărită a tatălui său, medic la Moscova. A
intrat ca voluntar în armată şi a dus tot greul primului război mondial. După terminarea
războiului, a fost exilat la Paris, unde a colaborat, ca pictor de decoruri cu faimosul „Balet rus"
condus de şi mai faimosul Serghei Diaghilev. (Fig. 21).

Fig. 21

Fig. 20

Brodovitch a fost şi un pasionat al graficii de afiş , obţinând premiul întâi la un concurs
de afiş , devansând o lucrare a marelui Picasso şi medalii de aur la alte concursuri şi expoziţii . A
lucrat câtva timp în Franţa în domeniul reclamei cu atâta succes, încât a fost invitat de Muzeul
de Artă din Philadelphia să ţină cursuri despre arta publicitară şi industrială şi mai târziu la New

12

Ibidem.
Eric Sandeen, Picturing an Exhibition: The Family of Man and 1950s America, Ed. University ofNew
Mexico Press, 20 I O.
14
John Clifford, Graphic Jcons: Visionaries Who Shaped Modem Graphic Design, Ed. Peachpit Press,
2013, p. 74.
13
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School din New York • Viaţa lui aventuroasă a luat sfârşit când a fost solicitat, în 1934, să preia
conducerea artistică a renumitei reviste de modă „Harper s Bazaar", funcţie pe care a deţinut-o
cu succes aproape un sfert de secol, până în 1958 16 (Fig. 22, 23, 24, 25). Toţi cei care l-au
cunoscut vorbesc despre el cu calificative superlative: foarte inteligent, cu o fantezie fără
astâmpăr, mult curaj inovator, bun gust de un deosebit rafinament, un instinct sigur pentru
descoperirea de noi talente. Şi, într-adevăr, el a descoperit mulţi fotografi pe care i-a îndrumat
cu multă răbdare, dar şi cu exigenţă.
„ Uimiţi-mă" avea obiceiul să spună Alexey Brodovitch din dorinţa de a-şi provoca
auditoriul format întotdeauna din viitoare mari talente în design, grafică şi artă fotografică 17 .
Printre aceştia s-au aflat şi două mari descoperi ale lui care au ajuns cu adevărat „uimitori":
Richard Avedon şi Irving Penn.
15

Fig. 22

Fig. 24

Fig. 25

Sunt multe nume cunoscute în fotografia de modă, ca de exemplu Martin Munkacsi
(născut la Cluj în 1896), Markus Weill, David Bailley, John French, George Hoyningen-Huene,
Andre Kertesz, Louis Dahl-Wolfe, Toni Frissel, Helmut Newton, Regina Relang, Hiro, Melvin
Sokolsky, Guy Bourdin şi mulţi alţii. Însă nici unul nu s-a ridicat la înălţimea celor trei artişti
fotografi amintiţi anterior, nici prin faptele lor tehnico-artistice, nici prin ceea ce se cere în mod
deosebit: producţie constantă de lucrări de înaltă calitate.
După al Doilea Război Mondial, fotografia de modă a înregistrat o nouă direcţie, un nou
suflu, un nou brand. Acesta a fost Richard Avedon.
Richard Avedon 18 (n. 1923, New York) este fiul unui imigrant evreu polonez care avea
un magazin de confecţii pentru femei. Încă din copilărie, el a fost înconjurat de reviste de modă

15

Ibidem.
John Clifford, Graphic lcons: Visionaries Who Shaped Modem Graphic Design , Ed. Peachpit Press,
2013 , p. 74.
17
John Clifford, Graphic lcons: Visionaries Who Shaped Modem Graphic Design, Ed. Peachpit Press,
2013 , p. 74.
18
Joan M. Marter, The Grove Enczclopedia of American Art, Voi. I , .Ed. Oxford University Press, 2011
p. 177-178.
16
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din care decupa paginile care îi plăceau mai mult. De fapt el dorise să devină poet, însă în 1942
s-a angajat în marina comercială , în cadrul căreia a făcut şi tot războiul. La plecarea de acasă,
tatăl lui i-a făcut cadou un aparat Rolleiflex 19 • Acest aparat pe care a învăţat să-l mânuiască
singur, i-a determinat cariera. După câteva slujbe minore, A vedon îşi ia inima în dinţi şi trimite
un portofoliu de fotografii la „Harper' s Bazaar". Brodovitch a intuit din fotografiile
portofoliului, că Avedon era un talent în evoluţie şi l-a angajat. Aşa şi-a început Avedon cariera
prestigioasă.

Richard Avedon este cunoscut pentru portretele unor celebrităţi şi prin fotografiile de
modă, caracterizate de un contrast puternic între alb ş i negru şi o atitudine combativă . Portretele
făcute celebrităţilor precum ş i fotografiile sale de modă au o încărcătură dramatică datorată
folosirii fundalului alb ş i gol, pe care se impune poza subiecţilor săi
Stilul lui este foarte alert. Majoritatea imaginilor lui sunt luate din mişcare, mişcare
îngheţată în atitudini insolite, bizare, de necrezut (Fig. 28, 29, 30). Pe manechinul surprins în
mişcare, Avedon scoate în evidenţă caracteristici ale îmbrăcămintei, ale ţesăturilor, ale liniei
moderne şi, în acelaşi timp, transformarea miraculoasă pe care o produc rochiile, punând în
valoare frumuseţea corpului. Eleganţă , distincţie, erotism şi alte calităţi , sunt comunicate cu o
forţă de sugestie în acelaşi timp directă, provocatoare şi jucăuşă. Gama puterii de interpretare a
lui Avedon pare infinită (Fig. 31, 32, 33).

Fig. 2i 1

Fig. 33

Fig. 31

El este fotograful specific de studio. Când revista „Life" l-a angajat pentru a realiza un
fotoreportaj despre New York, a eşuat. Celebrul portretist Philippe Halsman a atras atenţia
asupra deosebirii dintre a „surprinde" fotografii şi a „realiza" fotografii. Fotoreporterii
„surprind", ei nu intervin decât rar în acţiunile pe care le fotografiază, căutând să rămână cât
19

Ibidem .
Dovina în rochie de seară marca Dior, cu elefanţii de la Cirque d'Hiver, august 1955.
21
Suzy Parker în rochie de seară marca Dior, Paris Studio, august 1956.
22
Sunny Harnette în rochie de seara marca GRES, Casino, Le Touquet, Paris, august, 1954.
23
Georgia Hamilton în rochie de lână creată de Balenciaga, Paris Studio, august 1953 .
20
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Fotografii de studio „ realizează" fotografii - ei organizează, pun în scenă, nu
lasă nimic la voia întâmplării . Când Avedon a tăcut fotografii de modă pe străzile din Paris, el a
venit cu un camion de reflectoare, a chemat poliţia, a întrerupt circulaţia şi a angajat figuranţi să
joace rolul de „gură cască" în jurul manechinelor pe care le fotografia. Acela ş i lucru îl tăcea în
baruri, restaurante cunoscute, holuri de teatre - le transforma în studiouri, în care ochiul lui
exigent descoperea fiecare detaliu care trebuia modificat, fiecare reflex de lumină care nu era la
locul lui 24 .
În afară de stăpânirea perfectă a luminii, Avedon mai are marele dar al stăpânirii
manechinelor. Cu blândeţe sau severitate el le cere să joace „rolul" închipuit de el. El repetă cu
ele de zeci de ori mişcarea, atitudinea, privirea, zâmbetul, până când obţine rezultatul dorit ca un
adevărat regizor. O şedinţă de lucru cu el devine uneori chinuitoare, chiar extenuantă. Dar, după
ce se privesc rezultatele, fotografiile uluitoare, reuşite până la cel mai mic detaliu, se uită ş i
oboseală şi chin.
Irving Penn ( n. 1917)25 este cu totul diferit de Avedon, ca fire, iar metodele lui de
fotografiere se deosebesc mult de cele ale lui Avedon. Născut într-un oraş provincial din New
Jersey, el dorea să ajungă pictor. Primul pas l-a tăcut înscriindu-se la şcoala de artă industrială a
muzeului din Philadelphia, azi Universitatea de Arte, unde, între 1934 şi 1938, a avut marele
noroc să-l aibă ca profesor de design pe Alexey Brodovitch care era director artistic la Harper 's
Bazaar. După terminarea şcolii , în 1943 a fost angajat ca asistent a lui Alexander Liberman,
noul director artistic al revistei de modă „Vogue". Sarcina lui era să dea fotografilor sugestii
pentru imagini de copertă originale ajungând să se bucure de aprecierea întregului staff al
revistei precum: Cecil Beaton, Erwin Blumenfeld, Horst P. Horst şi George Platt Lynes. Ideile
lui inovatoare l-au determinat pe Liberman să-i propună să realizeze el însuşi fotografiile.
Subiectul primei sale fotografii de copertă a fost o natură moartă. Foarte bine concepută, deş i
conţinea multe obiecte, ea s-a bucurat de un mare succes. Astfel ş i-a început Penn colaborarea
cu marile revistă de modă 26 •
mai

neobservaţi.

Fig. 34

Fig. 37

Fig. 35

Fig. 38

24

Fig. 39

Ibidem
Virginia Heckert, Anne Lacoste, co. J Paul Getty Museum, Irving Penn: Small Trades, Ed. Getty
Publications, 2009, p. 9-21.
26
Ibidem
25
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El a introdus în fotografia de modă un stil personal, caracterizat prin sobrietate,
subtilitate şi eleganţă detaşată. Preferinţele lui se îndreaptă spre o
iluminare difuză, fără efecte violente, iar fundalurile le alege uniforme, cu tonalităţi cenuşii
(Fig. 34, 35, 36, 37, 38 şi 39). În studioul său din New York, totul era vopsit într-un cenuşiu
neutru. Chiar şi când pleca în deplasări pentru „Vogue", el îşi lua un „studio" pliant, conceput
de el. Într-un astfel de studio, el îşi crea ambianţa preferată : fundalul uniform şi lumina difuză.
El spunea: ,,Eu nu sunt fotoziarist şi nu mă interesează imaginile în care oamenii sunt arătaţi în
decorul lor natural. În interiorul studioului se creează mai uşor relaţii de la om la om şi nu
relaţii de la turist - băştinaş. De asemenea, în studio pot controla atitudinea modelului, jocul
dintre lumini şi umbre şi astfel să mă bucur de subtilităţile fotografice, care înseamnă atât de
mult pentru mine."27
Deşi Penn a făcut cu mult succes, pionierat în fotografia color, având un simţ deosebit
pentru armonii subtile, el totuşi a preferat fotografia alb/negru. Într-un interviu a declarat: ,,Cred
că imaginile alb/negru sunt în mod intrinsec mai frumoase decât cele color. Cred că n-am văzut
niciodată o fotografie color într-adevăr extraordinară. Când mă gândesc la fotografii reuşite,
de îndată mai gândesc la alb/negru"28 • Ambii, Avedon şi Penn, fac şi multă fotografie de portret
pentru revistele la care lucrează, dar şi pentru cei care doresc să aibă imagini semnate de ei.
Două firi aproape diametral opuse, rezolvă problemele portretului cu totul altfel. Avedon îşi
impune personalitatea asupra modelului, foloseşte efectele de lumină stridente, poziţii forţate;
Penn mai timid, mai calm caută să scoată la suprafaţă personalitatea adevărată a modelului,
aşteptând răbdător ca modelul să-şi „lepede faţada publică", cum o numeşte el. Ambii sunt
criticaţi pentru portretele lor - din puncte de vedere diferite - însă ele sunt cerute şi publicate,
celebrităţile zilei insistă să fie fotografiate; chiar şi o fotografie care nu le place, dacă provoacă
discuţii, chiar scandal, este reclamă pentru ele.
Dintre mijloacele de comunicare, moda, deşi nu conţine nici o referinţă care să se
impună în cotidian, este cea care influenţează imaginea lumii, iar prin fotografia de modă, a
devenit un fenomen social de masă.
Polly Devlin, redactorul şef al revistei Vogue în perioada 1964-1986, încearcă să
explice fenomenul , afirmând că „adevărata realizare a fotografiei de modă este abilitatea de a
crea o „ bancă de memorie" despre felul în care au arătat femeile la un moment dat în anumite
societăţi ... .În fotografia de modă s-a înregistrat o adevărată schimbare socială ...Fotografia de
modă a jucat un rol extrem de însemnat în emanciparea femeilor. ..În istoria fotografiei de modă
29
există imagini de neuitat create de acei puţini artişti fotografi extraordinari" •
compoziţie riguroasă ,

Harper:S Ba3ar
.,

___ ,,

•.....:...

Revista Harper 's Bazaar din ianuarie 1915

Revista Vogue din 15 mai 1913

27
28
29

___,.

Ibidem.
Ibidem.
Polly Devlin, Vogue book offasnion photographie: the first sixty y ears, Ed. Quill, 1979, pag. 17.
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RELATĂRI DESPRE PREOCUPĂRILE MINERALOGICE

ALE LUI PETRU PONI
Oana Florescu·
Abstract: Petru Pani has conducted an extensive research in chemistry laboratories arranged al the
University of laşi. Concerned about the knowledge of the romanian soii and subsoil riches, Petru Pani
studied over 80 minerals in the country. The results of his researches were published in the Annals of the
Romanian Academy, in the papers entitled "Research on crystalline massif minerals /rom Broşteni" and
"Facts to serve the mineralogica! description of Romania". Of special importance have the manganese
minerals studied by Petru Pani and Vasile Buţureanu. From this group of minerals belong both
Brostenita and as ponitul too which were identified and studied by two mineralogists.
Keywords: minerals, researches, ponit

tudiul asupra mineralelor româneşti a reprezentat pentru Petru Poni unul dintre
proiectele de cercetare programate încă din perioada de studenţie de la Paris,
fiind preocupat de cunoaşterea bogăţiilor solului şi subsolului românesc. După
revenirea în ţară, activitatea sa ştiinţifică a început cu studiul mineralelor pe care le aduna în
timpul excursiilor în Munţii Carpaţi. Petru Poni făcea şi observaţii la faţa locului, iar analizele
sale chimice erau meticuloase şi precise.
În anul 1882 1, la data de 5 martie, Petru Poni a prezentat într-o şedinţă a Academiei
Române o lucrare intitulată „Cercetări asupra mineralelor din masivul cristalin de la Broşteni"
pe care a publicat-o, mai târziu, în Analele Academiei Române. Această lucrare reprezintă
începutul cercetărilor mineralogice din Moldova. Deşi nu era geolog, Petru Poni dovedeşte
multă pregătire în cunoaşterea mineralelor din partea nord-estică a Moldovei. El a identificat în
masivul cristalin de la Broşteni principalele şisturi cristaline şi a descris mineralele găsite: pirita,
calcopirita, blenda, galena etc.
Problemele discutate de profesorul Poni la Academia Română l-au interesat pe Regele
Carol I care a organizat o excursie în zona Broştenilor. La data de 12/24 iunie 1883, Regele,
Petru Poni şi Dimitrie Brândză se aflau într-o plimbare la Bistriţa şi Rarău. 2
O deosebită importanţă o au mineralele de mangan găsite de Poni la Broşteni, Valea
Holdei şi Valea Neagră a Domei. Pe lângă analizele chimice descrise, Petru Poni oferă şi
metodele de interpretare chimică a acestora. Profesorul prezintă şi informaţii istorice în legătură
cu încercările făcute de logofătul Conachi pentru a fonda o industrie metalurgică în această
zonă, construind un cuptor pentru topit fier.
La 3 septembrie 1899 3, Petru Poni a prezentat la Academia Română o nouă lucrare
asupra mineralelor, intitulată „Fapte pentru a servi la descrierea mineralogică a României".
Lucrarea a fost publicată în anul 1900 în Analele Academiei Române. În această lucrare de mare
importanţă pentru ştiinţă, Petru Poni atrage atenţia asupra a două minerale descoperite şi
studiate de el. Acestea sunt broştenita (manganit de fier şi mangan din şisturile cristaline) şi
badenita (arsenio-bismutură de cobalt, nichel şi fier).

S

• Muzeograf, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" - Muzeul „Poni-Cemătescu"
1
Savul, M. - Petru Pani, unul dintre întemeietorii mineralogiei româneşti, cuvântare de la Sesiunea
Ştiinţifică a Universităţii din laşi, 1 iunie 1957.
2
Jurnal Carol I al României, voi.I, /881-1887, Bucureşti, Editura Polirom, 2007.
3
Savul, M. - Petru Pani, unul dintre întemeietorii mineralogiei româneşti, cuvântare de la Sesiunea
Ştiinţifică a Universităţii din laşi, 1 iunie 1957.

133
https://biblioteca-digitala.ro

Personalităţi

Preocupările pentru studiul mineralelor cu mangan au continuat şi în anii următori,
profesorul Poni vizitând şi preluând probe de minerale pentru analiză din exploatările miniere
de la Arsiţa, Iacobeni şi Gura Negrei din judeţul Suceava. Cu această ocazie, Petru Poni şi-a
notat, într-un mic jurnal, impresiile de călătorie, informaţii privind modul de exploatare a
minereului cu mangan, principalele categorii de minereu din care a luat probe pentru a fi
analizate în laborator împreună cu elevii săi. Redăm, mai jos, fragmente cu informaţii semnalate
de către profesor.

Arşiţa

,,Am fost la Arşiţa miercuri 29 august 1907.
Am plecat cu trăsura de la Vatra-Domei la 2 oare şi
am ajuns în Iacobeni la 3 oare. Acolo am găsit pe
inginerul Pr. A. Angras care m 'a condus pe Arşiţa
unde se fac exploatările mineralului de Mn. Schiţele
de pe paginile anterioare mi-au fost date de dânsul.
Am plecat din punctul 840 m, la ieşirea unui părăiaş
în valea Bistriţei. Suişul de 380 metri !'am făcut cu
un funicular. Două vagonete le suie pe când alte
două, pline cu mineral se scoboară. Vagonetele pline
cu mineral sunt duse pe un drum de fer de o maşină
electrică analogă celor de la tramvaie până la o
instalaţiune în lacobeni unde mineralul este spălat şi
sortat.
De la punctul 380 metri unde ne-am ridicat,
se urcă pe un suiş moderat un tren electric.
Priveliştea foarte frumoasă pe munţii învecinaţi şi pe
lacobeni. Dincolo de Iacobeni se vede muntele, unul
din cei mai înalţi din Bucovina. În partea apusă
apare Giamalăul care se vede cu atât mai bine cu cât
Fig. I. Muntele Arşiţa - Iacobeni
ne suim în sus.
Agiunşi la piciorul suişului de 120 de metri, ne-am scoborât din trenul electric şi am
urcat acest suiş iarăşi în un funicular. De deasupra ne-am dus pe gios pe o cărare până de asupra
suişului de 50 metri. Acolo se face o exploatare sub ceriul liber pe coasta muntelui. Mineralul
aice e foarte impur; e amestecat cu multă limonită şi cu o quarzită neagră. Mai departe sunt o
serie de galerii dintre care unele sunt suprapuse. Ele străbat întâi o pătură de quarzită neagră sau
cenuşie, având o lăţime de 40-60 metri . Apoi vine mineralul de Mn care e de calităţi deosebite.
În unele locuri e amestecat cu limonită; aiurea e amestecat cu quarzit; aiurea în fine e mai curat.
Am luat eşantioane
1 de mineral curat
2 de mineral cu mici cristali
3 de mineral cu aspect graphitos şi strălucitor
4 de un mineral cu aspectul psilomelanei
5 de un mineral uşor ca wadul
6 de rhadonită
M 'am întors pe gios făcând o oară până la buza muntelui".
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Joi 30 august
„Am fost la gara din Vatra
Dornei unde fusese adusă o cantitate de
mineral de la Therezia Grube, aproape de
Gura-Negrei. Parte din mineral era în
pulbere, şi acesta era cel mai curat, parte
în bucăţi. În totalitate mineralul aice e
mult mai curat de cât la Arşiţa. El nu se
spală, ci se încarcă direct în vagoane
pentru a fi transportat la fabrică. Se vinde
pentru fabricarea oţelului în Silezia şi în
Ungaria; pentru fabricele de chior, pentru
steclării. După informaţiele lui Angras,
Fig. 2. Mina de la Iacobeni- Suceava
mineralul de la lacobeni cuprinde 70%
Mn (probabil MnO 2) şi 0,32 % P (probabil PhO 5H3). Acel de la Therezia cuprinde 80% Mn şi
numai 0,15% P.
Am găsit la gară un contramaistru şi câţiva lucrători. Lucrătorii de la Therezia sunt
români; ei câştigă 3 coroane pe zi . Viaţa însă e scumpă; carnea şi pâinea sunt scumpe.
Contramaistrul e polon însă ştie româneşte. E de 15 ani în ţară .
Am luat
1 eşantion de minereu curat (1 ma calitate după zisa lucrătorilor)
2 mai multe mici eşantioane de mineral graphitos şi strălucitor"
Vineri 3 I august
„Am fost la Therezia Grube. Pe drumul cătră Gura-Negrei, am mers 20 minute cu
trăsura. Apoi am apucat o cărare la dreapta printre case şi prin locurile sătenilor şi într 'un pătrar
de oară am ajuns la exploatare. Exploatarea se face sub cerul liber. De asupra e pământ de
transport; mineralul de Mn formează pături de la I m la 2 sau 3 m încovoiate după pătura de
micashist pe care repaosază. În unele locuri pătura de Mn este împărţită cu o pătură de quarzită
cuprinzând multă rhodonită. într' o parte a quarzitei mineralul e grafitos şi strălucitor ; de cealaltă
parte către micaschist etern şi compact, de o culoare trăgând spre cenuşiu de oţel. În cavităţi am
găsit mineral cristalizat în cristale foarte mici negre.
Pe unele locuri mineralul de Mn este amestecat cu limonită . Bucăţile mari sunt sfărmate
cu ciocanul şi curăţite de materiale străine şi sortate. Se pune de o parte cel strălucitor (glanz) şi
cel mat care se consideră de prima calitate.
Contramaistrul care m 'a însoţit, mi-a spus că de astă primă vară până acum a încărcat 50
vagoane şi că a expediat un vagon şi pentru România4" .
Impresiile de călătoriile au fost împărtăşite soţiei sale, Matilda Poni, într-o scrisoare
datată 30 august 1907.

Dorna Watra Bad Bahnhotel
Joi 30 August 1907
,, Iubite puiuţule,
Am fost ieri la Jacobeni ş i am umblat prin munţi ca în vremurile bune ale tinereţii. Mam suit pe muntele Arşiţa, înalt de 1400 metri, de pe vârful căruia se face exploatarea de
4

Arhi vele Naţionale Iaş i , Fond famili al Poni, Mapa Petru Poni
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mineral de mangan. Nu e vorbă, o parte din suiş l-am făcut în trenul electric care serveşte să
aducă mineralul în Jacobeni. Acest tren merge ca un tramway în toate părţile unde suişul nu
este prea repede. În vreo trei părţi însă trebuie se te sui pe o înclinare aproape verticală. Acolo
el e prefăcut în tren funicular: două vagonete, trase de un otgon de sârme de fier sunt ridicate
în sus, pe când alte două se coboară în jos. Pe unul din aceste suişuri te urci la o înălţime de
380 metri, adică cu 80 metri mai înalt decât turnul Eiffel de la Paris. Nu'ţi poţi închipui
impresiile ce'ţi lasă acestă urcare vertiginoasă. Pe de o parte orizontul se lărgeşte necontenit;
privirea poate străbate din ce în ce mai departe peste munţii învecinaţi dându'ţi o privelişte din
cele mai admirabile. Pe de altă însă prăpastia care se află dedesubt se măreşte necontenit şi'ţi
umple sufletul de groază.
Pe vîrful muntelui am cutrierat galeriile subterane din care se extrage mineralul. Am
umblat mai bine de trei sute de metri pe sub pământ, în multe locuri neputând merge drept în
picioare. Lucrătorii pe care îi întâlneam mă întîmpinau cu salutul lor obişnuit: wigauf! Nu ştiu
ce însămnează acest cuvânt. Sunetul lui însă întunecat, auzit în întunericul măruntaielor
pământului te face să te cutremuri şi'ţi dă simţirea luptei vieţii într'un mormânt.
Sper ca astăzi sau mâine să mă duc la o altă exploatare, numită Therezia-Grube care e mai
aproape de Dorna. Timpul e foarte frumos. Ziua e cald; nopţile însă sunt reci de tot. Poate pe
Duminică mă voi întoarce. Mii de sărutări
P. Poni 5"

Fig. 3. Bahnhotel 6 - Vatra Domei, 1907

Mineralele de mangan din masivul cristalin de la Broşteni au fost studiate şi de elevul
lui Petru Poni, mineralogul Vasile Buţureanu, care a publicat rezultatele cercetărilor sale în
Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi (în 1908, 1909, 19127). Prin lucrările sale, Vasile
Buţureanu a pus în evidenţă un mineral nou pentru acea perioadă . Acest mineral, pe care l-a
denumit ponit, - omagiu adus profesorului Poni - este un mineral de mangan şi fier. Mineralul
are structură cristalină, culoarea gri-roz şi se găseşte în filoane sau blocuri. Prin degradarea
chimică a ponitului, se formează broştenita.

Arhivele Naţionale Iaşi , Fond familial Pani, Mapa Matilda Cugler Pani.
www.delcampe.net
7
Bulletin de la Societe Fran9aise de al Mineralogie, Paris, Librairie Polytechnique, Ch. Beranger,
editeur, 1917.
5

6
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THE ART OF MUSIC BOX
COMPOSITION - A SHORT
HISTORY THE ART OF
MUSIC BOX COMPOSITION
- A SHORT HISTORY

CUTII MUZICALE - O
SCURTA ISTORIE A ARTEI
COMPOZITIEI
.,

Adrian Oswa1t•

La origine, arta ornamentaţiei muzicale era
o practică comună şi consacrată. Vechii
maeştri îşi doreau ca munca lor să fie
înfrumuseţată,
motiv
pentru
care
compozitorii obişnuiau să creeze doar un
„cadru armonic" pe baza căruia muzicienii să
compună o piesă muzicală bine definită.
Aceste ornamentaţii muzicale proveneau din
improvizaţia şi practica interpreţilor şi a
instrumentaliştilor. În timpul Renaşterii şi al
Barocului au apărut unele expresii fixe.
Totuşi, în clasificarea contemporană, există o
distincţie între corpul de lucru original şi
piesele ornamentate arbitrar (Quantz, 1752).
Ornamentaţiile sunt precum sarea în bucate.
O melodie ornamentată cu pricepere
împreună cu contribuţia
personală
pot
furniza ingredientele adecvate. În trecut,
ornamentaţiile nu erau scrise în mod explicit
pe partitură, iar interpreţii erau cei care
realizau diverse combinaţii, realizând astfel o
varietate de melodii diferite în funcţie de
artist şi de starea acestuia.

Originally, the art of musical ornamentation
was a common and established practice. The
masters of old expected their work to be
embellished. For this reason, composers
created just an „harmonic framework" from
which professional musicians created a well
rounded musical ptece. These musical
adornments came from the improvisation and
practice of singers and instrumentalists.
During the Renaissance and Baroque
periods, certain fixed expressions emerged.
However, in contemporary classification,
there is a distinction between the original
body of work and the arbitrarily embellished
pieces (Quantz, 1752).
Ornaments are the salt in the soup. A
skillfully garnished melody and a personal
touch can provide just the right seasoning to
suit the palette. In the past, embellishments
were not explicitly written with the sheet
mus1c,
the live musician sealed and
combined the tlavours together to create a
variety of very different melodies dependent
on the artist and mood.
*
Let's now go to Vienna. The date is the 4th
ofNovember 1822.
Ludwig van Beethoven is invited to a dinner
at the restaurant of the Josephstădter Theatre.
The owner Mr Reichl is keen to show off his
music box. Reichl shepherds an already fiftysomething Beethoven to a seat next to his
music box - with good reason. He wants to
surprise Beethoven with a music box

*
facem o călătorie în timp, la Viena.
Suntem în data de 4 noiembrie 1822.
Ludwig van Beethoven este invitat la cină,
într-un restaurant al Teatrului Josephstăder.
Proprietarul, domnul Reichl este nerăbdător
să se laude cu noua lui cutie muzicală.
Astfel, îl aşează pe Beethoven, care avea
atunci în jur de 50 de ani, lângă cutia
muzicală cu un anumit scop şi anume: să îl
surprindă pe compozitor cu o interpretare a
Să

• Composer, arranger and performer ofbarrel organ, Sttugart (Germany)
Compozitor, aranjor şi interpret la flaşnetă, Sttugart (Germania)
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performance of the overture from his opera
Fidel/o. At the same time, it has to be noted,
the aforementioned opera was running at the
Kărthnerthor Theatre. Beethoven could not
hear well by this stage and the maestro was
barely able to understand conversation. For
this reason, Reichl passes him a note saying
he should still listen - the music box will
play his opera (the same one) that is
currently advertised in the Kărthnerthor
Theatre's schedule.

uverturii propriei opere, Fidelio pe acest
aparat. Trebuie să precizăm şi faptul că în
acea perioadă, opera menţionată era
interpretată pe scena Teatrului Kărthnerthor.
Beethoven avea deja probleme serioase de
auz şi întâmpina probleme în a susţine
conversaţia . Din acest motiv, Reichl îi dă
acestuia un bileţel în care îi spune că ar
trebui totuşi să asculte - cutia muzicală va
interpreta opera sa (aceeaşi) care se află în
programul Teatrului Kărthnerthor.

He is still able to follow the music, at least
with his lefi ear. He leans în towards the
mechanical instrument that îs playing his
composition. Afterwards, Mr Reichl wanted
to know if the music box pleased him. The
master replied: ,,It played better than the
Kărthnerthor's orchestra".
What can we take from this statement?
For the musical arrangers and manufacturers
of the music box it 1s definitely a
compliment. For the orchestra at the
Kărthnerthor Theater, it is at least an
invitation to play the overture more precisely
in future performances.
Generally, for composers, these mechanical
instruments must have seemed like musical
dream machines- mechanical muses who
they could write for with a rare freedom.
They had many advantages over real
musicians: exact tempo, the subtleties of the
interpretation and the ability to reproduce a
musical composition with perfect accuracy.
It wasn't until the development of more
responsive
keyboard
instruments
that
consistent performances could be relied upon
for the more difficult pieces. Therefore, it
comes as no surprise that the great masters
from Handel to Hayden, Mozart to
Beethoven created compositions for these
instruments.
Additionally, this scene shows us that
background music in cafes and bars is not an
invention of our time. Music boxes were the
CD players and jukeboxes of their age. In
early 18th century Vienna, musical clocks
played the !atest hits from the concert halls

Beethoven încearcă să asculte, cel puţin cu
urechea stângă, se apleacă către instrumentul
mecanic care îi interpretează compoziţia.
Apoi, domnul Reichl doreşte să ştie dacă
maestrul este încântat de cutia muzicală.
Acesta îi răspunde: ,, A cântat mai bine decât

orchestra Teatrului Karthnerthor ".
Ce concluzii tragem din această afirmaţie?
Este un compliment la adresa aranjorilor
muzicali şi a producătorilor cutiei muzicale.
Pentru orchestra Teatrului Kărthnerthor este
cel puţin o invitaţie de a interpreta uvertura
cu mai multă precizie cu ocazia spectacolelor
ulterioare.
În general, pentru compozitori, aceste
instrumente mecanice păreau nişte aparate
muzicale de vis - muze mecanice pentru care
puteau scrie cu o libertate rară. Aveau multe
avantaje în detrimentul interpreţilor reali: un
tempo exact, subtilităţile interpretării şi
abilitatea de a reproduce o compoziţie
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muzicală

and opera in the cafes and restaurants. It was
such a lucrative business that many Viennese
musicians earned a living writing musical
arrangements for mechanical instruments.

cu o

acurateţe perfectă. Odată

cu

perfecţionarea

unor instrumente cu claviatură
mai sensibile, acestora le-a revenit sarcina de
a interpreta piese mai dificile. Prin urmare,
nu e de mirare că marii maeştri precum
Hiinde/, Hayden, Mozart şi Beethoven au
creat compoz iţii pentru aceste instrumente.
În plus, această scenă ne demonstrează faptul
că muzica de fundal din cafenea şi baruri nu
este o invenţie a timpurilor noastre. Cutiile
muzicale erau CD player-ele ş i tonomatele
acelor vremuri. În Viena începutului de secol
XVIII, ceasurile muzicale interpretau cele
mai noi hituri ale sălilor de concerte şi operă
în interiorul cafenelelor şi al restaurantelor.
Era o afacere foarte profitabilă, astfel că
mulţi muzicieni vienezi îşi câştigau existenţa
scriind aranjamente muzicale pentru
instrumente mecanice.

*
On that note, let's get back to the topic of
discussion: Ornamentation on a cylindrical
pin! And going back even further than
Beethoven - to the time of Baroque.
In Baroque, ornamentation was an
indispensable and essential part of the mus ic.
It delighted and decorated when present in
melodies and was subject to the prevailing
taste of the day. Furthermore, it was alsa as
personal and as unique as the artists who
performed it. lt was only much later that the
character of a composition did nat include
the added adornment of an embellished
piece. Therefore, it comes as no surprise that
ornamentation played an important role in
earlier mechanical musical works.
The music for these machines can be split
into two categories : music created by
manufacturers on a cylindrical pin, and
works created by a composer for a
mechanical instrument such as the flute
clocks.
One composer who wrote works for a tlute
clock was Georg Friedrich Hiindel.

*
În această notă, să ne întoarcem la subiectul
discuţiei: ornamentaţia pe cilindru cu pini,
oprindu-ne chiar şi mat devreme de
Beethoven - în epoca Barocului.
În
timpul
Barocului,
ornamentaţia
reprezenta o parte indisp ensabilă şi esenţială
a muzicii. Încânta şi decora, când era
prezentă în melodii, şi se încadra în gusturile
vremii. Plus că era la fel de personală şi
unică, precum artiştii care o interpretau. Deabia mult mat târziu, caracterul unet
compoziţii
a renunţat la ornamentaţia
adăugată. Astfel, e absolut natural faptul că
ornamentaţia a jucat un rol important în
operele muzicale mecanice timpurii.
Muzica pentru aceste aparate poate fi
împărţită în două categorii: muzica creată de
fabricanţi pe cilindru cu pini şi operele create
de un compozitor pentru un instrument
mecanic, precum ceasurile cu tuburi de
orgă.

Georg Friedrich Hiindel a fost unul dintre
compozitorii
care
compuneau
pentru
ceasurile cu tuburi de orgă. Acesta a fost
însărcinat să compună muzică pentru un
instrument care a fost construit pentru John
Start, al 3-lea conte de Bute. Hăndel avea o
cunoştinţă, organistul ş i mecanicul John

Hăndel was commissioned to write music for
an instrument that was built for John Stuart,
3rd Earl of Bute. Hăndel had an
acquaintance, the organist and mechanic
John Langshaw. lt was Langshaw who
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arranged the compos1t1ons for the machine
and personally created the cylindrical drums
and pins that made the sound. The results
were so convincing that a contemporary
chronicler reported, the instrument plays
„with so much subtlety and artistic taste, that
one had the impression of an instrument
played by a real musician". Another author
commented „The trills were set in such a
masterful way, it was as if it had been
produced by a highly accomplished artist".
It is from comments such as these, we get a
sense of the importance the arrangers of
mechanical instruments placed on sounding
authentic, organic and natural instead of
bland, automated and mechanical.
Regarding the compositions on cylinders that
were selected by the instrument makers, the
following can be said:
The arrangement and technical preparation
of the cylinder was usually the responsibility
of the most musical member of the
workshop. There were fortunate cases in
which such members were trained and
competent organists. They were at ease and
comfortable with the music and trends of
their time. However, this was not always the
case.
Most likely, this is the reason French priest
Joseph Engramelle, in 1757, brought out a
practicai handbook on the mechanical
interpretation of music with the title „La
Tonotechnie ou /'art de noter Ies Cylindres".
In his book, Engramelle gives instructions on
how to transfer twelve well known dances
and marches of his time onto a cylinder pin
system. This required him to create his own
ideography of 65 characters to explain the
nuances of each piece down to the smallest
detail.
Alongside this, he also provides us with
meticulous blueprints of two compositions:
A popular hit song for a serinette, and a
musical romance from Parisian organist
Claude Balbastre. The latter had the piece
composed specifically for a larger organ.
W e can determine from this book that
th
arrangers in the I 7th and I 8 century where

Langshaw, acesta fiind cel care a aranjat
a creat personal tobele şi şi
pini cilindrici ce au produs sunetul.
Rezultatele au fost atât de convingătoare,
încât un cronicar contemporan a scris că
instrumentul cântă „ cu atâta subtilitate şi
gust artistic încât aveai impresia unui
instrument interpretat de un muzician real".
Un alt autor spunea că „ trilurile erau create
cu atâta măiestrie ca şi cum ar fi fost
produse de un artist desăvârşit". Astfel de
afirmaţii
confirmă
importanţa
pe care
aranjorii instrumentelor mecanice o acordau
obţinerii unui sunet autentic, organic şi
natural în locul unuia automat şi mecanic.
În ceea ce priveşte compoziţiile pe cilindri,
selectate de producătorii de instrumente,
putem sublinia câteva aspecte esenţiale:
Aranjamentul şi pregătirea tehnică a
cilindrului erau de obicei responsabilitatea
celui mai muzical membru al atelierului.
Erau unele cazuri fericite în care astfel de
membri erau orgamştI competenţi şi
calificaţi. Aceştia se simţeau relaxaţi şi
confortabili cu muzica şi trendurile epocii
lor. Cu toate acestea, rareori se întâmpla
acest lucru.
Cel mai probabil, acesta este motivul pentru
care preotul francez Joseph Engramelle a
publicat în 1757 un manual practic despre
interpretarea mecanică a muzicii cu titlul „La
Tonotechnie ou I 'art de noter Ies Cylindres".
În cartea sa, Engramelle oferă indicaţii
despre cum să transferi douăsprezece dansuri
şi marşuri cunoscute ale epocii sale pe un
sistem de cilindru cu pini. Pentru a realiza
acest lucru, şi-a creat propria ideografie de
65 de caractere, explicând nuanţele fiecărei
piese până în cel mai mic detaliu. De
multă
asemenea,
ne-a
fumizat
cu
meticulozitate schiţele a două compoziţii: un
cântec popular pentru serinetă şi o romanţă
muzicală a organistului parizian Claude
Balbastre, care a compus-o special pentru o
orgă mai mare.
Acest manual ne ajută să tragem concluzia că
aranjorii secolelor XVII şi XVIII nu aveau o
atitudine mecanică atunci când aranjau
compoziţiile şi
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cilindrii orgilor. Dimpotrivă, ei încercau să
popularizeze trendurile şi practicile vrem11
prin intermediul acestor cilindri. Putem
interfera astfel cu performanţele acelor
timpuri, ascultând cilindrii care mai există
astăzi şi care mai sunt funcţionali.
La sfârşitul secolului XIX, nu exista
posibilitatea de a înregistra muzică sau
sunete cu aceeaşi uşurinţă din zilele noastre:
discurile, casetele, CD-urile, MP3-urile nu
erau încă inventate. În pofida acestui lucru,
avem multe înregistrări sonore din ultimii
120 de ani. Dacă facem o comparaţie între
discurile vechi şi interpretarea de astăzi a
unor piese clasice, putem aprecia cât de mult
s-au schimbat interpretările şi trendurile
muzicale de-a lungul timpului.
Din nefericire, nu avem nici o înregistrare
mai veche de 120 de ani care să ne ofere
informaţii
despre
interpretarea
aranjamentelor mai vechi. Cu toate acestea,
există şi veşti bune şi anume că avem acces
la o tehnologie mai veche: cilindrul.

non mechanical in their attitude when
arranging organ cylinders. They attempted to
share the musical trends and practices of
their day onto their cylinders to make it
listenable.
Therefore, we can infer the musical
performances of these times through
listening to existing and playable cylinders.
At the end of the 19th century, there was no
possibility to record music or sound as freel y
and easily as we do today: records, tapes,
CDs, MP3 were not yet invented. Despite
this, we still have many sound recordings
from over the last 120 years. If we compare
old records with today's interpretation of
classical pieces, we can quantify how much
performances and musical trends have
changed over this period.
Unfortunately, we have no recordings over
120 years old that can give us enough
information to interpret older arrangements.
However, there is good news. We do have
access to an older technology: namely, the
cylinder.

Teatrul

Kărthnerthor

Kărthnerthor

Viena
Theater Vienna
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La Tonotechnie ou I 'Art de noter Ies cylindres, (Marie Dominique-Joseph Engramelle, 1775
(http://acousmata.com/post/3763 l 149619/tonotechnie)
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ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞI MANIFESTĂRI
>J

CULTURALE LA MUZEUL ,,PONI - CERNATESCU

„

Oana Florescu*
Marcela Şuică* *

e parcursul anului 2014, Muzeul „Poni-Cernătescu" a oferit publicului ieşean o
serie de manifestări culturale şi programe educaţionale care s-au bucurat de
succes. 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:
- Lecţia de chimie „Profesorul Anastasie Obregia manifestare omagială organizată în
data de 27 februarie, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la naşterea profesorului Anastasie
Obregia, cel care este considerat fondatorul chimiei organice din ţara noastră. Profesorul
Obregia a studiat numeroase probleme de chimie organică, incluzând stereoizomeria, sinteza
coloranţilor şi chimia tehnologică. În 1903 a introdus cursul de Tehnologia petrolului, iar în
1906 un curs de Chimie tehnologică. La manifestarea educaţională organizată cu acest prilej au
participat elevi din clasa a Vlll-a de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri" Iaşi, îndrumaţi de
doamnele profesoare Mihaela Cucoş şi Irina Farcaş. Au avut loc dezbateri pe teme de chimie şi
prezentări de lucrări ştiinţifice.
- Cu ocazia Zilei Internaţionale a Poeziei, sărbătoare instituită de UNESCO în anul
1999, la Muzeul „Poni-Cemătescu" a avut loc în ziua de 21 martie 2014, recitalul ,,Studiu
pentru Matilda" susţinut de elevii clasei a X-a F, secţia de teatru, de la Colegiul Naţional de
Artă „Octav Băncilă" Iaşi. Elevii au fost îndrumaţi de doamna profesoară Alice Ioana Şfaiţer.
Elevii au recitat poezii din creaţia literară a Matildei Cugler-Poni şi a lui Auguste Dorchain,
poet francez, prieten al familiei Poni.

P

• Muzeograf, Muzeul "Poni-Cernătescu"
•• Conservator, ing. Muzeul "Poni-Cernătescu"
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- ,, Momente din istoria chimiei ", eveniment prilejuit de comemorarea a 89 de ani de la
moartea savantului Petru Poni, a avut loc la data de 4 aprilie. Din program menţionăm vernisajul
expoziţiei „Carte de ştiinJă şi tehnică din patrimoniul muzeal", al cărei curator a fost doamna
muzeograf Teodora-Camelia Cristofor de la Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu" şi un
concurs de cunoştinţe teoretice cu tema „Petru Poni. ViaJa şi opera", la care au participat elevi
din clasele a IX-a de la Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii Iaşi , sub îndrumarea
doamnei profesoare Doina Iuliana Gavriloaiei.

- Ora de chimie reprezintă un program educaţional care are drept scop sensibilizarea
elevilor faţă de cunoaşterea culturii naţionale, a realizărilor ştiinţifice ale unor cercetători
români în domeniul chimiei, cunoaşterea unor descoperiri epocale realizate în domeniul chimiei .
Programul cuprinde ateliere de chimie, manifestări omagiale, concursuri de chimie, care au loc
lunar, pe parcursul anului şcolar .
- În perioada 7-11 aprilie s-au desfăşurat o serie de activităţi cu caracter non-formal
dedicate elevilor, incluse în programul naţional „Să ştii mai multe, să fii mai bun".
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- La 17 mai 2014 cu prilejul Zilei Internaţionale a Muzeelor şi a Nopţii Muzeelor,
evenimente europene aflate la a X-a ediţie, la Muzeul „Poni-Cernătescu " s-au desfăşurat o suită
de momente culturale nocturne. Programul oferit publicului a cuprins două vernisaje de
expoziţie: ,,Stereoscopia-în căutarea reliefului" şi „Slalom fotografic", curator Camelia
Pralea. Expoziţia „Stereoscopia - în căutarea reliefului" a prezentat fotografii, cărţi de
specialitate din patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu" Iaşi. În programul
manifestărilor dedicate Nopţii Muzeelor a avut loc un spectacol de muzică, teatru şi dans
realizat de elevii Colegiului de Artă „Octav Băncilă" Iaşi , coordonaţi de doamna profesoară
Carmen Zaharia Danicov.

- De 1 Iunie, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, a fost organizat un atelier de
chimie distractivă . Cei mici au participat la experimente şi demonstraţii de chimie, s-au
amuzat cu reacţii de culoare şi au creat grădini chimice.
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- La 26 septembrie a avut loc manifestarea culturală ln memoriam Radu
Cernătescu (1894-1958) . Evenimentul a inclus vernisajul expoziţiei memoriale
Profesorul Radu Cernătescu, 120 de ani de la naştere, organizată în parteneriat cu
Arhivele Naţionale Iaşi şi au fost prezentate referate ştiinţifice realizate de elevi de la
Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii Iaşi. Referatele elevilor au evidenţiat
activitatea ştiinţifică desfăşurată de profesorul Radu Cernătescu şi contribuţia pe care
prestigiosul chimist a adus-o la înfiinţarea Institutului de Chimie ,,Petru Poni" din Iaşi.
Personalitatea profesorului Radu Cernătescu a fost 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 „Poni-Cernătescu".
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SLALOM FOTOGRAFIC
Camelia Pralea •
"n cadrul celei de-a X-a ediţii a Nopţii
'.IINISTE RUL CULTURII
't'luieulSt11nte1s,Tehmc" StdanPr-:;,ccp.u·1as
Muzeelor, iniţiată de Ministerul Culturii
şi Comunicării din Franţa, în colaborare
cu Ministerul Culturii ş i Cultelor din România şi
europeană
organizată sub patronajul Secretarului General al
sâmbata
Consiliului Europei ş i UNESCO, Muzeul Ştiinţei şi
17 mai 2014
15.00 • 02 ,00
Tehnicii „Ştefan Procopiu" din cadrul Complexului
intrarea liberă
0,J 1:uc
Muzeal Naţional Moldova Iaşi , a participat cu un
Stereoscopia • in cautarea reliefului
program de manifestări cu titlul generic : Slalom
Slalom fotografic
fotografic. În acest context, în data de l 7 mai
2014, între orele 17, 00 (17 mai 2014) şi 02,00 (18
mai 2014), la sediul Muzeului Memorial Poni Cernătescu au avut loc vernisajele a două expoziţii .
Prima expoz1ţ1e Stereoscopia
în
căutarea reliefului , vernisată în holul micuţ şi
elegant al muzeului memorial, a oferit publicului
importante, interesante şi îndrăgite obiecte de
tehnică stereoscopică aflate în colecţia Muzeului
Ştiinţei şi Tehnicii Ştefan Procopiu din Iaşi.
Stereoscopia este ramura artelor vizuale care a adăugat a 3-a dimensiune, aceea de
profunzime, imprimându-i fotografiei , un realism remarcabil. De la apariţia ei în 1839 si până în
l 920, stereofotografia a servit ca un mijloc important de divertisment, educaţie şi călătorie
v irtuală, constituind un predecesor al formei contemporane de mass media precum televiziunea
şi filmul. Oamenii secolului al XIX-iea se delectau vizionând imagini stereoscopice acasă, în
şcoli , în biserici, ele constituind adevărate documentare pentru orice subiect imaginabil de la
astronomie până la zoologie. Conform colecţionarului si istoricului american William Darrah 1,
stereofotografiile au fost utilizate pentru a-i ajuta pe milioane de copii americani să pătrundă
tainele geografiei, a istoriei naturale si a multor alte subiecte.
Prin vernisarea acestei expoziţii , organizatorii au oferit publicului ieşean oportunitatea
de a face un salt în timp, în secolul al XIX-iea şi de a vedea, prin mijloace tehnice specifice
aflate în colecţia muzeului nostru - vizor stereoscopic de salon marca Holmes, graphoscop,
meoscop - fotografii steroscopice diverse (ambrotipie şi calotipie) ale unor mărci de renume
precum: Underwood & Underwood Company, Compania B. W. Kilburn etc. - adevărate
documentare de istorie naturală, evenimente din lume, momente de divertisment, fashion etc. În
expoziţie au mai fost prezente cinci aparate fotografice stereoscopice de excepţie, extrem de rare
ca frecvenţă, construite după 1918 când fotografia stereoscopică revine în forţă în prim planul
atenţiei publice. Dintre acestea amintim: Le Glyphoscope produs de francezul Jules Richard,
Heidoscop produs de firma germană Franke & Heidecke şi Stereflektoskop al firmei din Dresda,
Voigtlander & Son.
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• Muzeograf, ing., Muzeul Ştiinţei ş i Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi
1
William Darrah, The World ofStereographs, Land Zacht Pr, Reprint Edition, 1997.
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Aparat foto stereoscopic Ica Polyscop cu
două obiective, Germania, 1910-1925

Aparat stereoscopic Voigtlander,
Germania, 1913-1930

Vizor stereoscopic Pe,fecscope model Holmes-Bates. S.U.A., aprox . 1880

Fotografii stereoscopice
Expoziţia

a avut un real succes, dovedindu-ne că imaginile realizate din perechi de
stereocarduri, îi dau privitorului senzaţii cu totul inedite.
În a doua sală - Laboratorul Pani - Cernătescu - au fost expuse, pe cuburi confecţionate
din plexiglas ce au conferit expoziţiei un aer modernist, lucrările fotografice care au participat la
concursul Slalom Fotografic. Concursul s-a adresat tinerilor fotografi amatori din Iaşi cu vârste
cuprinse între 15 şi 19 ani, iar scopul ei a fost acela de a stimula interesul tinerei generaţii pentru
arta fotografică, de a descoperi şi promova tineri talentaţi şi autentici şi de a valorifica lucrările
acestora.

150
https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte
Expoziţia

Slalom Fotografic a reunit în acest an, 174 de creaţii fotografice semnate de
un număr de 32 de tineri elevi din cadrul a 7 instituţii de învăţământ: Palatul Copiilor Paşcani Filiala Hălăuceşti - îndrumător prof. Radu Buzenchi; Cercul Fotografic „Camexis" - îndrumător
prof. Marcel Cahniţă; Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida" - profesorii îndrumători: Aurelia
Vrâncianu, Luminiţa Agachi, Cristina Hâncu şi Camelia Apopei; Colegiul Tehnic „Gheorghe
Asachi" Iaşi - profesori îndrumători: Mariana Iuliana Mujdei, Isabela Călin; Şcoala Gimnazială
Sosia, jud. Iaşi - profesori îndrumători: Roxana Ioana Romila, Ligia Popa, Mihaela Ciopeică;
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri" Iaşi - profesor îndrumător: Mihaela Basu; Şcoala Generală
George Coşbuc - profesor îndrumător Lia Posmagiuc.
Ca şi în anii anteriori concursul nu a avut o tematică prestabilită, organizatorii lăsând la
alegerea concurenţilor să surprindă şi să prezinte, cât mai corect şi mai coerent, transformările
naturii, momente ale vieţii, stările şi emoţiile umane etc. printr-un Slalom fotografic de imagine
şi culoare.
Concursul s-a derulat după toate normele de organizare a concursurilor impuse de
legislaţia în vigoare. Lucrările au fost analizate şi evaluate de un juriu compus din: preşedinte:
Leunţa Chirţă - şef de secţie Muzeul Tehnic; Marcela Şuică - muzeograf - conservator în cadrul
Muzeului Memorial Ponio-Cernătescu; Camelia Pralea - muzeograf Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii
,,Ştefan Procopiu", Oana Florescu - muzeograf în cadrul Muzeului "Poni-Cemătescu."
În urma jurizării lucrărilor, în acest an 2014, s-au decernat 6 premii pentru expresivitate
şi rafinament în tehnica şi creaţia fotografică: două premii Carol Popp de Szathmari şi patru
premii Nestor Heck după cum urmează:
I. Premiul Carol Popp de Szathmari - Alexandra Cătuşanu - Cercul Fotografic
Camexis", îndrumător prof. Marcel Cahniţă
2. Premiul Carol Popp de Szathmari - Hugianu Răzvan - Clubul Copiilor Paşcani Filiala Hălăuceşti - îndrumător dl. prof. Radu Buzenchi
l. Premiul Nestor Heck - Botez Alin - Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida" Iaşi îndrumător prof. Aurelia Vrâncianu
2. Premiul Nestor Heck - Jderu Roxana - Şcoala Gimnaziala Sosia, jud. Iaşi, îndrumător
prof. Ligia Popa
3. Premiul Nestor Heck - Gorea Daniela - Elena - Şcoala Generală „Carmen Sylva" Iaşi îndrumător prof. Marilena Gorea
4. Premiul Nestor Heck - Iachim Dorina - Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi" îndrumător prof. Mariana Mujdei
De asemenea s-au acordat diplome de participare tuturor participanţilor care nu au fost
premiaţi.

Cele două expoziţii s-a bucurat de un real succes, nu numai în rândul vizitatorilor
români, dar mai ales în rândul vizitatorilor din străinătate care au privit cu interes şi respect
obiectele expuse.
Începând cu anul 2009, expoziţia concurs de artă fotografică, a fost introdusă în rândul
evenimentelor anuale ale muzeului iar permanetizarea sa va ajuta la identificarea viitorilor artişti
fotografi complecşi din rândul tinerilor ieşeni. Prin extinderea ei la nivel naţional şi chiar
european, cu ocazia deschiderii noii secţii de lnregistrarea şi redarea imaginilor fixe şi mobile,
expoziţia -concurs va deveni o platformă de promovare a creaţiei fotografice a tinerilor artişti
fotografi români pe coordonate europene.
Camelia Pralea - curator expoziţie
Marius Şuică - conservator, Marcela Şuică - conservator, Oana Florescu - muzeograf
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EXPOZITIA ITINERANTĂ
INSTRUMENTE DE MĂSURĂ. MĂRTURII MUZEALE
J

Monica Nănescu•
"n perioada 28 mai - 8 iulie 2014, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina - Gura
Humorului a găzduit expoziţia itinerantă Instrumente de măsură. Mărturii muzeale,
realizată de Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din Iaşi, prin curatorii:
Camelia Cristofor, Ioana Coşereanu, Monica Nănescu. Începând cu 16 noiembrie până la
sfârşitul lunii decembrie 2014, expoziţia este amenajată la Muzeul „V. Pârvan" din Bârlad.
Instrumente de măsură. Mărturii muzeale este o expoziţie tematică care aduce
explicaţii referitoare la idei şi principii ce-au definit o serie de unităţi de măsură şi au permis
construirea unor aparate corespunzătoare.
Expoziţia propune publicului peste 99 de aparate şi instrumente de măsură din perioada I 8501981 , conservate şi valorificate expoziţional de
;
..,
Co•itlttul
lfllklHI .Moldon•
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi,
instrumente care aparţin tematic orologeriei,
meteorologiei, evidenţierii prin mij toace tehnice a
fenomenelor fizice asociate cu prezenţa şi fluxul de
sarcină electrică, precum şi aparaturii optice. Piesele
etalate constituie mărturii importante referitoare la
contribuţia pe care unii savanţi, ingineri, tehnicieni
anonimi sau firme de prestigiu au adus-o la dezvoltarea
conceptelor, procedeelor şi tehnicilor de măsurare ceau însoţit cercetările dezvoltate, de-a lungul timpului,
în laboratoare.
Ponderea meteorologiei este ilustrată prin
aparatele de măsurare a umidităţii, temperaturii,
presiunii şi vitezei vântului. Astfel, higrometrul,
psihrometrul, termometrul,
barometrul aneroid,
heliograful şi girueta sunt cele mai reprezentative
instrumente din domeniul amintit, a căror reprezentare neîntreruptă a permis îmbunătăţirea
continuă a condiţiilor tehnice de măsurare şi înregistrare a valorilor parametrilor meteorologici.

!

______
M ■ zul

Busolă ech inocţială

(Germania, 1924)

Anemometru
(U.R.S.S, 1963)

Nivelă teodolitică

• Doctor inginer, muzeograf, Muzeul Ştiinţei ş i Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi
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categorie de exponate, interesante exemplificări expoziţionale ale tehnicilor de
măsurare a intensităţii, tensiunii, puterii şi rezistenţei electrice, aduc în atenţie o serie de aparate
utilizate preponderent în măsurători electrice, precum: ampermetrul, voltmetrul, wattmetrul ş.a .
O

altă

Galvanometru
(Germania, 1930)

Voltmetru
1950

Ampermetru,
1940

Într-o pondere mai mică, expoziţia face referire la instrumentele ce utilizează pentru
măsurare mărimi fizice (forţa mecanică, forţa aerodinamică, forţa electrostatică etc.) sau
fenomene optice (reflexia şi refracţia) .
Din prima categorie referitoare la măsurarea forţei mecanice se numără instrumentele
pentru determinarea masei corpurilor, dintre care putem remarca piese specifice, precum :
cântarul farmaceutic, cântarele de piaţă, de bucătărie şi corespondenţă, balanţele electronice şi
analitice, dar şi mij toace de determinare exactă a intervalelor de timp ( ceasuri de perete,
buzunar, de mână şi electrice).

Cântar pentru
corespondenţă

(1960)

Ceas de postament
(Franţa, cca.1900)

Ceas Henri Captain
1890)

(Elveţia,

A doua categorie, bazată pe măsurarea forţei aerodinamice, cuprinde tahimetrul şi
altimetrul, iar cea de-a treia, care are la bază legile opticii, este reprezentată de spectroscop,
spectrometru şi stroboscop. Expoziţia semnalează prezenţa celui mai vechi instrument de
măsurare, o busolă de buzunar cu ceas solar (construită în 1850, în Germania), respectiv a celui
mai recent aparat, psihrometrul Assmann (fabricat în 1981, în Polonia).
Din punct de vedere constructiv, majoritatea pieselor provin din ţări, precum: Germania,
Franţa, Rusia, Elveţia şi România, certificând prezenţa unor importante firme constructoare ce
s-au impus domeniului de măsurat. Astfel, multe piese aparţinând electricităţii provin de la
Siemens&Haslke, AEG(Germania), cele din domeniul meteorologiei sunt realizate de Fuess şi
Foster (Germania), iar orologeria aduce în atenţie mărci precum: Poljot, Pobeda, Molnjia, Luch
(Rusia) respectiv Henri Captain (Elveţia) . Evoluţia rapidă a tehnicii şi tehnologiei din ultimii ani
sunt factorii principali ce-au determinat o reorientare a instrumentelor de măsură spre muzeu,
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instituţie

care le valorifică într-o paletă de multiple abordări: istorice, educaţionale, ştiinţifice şi
chiar estetice. Astfel, publicul vizitator este continuu informat asupra paşilor importanţi care sau făcut pentru creşterea preciziei şi a mijloacelor de măsurare.
În ansamblu, expoziţia ne invită într-o călătorie în lumea instrumentelor de măsură,
dezvăluindu-ne tipuri de aprecieri comensurabile despre modul în care s-a ajuns la definirea
metrului, secundei, kilogramului, amperului şi kelvinului, în efortul constant al inteligenţei
umane de a clarifica exprimarea precisă a mărimilor fizice cunoscute.
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CIRCLE OF FRIENDS OF
TECHNICAL MUSEUM
IN BRNO SECTION
BARREL ORGAN ANO
MECHANICAL MUSIC
MACHINES

CERCUL DE PRIETENI
AI MUZEULUI TEHNIC
DIN BRNO SECTIA ORGI
CU CILINDRU ŞI
DISPOZITIVE DE
~

MUZICĂ MECANICĂ
Petr Nekuza•

Circle of Friends of Technical Museum in
Bmo (hereinafter the Circle) is a professional
association of voluntary members, whose goal
is to help Technical Museum in Brno
(hereinafter TMB) in the performance of its
duties in the documentation, collection,
presentation and educational activities and to
develop their own leisure and club activities.
The Circle performs its act1v1t1es in
accordance with the founding charter of TMB,
its organizational rules and its own statutes.
Within the Circle members are organized in
different
sections according to their
professional interests and specialization. In
these sections, the members shall elect a
chairman and a three-member committee. The
chairman of each section is in contact with the
secretary of the Circle who is appointed by the
director of TMB and also in contact with the
curator of the field. Each section can have its
own statutes, which must be in accordance
with generally applicable regulations and
under the approval of the director of TMB.

Cercul de Prieteni ai Muzeului Tehnic din
Bmo (în continuare Cercul) este o asociaţie
profesională a unor membri voluntari, al căror
scop este să ajute Muzeul Tehnic din Bmo (în
continuare MTB) în executarea îndatoririlor
sale în documentarea, colectarea, prezentarea
şi derularea de activităţi educaţionale şi în
dezvoltarea propriilor lor activităţi de timp
liber şi club.
Cercul îşi derulează activităţile în concordanţă
cu carta de fondare a MTB, regulamentele sale
organizaţionale şi statutul său. În cadrul
Cercului, membrii sunt organizaţi în diferite
secţiuni conform intereselor lor profesionale şi
specializării lor. În aceste secţiuni, membrii
vor alege un preşedinte şi un comitet din trei
membri. Preşedintele fiecărei secţii ţine
legătura cu secretarul Cercului care este numit
de directorul MTB şi, de asemenea, cu
muzeograful din domeniu. Fiecare secţiune
poate avea propriul său statut, care trebuie să
fie în concordanţă cu regulamentele generale
aplicabile şi aprobate de directorul MTB.
Secţiile

Individual sections derives the content of their
activities from TMB work plans and current
schedules of events for the relevant period.
Material,
financial,
administrative
and
organizational provision of each section is
realized by respective organizational units of

individuale stabilesc conţinutul
activităţilor lor din planurile de lucru ale MTB
şi programele curente ale evenimentelor
pentru
perioada
relevantă.
Prevederile
şt
materiale,
financiare,
administrative
organizaţionale
ale fiecărei secţii sunt
implementate de către respectivele unităţi

• Mgr., Head ofthe Department ofDocumentation - Science and Technology, Technical Museum în
Bmo Czeck Republic
Petr Nekuza, Şeful Departamentului de Documentare- Ştiinţă şi Tehnologie , Muzeul Tehnic din Bmo,
Cehia
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TMB in accordance with generally applicable
regulations.
The basic form of activity the Circle is the
individual and group work of members in one
of the approved activities and members meet
each other at collective events or member
meetings. For the needs of the each section is
possible to use rooms, such as a lecture hali,
club etc., if they makes an arrangement in
advance.

ale MTB în concordanţă cu
regulamentele general aplicabile.
Forma de bază a activităţii Cercului
este munca individuală şi de grup a membrilor
în una din activităţile aprobate şi membrii se
întâlnesc la evenimente colective sau întâlniri
ale membrilor. Pentru necesităţile fiecărei
secţiuni se pot utiliza săli precum sala de
conferinţe, club etc., dacă se fac aranjamente
din timp.

The main task of the Circle is a research and
documentation of areas covered by TMB,
focused on the conservation of important
museum values with the technical character
and cultural heritage. This activity is carried
out by members of the various sections in
close cooperation with individual curators, all
material or immaterial values are transferred
under the administration of TMB 1•

Sarcina principală a Cercului este o cercetare
şi documentare a ariilor acoperite de MTB,
axate pe conservarea valorilor importante ale
muzeului, cu caracter tehnic şi de patrimoniu
cultural. Această activitate este realizată de
membrii diverselor secţiuni în strânsă
cooperare cu muzeografii individuali, toate
valorile materiale sau imateriale sunt
transferate în administrarea MTB. 2

Anyone can become a member of the Circle a citizen of the Czech Republic, the European
Union, a foreign national, civic associations
and interest groups of citizens, whose interests
are consistent with the work of TMB. Minors
can become members only with consent of
their parents or legal guardians. To enter, you
must fiii in an application, which includes the
recommendations of two members and the
membership is free. Membership is terminated
by written cancellation of a member or by
other senous circumstances. Membership
guarantees no material, financial or other
compensation. Each member of the section is
acquainted with the mission and tasks of
technical museums management in the Czech
Republic, learn to know the basic principles
and methods of museum work based on the
fundamental
documents
of
ICOM
(International Council of Museums) and
gradually apply them in their activities within
the Circle. Members of the group have free
access to all events organized by the TMB and
enjoy free use of TMB selected devices, such

Oricine poate deveni membru al Cercului - fie
el cetăţean al Republicii Cehe, al Uniunii
Europene, cetăţean străin, asociaţii civic şi
grupuri de interes pentru cetăţeni, ale căror
interese sunt în conformitate cu munca MTB.
Minorii pot deveni membri doar cu
consimţământul părinţilor sau al tutorilor lor
legali. Pentru a deveni membru, trebuie să
completaţi un dosar, care include recomandări
de la doi membri, iar adeziunea este gratuită.
Aceasta poate fi terminată prin rezilierea în
scris a unui membru sau în alte circumstanţe
grave. Adeziunea nu garantează nici o
compensare materială, financiară sau de alt fel.
Fiecare membru al secţiunii este pus la curent
cu misiunea şi sarcinile managementului
muzeelor tehnice din Republica Cehă, învaţă
principiile de bază şi metodele muncii de
muzeu
pornind
de
la
documentele
fundamentale
ale
ICOM
(Consiliul
Internaţional al Muzeelor) şi le aplică treptat
în activităţile lor în cadrul Cercului. Membrii
grupului au liber acces la toate evenimentele
organizate de MTB şi se bucură de utilizarea

1
2

organizaţionale

www.technicalmuseum.cz/lang/
www.technicalmuseum.cz/lang/

161
https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte
as libraries, archives, depository, etc., but in
accordance
with
generally
applicable
regulations Section members can publish their
results of professional and interest activities in
the periodical and non-periodica) publications
ofTMB.
Foundation of a new section is approved only
by TMB director on the basis of
recommendations of the appropriate curator.
Volunteering in the Czech Republic is partly
govemed by the la w No. I 98/2002 the
Volunteer Service Act and is primarily
engaged in duties of sending and receiving
organizations. The law only defines the
conditions for which the state supports
volunteer service implemented and accredited
in accordance with this law. Volunteering is an
independent
and
non-profit
acttv1ttes
conducted for the benefit of others without any
financial reward. A common type of
volunteering is a participation in the activities
of non-profit organizations (sometimes also
called a formal volunteering), but many people
also serve less formally, either individually or
as a part of the group.

gratuită

a
biblioteci,

dotărilor

selectate MTB, precum
arhive, depozit, etc., dar în
concordanţă
cu
regulamentele
general
aplicabile. Membrii secţiunii îşi pot publica
rezultatele activităţilor lor profesionale şi de
interes în publicaţiile periodice şi nonperiodice ale MTB.
Crearea unei noi secţii este aprobată doar de
directorul MTB pe baza recomandărilor
muzeografului respectiv.
Voluntariatul în Republica Cehă este parţial
guvernat prin legea Nr. 198/2002 Legea
Voluntariatului şi este în primul rând aplicată
activităţilor de primire şi trimitere de voluntari
de către organizaţii. Legea defineşte doar
condiţiile pentru care statul suportă serviciul
ş1
acreditat
în
voluntar
implementat
concordanţă cu această lege. Voluntariatul este
o activitate independentă şi non-profit
desfăşurată în beneficiul celorlalţi fără nici o
recompensă financiară. Un tip obişnuit de
voluntariat este participarea în activităţile
organizaţiilor non-profit (uneori definite şi
voluntariat formal), dar mulţi oameni
prestează serviciul de voluntariat şi mai puţin
formal, fie individual fie ca parte a grupului.

At the 3th International Meeting of Organ
Grinders hold Brno in 2012 a new section
Barrel Organ and Mechanical Music Machines La cea de-a III-a Întâlnire lnternafională a
was founded at the Circle of Friends of Flaşnetarilor de la Bmo ţinută în 2012 s-a
Technical Museum in Bmo and gradually creat o nouă secţie în cadrul Cercului de
began to expand its activities. From very Prieteni ai Muzeului Tehnic din Brno, secţie
humble beginnings to now we can meet at intitulată Orgi cu cilindru şi dispozitive de
many new festivals and events in the Czech muzică mecanică care a început treptat să îşi
Republic and abroad. Section supports the extindă activităţile. De la începuturile foarte
exchange of information, particularly on umile până în prezent ne putem întâlni la
websites www.tlasinety.webnode.cz and on multe festivaluri noi şi evenimente în
private profile on Facebook. We strive to Republica Cehă şi în străinătate. Secţia susţine
provide information not only about the events, schimbul de informaţii, în special pe websitebut also about the conservators of barrel ul www.tlasinety.webnode.cz şi pe profilul
organs and mechanical slot machinery, new privat de pe Facebook. Încercăm să fumizăm
publications in the Czech Republic and informaţii nu doar despre evenimente, dar şi
despre conservatorii de orgi cu cilindru şi
abroad, etc.
dispozitive mecanice cu slot, noi publicaţii din
In 2012 the committee of the section Barrel Republica Cehă şi din străinătate, etc.
Organ and Mechanical Music Machines was
În 2012 a fost ales comitetul secţiei Orgi cu
elected:
cilindru şi dispozitive de muzică mecanică:
p. Bondra Jan, Prague, Chairman
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p. Petr Nekuza, the Technical Museum m
Brno, Secretary
p. Henri Noubel, Bmo, committee member
p. Antonfn Svejda, National Technical
Museum in Prague, committee member
p. Cemohous Martin, Sumperk, Committee
member.
This year during the 5th Intemational
Meeting of Organ Grinders in Brno we hold an
annual meeting again and accepted new
members, so we currently have 35 members
from the Czech Republic and abroad. lt
possible to say that from he Czech Republic
only it is 30 members and they are nat only
organ grinders, but alsa fans and private
collectors. At the annual meeting aur
colleague Rastislav Rastko Tepina from
Slovenia brought an interesting information
about establishing of Organ grinders'
European Union, which took place in Brussels
in this March and which should unite organ
grinders across the Europe. Another very
important information was delivered by
colleague Adrian Oswalt from Germany. lt
was about one of severa) organist unions,
which brings together severa! hundred of
members and where you pay membership
<lues.

p. Bondra Jan, Praga, Preşedinte
p. Petr Nekuza, Muzeul Tehnic din Bmo,
Secretar
p. Henri Noubel, Bmo, membru al comitetului
p. Antonfn Svejda, Muzeul Naţional Tehnic
din Praga, membru al comitetului
p. Cemohous Martin, Sumperk, membru al
comitetului.
În acest an, în timpul celei de-a V-a Întâlniri
Internaţionale a Flaşnetarilor din Brno ne-am
reunit din nou în întâlnirea anuală şi am
acceptat noi membri, astfel că în prezent avem
35 de membri din Republica Cehă şi din
străinătate. Se poate spune că doar din
Republic Cehă sunt 30 de membri şi aceştia nu
sunt doar flaşnetari ci şi fani şi colecţionari
privaţi. La întâlnirea anuală colegul nostru
Rastislav Rastko Tepina din Slovenia ne-a
adus informaţii interesante despre înfiinţarea
Uniunii Europene a Flaşnetarilor, eveniment
ce a avut loc în luna martie a acestui an şi care
va reuni flaşnetari din întreaga Europă. O altă
informaţie
foarte importantă ne-a fost
fumizată de colegul Oswalt Adrian din
Germania. Aceasta se referea la una din
multiplele asociaţii de cântăreţi de orgă, care
reunesc sute de membri şi în care se plătesc

The main aim of the Section is the promotion
and restoration of organgrinding in the Czech
Republic, which was interrupted for a long
time after World War II. In addition to the
various events in different towns and villages
across the Czech Republic, a organ grinder's
annual taur has been created in recent years. lt
is hold in mid-August and starts in Prague
called Long live the barrel organ!, then
continuous in Liberec with event called Barrel
organ player of Liberec, followed by Pekarov
pilgramage in Pekafov village near Sumperk
town and it is officially closed at the
International Encounter of barrel organ players
in Brno. The taur is organized with support of
the section - Barrel Organ and Mechanical
Music Machines at the Circle of Friends of
Technical Museum in Bmo.

Scopul principal al Secţiei este promovarea şi
reinstaurarea flaşnetarilor în Republica Cehă,
fenomen întrerupt pentru o lungă perioadă de
timp după al II-iea Război mondial. În afară de
diversele evenimente din diferite oraşe şi sate
de pe teritoriul Republicii Cehe, în ultimii ani
s-a instituit un tur anual al flaşnetarilor. Acesta
are loc la jumătatea lui august şi începe la
Praga sub denumirea Trăiască flaşneta!, apoi
continuă în Liberec cu evenimentul denumit
Flaşnetarul din Liberec, urmat de pelerinajul
Pekarov în satul Pekafov de lângă oraşul
Sumperk şi se închide oficial la Întâlnirea
Internaţională a Flaşnetarilor din Brno. Turul
este organizat cu sprijinul secţiei Orgi cu
cilindru şi dispozitive de muzică mecanică din
cadrul Cercului de Prieteni ai Muzeului Tehnic
din Brno.

cotizaţii.
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UN MOMENT ANIVERSAR DE PRESTANTĂ,
UZINA DE LUMINĂ- 115 ANI!
~

Mihai Caba•

La 6 mai 1899, ieşenii au trăit un moment de referinţă pentru viitorul Cetăţii: intrarea în
funcţiune a Uzinei de Lumină, prima instituţie de distribuţie publică a energiei electrice de pe
întreg teritoriul Moldovei, cea care avea să deschidă bătrânului oraş de pe cele 7 coline calea
spre Progres şi Civilizaţie! Un moment cu adevărat luminos, de la care, iată, acum, la 6 mai
2014, se împlinesc 115 ani, deosebit prilej aniversar care incită la rememorarea unor fapte pline
de glorioasă împlinire pentru binele Iaşului.
Deşi s-au arătat interesaţi, chiar de la descoperirea ei de această epocală descoperire a
omenirii - electricitatea - înregistrând preocupări asidue şi împliniri de esenţă în a-i utiliza
miraculoasele binefaceri: reuşita instalării, în 1855, a "telegrafului electric" la Palatul
"ocârmuirii", ce a pus Târgul leşilor în legătură cu ... lumea europeană, introducerea, în 1856,
la Academia Mihăileană a unor„prelecţiuni despre electricitate", ţinute cu prestanţă de către
profesorul Ştefan Miele, reuşita aprinderii În premieră naţională, la 11 şi 14 iulie 1868, în
grădina caselor Sturza de la Copou (aflate cam unde este acum Spitalul Militar), a „SOARELUI
ELECTRIC" care „ s-a arătatu pentru Întâiaşi dată şi care Întrece tofu ce s-au arătatu până
acum În felu acesta", după cum menţiona afişul reprezentaţiei respective, chiar ei, ieşenii, au
fost văduviţi ani îndelungaţi de folosirea ei binefăcătoare şi chiar de către edilii oraşului(!).
Şi, într-adevăr, după ce, în 1884, la 2 ani de la apariţia primei centrale electrice din
lume a lui Edison (New York, 1882), Timişoara devenea prima „Cetate de Lumină a Europei" (se
împlinesc 130 de ani de la această izbândă timişoreană!), în Consiliul Local al Primăriei Iaşi a
început o îndârjită luptă între consilierii adepţi ai introducerii electricităţii şi cei ce doreau
modernizarea iluminatului cu gaz aeroform, aşa cum se mai întâmplă, din păcate, şi în zilele
noastre (vezi cazul Pa/as!), luptă care avea să dureze, aproape incredibil, nici mai mult, nici mai
puţin, decât 15 ani(!).
În zadar s-au străduit, pe rând, primari ca: Leon Negruzzi, N.Gane şi Vasile Pogor,
care au vizitat Expoziţiile de Electricitate de la Paris ( 1883) şi Viena ( 1896) şi au adus de la
Timişoara caietul de sarcini pentru iluminatul electric, să arate consilierilor opozanţi avantajele
nete ale electricităţii, aceştia au reuşit sistematic să înfrângă elanurile progresiştilor, văzându-şi
mai departe de afacerile lor ... cu gaz aeroform( !). Până la urmă Vasile Pogor, prin iluminarea
electrică a casei sale cu generatorul cumpărat în 1896 de la Viena, a reuşit să convingă concret
„opoziţia" şi, astfel, s-au putut trece în plan cheltuielile necesare pentru introducerea
electricităţii în Iaşi.
La licitaţia organizată au participat 3 firme consacrate în domeniu şi construirea
Uzinei de Lumină a fost adjudecată şi concesionată pe 40 de ani în favoarea Societăţii
Continentale Gesellschaft fur elektrische Unternehmungen din Ni.imberg, care, la 8 septembrie
1898, în prezenţa primarului Nicu Gane, a pus piatra fundamentală a Uzinei.
Opt luni mai târziu (adevărat record!), la 6 mai 1899, Uzina de Lumină intra În
funcţiune cu cazanele de abur, turbinele, generatoarele, reţeaua de alimentare, posturile de
transformare, reţelele de distribuţie şi iluminat public stradal.

• Inginer, pensionar, EON laşi
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Primul abonat casnic la reţeaua electrică a fost casa lui Vasile Pogor, sediul Junimii,
care devenea, astfel, la propriu, ,, casa cu ferestre luminate ". De altfel, şi astăzi se mai găsesc
aici singurii 2 stâlpi ornamentali de iluminat public din 1899.
Până la urmă, după cum spunea Nicu Gane la inaugurare, ... " întârzierea a produs un
bine - acela că s-a putut adopta sistemul cel mai perfecţionat. Aceasta va însemna o epocă în
dezvoltarea noastră, mulţumită căreia oraşul va avea un caracter european. .. "

Uzina de
realizată

Lumin ă, pi ctură

de Vasile

Ilucă,

în ulei,
fost

,, uzinist".
În stânga-Staţia de 6 kV, în spate - Sala
Cazanelor, în dreapta - Administraţia ş i
locuinţa

directorului.

Într-adevăr, soluţia adoptată atunci pentru Iaşi, în premieră naţională, cea a curentului

alternativ monofazat 3000/300/150 volţi, într-o perioadă când, pe plan mondial, predomina
curentul continuu al lui Edison (inclusiv, la Timişoara !) , era una îndrăzneaţă ce a permis,
ulterior, o dezvoltare facilă a Uzinei. Primul director al Uzinei de Lumină a fost inginerul
Laurenţiu Teodoreanu, o deosebită personalitate tehnică a timpului. Dar el va dăinui în istorie şi
literatură graţie nepotului său , Ionel Teodoreanu, cel care, în savurosul său roman „La
Medeleni ", 1-a imortalizat în simpaticul personaj „Herr Direktor ", devenind, astfel, primul
personaj inginer din literatura română, după cum menţiona autorizat regretatul academician
Constantin Ciopraga. Firesc, Uzina de Lumină, cu avantajele sale deosebite asupra calităţii vieţii
ieşenilor şi a înfloritoarei situaţii economice a oraşului , s-a dezvoltat vertiginos, ajungând, în
1908, la o reţea „ primară " de 3000 V în lungime de 21 ,7 km şi la cea "secundară" de 300/150
V în lungime de 52,6 km, fapt ce demonstra un demers asiduu pentru propăşirea electricităţii.
Următorul director, ing. Theodor Lecca, pe lângă preocupările sale de dezvoltare a
instalaţiilor, are marele merit de popularizare în Viaţa Românească a noţiunilor de electricitate
şi de iniţiere, alături de profesorul Dragomir Hurmuzescu, a înfiinţării , în 191 O, a Şcolii
superioare de electricitate industrială, pe lângă Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi,
moment de început al Facultăţii de Electrotehnică, prima de acest profil din România, şi care, în
201 O şi-a marcat centenarul fiinţării sale. De altfel, de atunci, Uzina de Lumină a ţinut o strânsă
legătură şi o conlucrare fructuoasă cu Facultatea ... de Lumină , pe care a „ năşit-o ", ce s-a întărit
şi s-a extins, de-a lungul anilor, într-o paletă largă a preocupărilor comune privind acest atribut
de Progres şi Ci v ilizaţie - energia electrică!
Apariţia pe scară tot mai largă a unor consumatori industriali, înmulţirea accentuată a
abonaţilor casnici, extinderea treptată a iluminatului public, cât şi consecinţele primului război
mondial au condus la o uzură şi o limitare a capacităţii de furnizare a energiei electrice de către
Uzina de Lumină, impunându-se urgente măsuri de redresare a situaţiei . Singura soluţie viabilă
atunci era trecerea Uzinei de Lumină în proprietatea statului, prin folosirea dreptului de
răscumpărare după 20 de ani şi trecerea instalaţiilor Uzinei la sistemul curentului alternativ
trifazat de 6000/380/220 V.
În 1920, prin înfiinţarea Societăţii Comunale de Electricitate laşi şi prin învestirea la
conducerea acesteia a reputatului inginer Mircea Volanschi, Uzina de Lumină şi instalaţiile sale
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au cunoscut o nouă „ revoluţie " tehnică şi administrativă care a condus la o importantă
dezvoltare a noului sistem trifazat de instalaţii electrice, adoptat şi implementat cu mari
eforturi, dar şi cu mare succes (existent şi astăzi!) puterea Uzinei ajungând, în 1941 , la l 0000
C.P., dată de cele 8 grupuri Diesel.
Din păcate, datorită măsurilor de camuflaj impuse la eşapamentele grupurilor de
rigorile războiului, la 20 septembrie 1941 , s-a produs un incendiu devastator, care avea să scoată
Uzina din funcţiune, iar directorul şi o parte a personalului să fie arestaţi şi anchetaţi pentru
comiterea unui ... ,, act de sabotaj ". Cu eforturi uriaşe s-a reuşit repunerea în funcţiune, la 8
oct. I 941, a 3 grupuri, asigurându-se reluarea fumizării energiei electrice.
Sfârşitul celui de-al 2-lea război mondial, în 1944, avea să găsească Uzina într-o
situaţie precară de funcţionare din lipsa combustibilului şi a grupurilor evacuate, fapt ce a impus
Primăriei Iaşi lichidarea S.C.E. l. şi trecerea Uzinei electrice şi cea a Tramvaielor în cadrul
serviciilor sale, avându-l ca director pe inginerul Petru Nazarenco, cel care avea să întocmească
prima monografie a Uzinei de Lumină cu ocazia celei de a 60-a aniversări, din 1959.
Repusă pe picioare, Uzina gâtăia din greu datorită ,,foamei de energie " care era mult
mai puternică decât foametea abătută asupra Moldovei, urmare a secetei din 1946. Nici formele
organizatorice ulterioare (I.C.E.T., LE.I.) şi nici E.T.A.C.S. laşi , după naţionalizarea din 1948,
nu au avut cum să o astâmpere, aşa încât soluţia de racordare a Uzinei la Sistemul Energetic
Naţional , realizată la 27 dec. 1957, a fost salvatoare. Trebuie să subliniem laudativ temeinica
pregătire a specialiştilor Uzinei atunci când au adoptat, în 1955, o soluţie urgentă şi viabilă
pentru alimentarea cu energie electrică a noii Fabrici de Penicilină , care îşi baza producţia de
medicamente pe funcţionarea unui compensator de 2 MW ( !), ce trebuia „ să pornească" şi să
,, intre în sincronism ", printr-o reţea de cabluri de 6 kV, în lungime de 8,5 km. Nota bene,
soluţia cam „ hazardată ", dar singura(!) de atunci este şi acum în funcţiune, alimentând câteva
posturi de transformare din Valea Lupului!
Uzina de Lumină a mai funcţionat până în 1966, când a intrat în funcţiune C.E.T. [aşi
şi , apoi, doar ocazional, până în 1973, când, după 74 ani de funcţionare, şi-a încheiat definitiv
misiunea. ,, Era atâta linişte de urlau cânii din cartier, iar locuitorii din înprejurimi cu greu şi
au adaptat somnul în lipsa surdinei de fond a motoarelor Uzinei", consemnează amintirile unui
localnic despre momentul încetării funcţionării Uzinei.
Trecerea, din 1960, la înfăptuirea planului pe 1O ani de electrificare a ţării a condus la
noi forme de organizare a activităţii din domeniul prioritar al energiei şi, astfel, la l iulie 1961 ,
ia fiinţă Întreprinderea Regională de Electricitate laşi, avându-l ca director, mai întâi pe ing.
Laurenţiu Preda şi, apoi, din 1963, pe
~
ing. Vlad Vasiliu, care, până la
pensionarea sa din 1989, s-a dovedit a
fi cel mai longeviv director dintre toate
I.R.E.-urile
din
ţară,
ceea
ce
evidenţiază indubitabile calităţi de
conducere a unei asemenea dificile
unităţi.

Sediul
Unităţii
Centrale
al
noii
Întreprinderi Regionale de Electricitate
Iaş i , amenajat în clădirea fostei Staţii de 6
kV a Uzinei de Lumină
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Toţi aceşti ani au constituit o competiţie acerbă cu timpul mereu scurtat pentru
satisfacerea cerinţelor, tot mai mari şi mai pretenţioase, ale noilor şi diverselor categorii de
consumatori. În toţi aceşti ani de muncă şi luptă pentru energie s-a format şi sudat un colectiv
puternic de „ străjeri ai soarelui electric ", cum au fost ei denumiţi semnificativ de regretatul
academician Cristofor Sirnionescu, racordat cu responsabilitate şi dăruire la îndeplinirea cu
profesionalism a cerinţelor tot mai mari, impuse de păstrarea ,,focului continuu " al meseriei,
potrivit tradiţiilor împământenite de Uzina de Lumină .
De la o zestre precară de instalaţii preluate de la Sfatul Popular al Regiunii Iaşi s-a
ajuns, în 1989, la un volum impresionant de instalaţii electrice de 220, 11 O, 20, 6 şi 0,4 kV, ce sa constituit într-o veritabilă „ carte de vizită " a unei unităţi de elită. Se cuvine să adăugăm, aici
şi acum, cu titlu de glorie rememorată pentru acei ani de impetuos avânt energetic, momentele
de referinţă, dar şi de forţa lor evocatoare ale construirii CET Iaşi 2x25 MW, al cărui prim CAF
(cazan cu apă fierbinte) a intrat în funcţiune în noiembrie 1964 (se împlinesc 50 de ani!) şi al
cărui prim „paralel " cu SEN s-a produs la 7 aprilie 1966, înfiinţarea, în 1965, a Grupului Şcolar
Energetic Iaşi , acum Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida ", cum şi racordarea zonei Iaşi la
Sistemul de 220 kV, în 1972; toate acestea fiind investiţiile IRE Iaşi!

•

I I

C.E.T. Ia ş i

,

1964 - 1966

Grupul

Şcolar

Energetic, 1965

După 1989, LR.E. Iaşi, sub noua conducere a ing. Ioan Ciutea, a pornit puternic pe
calea înnoirilor şi a reformei impuse în sectorul energetic de schimbările structurale ivite în
consumul de energie electrică, odată cu cădere a vertiginoasă a consumatorilor industriali
energofagi. Reţeaua de joasă tensiune, mult văduv ită până atunci de dezvoltare, era solicitată
acum insistent de numeroase cereri de racordare, ceea ce necesita o urgentă întărire şi
modernizare a ei. De asemenea, dezvoltarea accentuată a informaticii, necesita introducerea ei
pe scară largă în toate sectoarele de activitate ale unităţii , ceea ce a condus spre o nouă
perfecţionare profesională a personalului şi crearea unor condiţii optime de lucru ale salariaţilor .
Privatizarea din 2005 a găsit I.R.E. Iaşi într-o v izibilă primenire a instalaţiilor, a sectoarelor de
activitate, a locurilor de muncă ş i a înzestrării acestora cu maşini, utilaje, scule şi echipamente
moderne, pe măsura cerinţelor. Bineînţeles , toate acestea au fost preluate, prin actul privatizării,
de către firma germană, E-ON, care are, astfel, şi datoria(! ) preluării tradiţiilor Uzinei de
Lumină, spre a le duce mai departe, mai ales că aceasta a fost construită în urmă cu 115 ani de
către o firmă germană!
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Directorii unui veac de Lumină

Monografia Centenarului "Uzinei de

Lumină "

Rememorând astăzi , la 115 ani de la apariţia ei în „dulcele Târg ", paginile luminoase
ale cronicii Uzinei de Lumină ne facem o datorie de onoare, ca ieşeni, să cinstim pe acei
continuatori ai unei tradiţii de luptă îndârjită dusă în avanposturile Luminii, ce s-au dăruit şi se
dăruiesc de mai bine de un veac menţinerii ei mereu aprinse, pentru a o dărui , la rându-le,
semenilor lor ca pe un dar de preţ, dătător de Viaţă, de Progres şi Civilizaţie.
Generosul program aniversar ce a fost preconizat pentru această adevărată sărbătoare a
Luminii, ce cuprinde, mai întâi, pe 3 mai, un pios „Remember" închinat cinstirii memoriei
vajnicilor „ străjeri ai Soarelui Electric", care au plecat„ să străjuiască " Lumina nepieritoare a
Veşniciei şi, mai apoi, pe 6 mai, o „Adunare festivă" în Sala Mare a Primăriei (Palatul
Roznovanu), la care vor participa energeticieni actuali şi veterani din Iaşi, din întreaga Moldovă
şi din ţară, cum şi numeroşi invitaţi, ce va fi urmată, firesc, de o „ Agapă festivă " la „ Cavalerul
Medieval ", se va constitui, fără preget, într-o vibrantă şi tradiţională sărbătoare, purtând acea
inconfundabilă „pecete de spirit a Luminii ieşene! "
În prezent, responsabilitatea diriguitoare a destinului Luminii pe meleagurile de legendă
şi istorie ale Iaşului şi ale întregii Moldove, aparţine meritat unor societăţi şi firme de marcă în
domeniu, care-şi dovedesc, la ,Jocul continuu " al activităţii, strădaniile lor neobosite de a
menţine pe mai departe flacăra vie a Luminii, aprinsă de Uzina de Lumină, în urmă cu 115 ani.
Se cuvine, acum, la ceas aniversar, să le consemnăm, cu preţuire, denumirile lor în filele cronicii
energetice ieşene actuale, spre a fi un bun exemplu pentru viitorime: Transelectrica-ST Bacău,
E-ON, Romelectro, Smart, Electroalfa, Elco, Electroas, Elmond, Energomontaj, Lincas,
Lucimar, Omega-Tehnoton, Electra, Recominstal, Electrocomp, Electromondial, lnsolgrup,
Energodesign, Energotrust, General Tehnic ş. a.
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Aici se încheie succinta „trecere În revistă" a cronicii de 115 ani ai Uzinei de Lumină.
Dar pentru a face o încheiere pe măsura evenimentului aniversat voi face o trimitere spre o
„ metaforă ... călinesciană"... electrizantă ( !): "De tragi un ivăr la uzină seara/ Se-aprinde o
lumină-n toată /ara", pentru care încerc, cu vinovăţie, "o nevinovată" ... parafrază:
De-nchizi un heblu, seara, la Uzină,
Se-nveşmântează laşul în. .. Lumină!
Şi acest adevăr al Luminii Uzinei nu este doar o simplă " metaforă", ci o contribuţie de
esenţă materială(!), adusă, de, iată, 115 ani, de către „ străjerii Soarelui Electric", cu devoţiune,
iluminatului spirit ieşean, care a căpătat, în tot acest timp memorabil, ,, la propriu", noi carate
de strălucire.
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LUMEA JUCĂRIILOR - ARC PESTE TIMP

Teodora-Camelia Cristofor*

J

ucăriile au existat din cele mai vechi timpuri şi s-au găsit la foarte multe culturi.
1

De-a lungul mileniilor evoluţia acestora a fost marcată de mentalităţile societăţii,
orientările religioase şi cel mai mult, de dezvoltarea tehnologiei. Indiferent de
perioada în care a fost creată, jucăria a adus zâmbete, fericire şi voie bună pentru copil,
constituind o solidă punte de legătura în socializarea şi comunicarea cu cei din jurul să u.
Cu aprox. 4000 de ani î.Hr., în Babilon exista o tablă de joc, oarecum asemă nătoare cu
cea de şah şi a jocului de dame, iar primul joc asemănător cu tablele moderne apare în Sumeria
cu circa 3000 î.Hr. Printre cele mai vechi artefacte de jucării rămase menţionăm o figur ină din
lut din civilizaţia Cucuteni-Tripolie, un căluţ pe roţi din ceramică din cultura Remojadas
(perioada 100 î.Hr. -800 d.Hr.), Mexic şi un altul ce provine din Grecia antică. În aceste milenii
joaca nu era destinată numai copiilor, ci şi adulţilor deopotrivă. Desigur, de-a lungul timpului
atitudini le şi mentalităţile adulţilor faţă de petrecerea timpului liber prin joacă s-au schimbat de
multe ori .

Figurină

din lut ars reprezentând o vită cornută
amplasată pe patru rofi cu osii. Obiectul aparţine
c ivilizaţiei Cucuteni Tripolie şi datează din 39503650 i.Hr

Miniatură precolumbiană

din ceramică pe roţi,
cultura Remojadas (100 i.Hr.-8000 d.Hr./, ce are
şi calitatea de fluier. Figurina are o înălţime de 18
cm, iar lungimea de 21 cm. Botul este pictat cu
bitum

Cvadrigă din bronz3, sfârşitul sec. al Vlll-lea începutul sec. al VII-iea i.Hr. Carul a fost găsit la
Gordium (Turcia) într-un turnul din perioada frigiană,
probabil o jucărie, deoarece a fost descoperit într-un
mormânt al unui copil din familia regală.

• Muzeograf, ing., Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaş i
1
Originea cuvântului "jucărie" este necunoscută, dar se crede că a fost folosit pentru prima dată în secolul
al XIV- iea.
2
Brian M. Fagan, Şaptezeci de invenţii ale antichităţii, 2005, p.137.
3
The Museum of Anatolian Civi lizations - The Guide Book, Ankara, p.181.
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Căluţ pe

rofi, ju cărie din Grecia antică descoperită într-un mormânt
datat 900-950 î.Hr. Piesa se află la Muzeul Arheologic Kerameikos
din Atena.

Patinele din metal sunt folosite pentru prima dată în Scandinavia acum 2000 de ani şi
tot atât de vechi sunt şi păpuşile confecţionate din hârtie, aţă şi materiale textile din Egipt.
Cărucioare, maimuţe sau jucării de suflat din lut în formă de păsări s-au descoperit pe valea
Indusului. Mult cunoscutul şi iubitul zmeu apare în China cu I OOO de ani î.Hr. Copiii din Grecia
Antică şi Imperiul Roman se jucau cu bile, căluţi, cercuri, arcul şi săgeata, yo-yos, sunători şi
păpuşi meşteşugite din lut. Aşadar, primele materiale folosite la producerea jucăriilor erau cele
comune precum, piatra, lemnul, lutul, pânza, materiale vegetale, ceara, penele, osul şi mai rar
metalul.
Până în perioada Evului Mediu şi pe durata acestuia, copii se jucau mai mult în aer liber
cu pietricele, cercuri, căluţi, marionete, în general jucăriile fiind realizate din lemn. Un vechi joc
de strategie din India denumit chaturanga apărut în sec. al VI-lea este considerat a fi strămoşul
jocului de şah care apare mult mai târziu în sudul Europei, în a doua jumătate a sec. al XV-iea
În Germania sec. al XVI-iea (cca. 1558) apare pe piaţă, pentru prima dată, casa
păpuşilor confecţionată din lemn, frumos colorată şi elaborată. În Anglia, până în 1750, au fost
renumite păpuşile Bartholomew, denumite astfel deoarece erau vândute în târgul de St.
Bartholomew din Londra, un eveniment major în Europa pentru multe decenii. Păpuşile ce au
dăinuit din acea perioadă sunt preţuite ca obiecte de colecţie. Filosoful englez John Locke
considera în 1693 că jocul cu literele contribuia la învăţarea plăcută a alfabetului de către copii,
contribuind la buna dezvoltare intelectuală a acestora.
Odată cu revoluţia industrială, în sec. al XVIII-iea începe producţia în masă a jucăriilor,
devenind treptat mai ieftine şi accesibile. Primul joc puzzle 4 este pus la punct de cartograful
englez John Spilsbury (1739-1769)
în anul 1766, ca fiind un instrument
pentru
educaţional
învăţarea
geografiei
la
şcoală .
El
a
confecţionat din lemn o hartă a
lumii, care trebuia asamblată cu
ajutorul bucăţelelor. De asemenea,
şi
primul
Spilsbury
a
fost
întreprinzător cu acest joc punând pe
piaţă opt modele de puzzle.

4

http://www. bi. uk/leam ing/artimages/maphist/m inds/jigsawpuzzle/j igsawpuzzle 1766.htm I
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Patinele cu rotile inventate în 1760 de ingeniosul belgian John Joseph Merlin (17351803) nu deţineau şi sistem de frânare, iar inventatorul a fost primul care le experimentează .
Totuşi, acestea vor deveni populare mult mai târziu, la începutul sec. al XX-iea.
În secolul al XIX-iea principalele jucării vândute erau cele tehnice, precum
locomotivele cu abur, lanternele magice şi optice, caleidoscopul şi zoetropul. Cunoscut încă din
Grecia Antică, ingeniosul caleidoscop 5 este redescoperit în 1817 de fizicianul scoţian David
Brewster ( 1781-1868), reprezentând nu doar un obiect al jocului, ci şi sursă de inspiraţie pentru
artişti şi designeri în crearea de model~. Unul dintre primele dispozitive de animaţie timpurii a
fost zoetropul, inventat în 1833 de matematicianul englez William George Homer ( 1786-183 7).
Fetiţele din perioada victoriană se jucau cu păpuşi din lemn sau porţelan, case de
păpuşi , mobilier, corzi de sărit, animale din material textil, iar pentru băieţi cele mai atractive au
fost soldăţeii , trenurile, bărcile, ceasornicele. Deopotrivă, alfabetul în imagini, căluţul balansor,
cărţile de joc, cercurile sau jocuri de dexteritate precum marocco erau îndrăgite de către toţi
copiii. Părinţii din perioada victoriană credeau că copiii nu trebuiau să se joace în zile de
duminică şi alte sărbători, dar li se permiteau doar jocul cu Arca lui Noe, din cauza semnificaţiei
sale religioase. În mediul urban, tot în secolul al XIX-iea apar şi primele spaţii de joacă în aer
liber destinate copiilor, prevăzute cu leagăne şi balansoare. Chiar dacă în 1888 este creată prima
jucărie model armă cu aer comprimat, aceasta este respinsă de către părinţi fiind considerată
periculoasă.

Multe companii de jucării de renume îşi încep activitatea în 1890 şi 1900. Fabricarea
plastilinei începe în 1900 la Bathampton, Anglia, după ce aceasta este inventată în 1897 de către
pictorul William Harbutt (1844-1921 ), ca o pastă modelatoare din argilă destinată studiului
pentru studenţi. Harbutt a produs pe scară largă plastilina, iar copii erau încurajaţi să-şi exprime
libertatea de exprimare artistică. Frank Horby 6 ( 1863-1936) inventează şi patentează în 190 l
meccano, un joc constructiv de asamblare ce conţinea benzi metalice perforate, roţi dinţate şi de
transmisie, mecanisme de mişcare, piuliţe şi şuruburi pentru conectarea pieselor. Jocul capătă
repede popularitate şi este vândut în întreaga lume.

Părintele trenuleţului electric, americanul Joshua Lionel Cowen (1877-1965), a fost un
inventiv constructor de jucării, dar şi un om de afaceri de succes. Interesat de trenuri, Cowen
montează în 1901 un mic motor alimentat de la o baterie sub un model de vagon-platformă care
rula pe o cale ferată în miniatură cu o lungime de 30 cm. Aşa a aluat naştere primul tren electric
jucărie. Construit iniţial pentru reclamă în vitrina unui magazin din New York, cumpărătorii au
7

5

http://science.howstuffworks .com/ka1eidoscope2 .htm
Om politic, întreprinzător şi inventator, Frank Horby a fost un vizionar în fabricarea ş i dezvoltarea
industriei de jucării, înfiinţând în 1908 compania Meccano Ltd.
7
Cowen este cofondator al companiei Lianei Corporation, fondată în 1900 şi specializată în producerea
de trenuri şi machete de căi ferate.

6
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fost mai mult atraşi de jucărie, decât de mărfurile magazinului în cauză. Compania vinde încă
din primii ani peste 50 de milioane de seturi pe an în întreaga lume
Al Doilea Război Mondial a adus producţia de jucării într-un impas, cele mai multe fabrici
de jucării fiind reorientate spre producţia de război. Jucăriile cele mai frecvente erau fabricate
din materiale ieftine precum plasticul, pluşul şi tabla. După război, noile tehnologii şi materiale
au condus la revigorarea industriei jucăriilor, iar în anii '50 marile companii creează şi produc în
serie modele noi, ieftine, care vor fi omniprezente în întreaga lume.
Astfel, un succes imens a cunoscut banalul Yo-yo 8, cunoscut se pare cu 500 de ani î.Hr.
în Grecia, păpuşa Mickey Mouse 9, baloanele de apă 10 , trusa cu microscop", jocurile Lego 12,
13
brăţara Slinky , cercul Hula Hoop, soldăţeii din plastic, discul Frisbee'4, telefonul, aragazul,
mingea de plajă 15• Toate acestea devin dintre cele mai atractive şi căutate cadouri pentru copii,
fiind produse în milioane de exemplare. Adorată a fost şi rămâne pentru fetiţe păpuşa Barbie,
fiind totodată şi cea mai vândută păpuşă a tuturor timpurilor. Inovată de americanca Ruth
Handler ( 19 I 6-2002) în 1959, păpuşă a produs o avere companiei fiind vândute peste un miliard
de exemplare în 140 de ţări. Pentru băieţi maşinuţele din lemn, metal sau plastic au fost în topul
preferinţelor până la apariţia celor cu telecomandă, care au constituit o adevărată revoluţie în
domeniu.
Dintre jucăriile moderne, Tamagotchi, lansat pe piaţă 1996 în Japonia, a avut un succes
imens, fiind vândute peste 78 de milioane de jocuri. În prezent, compania producătoare Bandai
Ltd. va reintroduce jocul sub formă de aplicaţie pentru smartphone. Lansat în 1998, roboţelul
Furby produs de Tiger Electronics din SUA, un hamster electronic în diverse culori, a avut de
asemenea un succes rapid în lumea copiilor.
De la sfârşitul secolului trecut, jucările video şi pe computer devin foarte populare,
copii, tinerii şi adulţii fiind în aceeaşi măsură cuceriţi şi interesaţi de noua tehnologie. Totuşi,
copiii ar trebui îndrumaţi doar spre folosinţa acelor jocuri cu real potenţial educativ, creativ şi
fără efecte nocive asupra dezvoltării intelectuale.
Având un rol bine definit în educaţie, jucăriile sunt sursă de distracţie, stimulează
creativitatea, dezvoltă judecata, perspicacitatea şi atenţia copiilor pentru diferite stadii de vârstă.
Revenirea o la jucăriile din lemn, tradiţionale, precum animalele de pluş şi alte jocuri simple sau
stimularea activităţii în aer liber (mersul pe tricicletă, bicicletă, săritul corzii, jocul cu mingea,
şotronul, patine pe rotile etc.) contribuie la dezvoltarea armonioasă, liberă, intelectuală şi
sănătoasă a copiilor, în comuniune cu mediul înconjurător.
În România, cea mai veche fabrică de păpuşi, vestita Arădeanca, înfiinţată în 1949, a
produs zeci de modele îndrăgite de generaţiile de copii. Maşinuţele erau produse la fabrica
Metalo-Globus din Bucureşti, iar cel mai mare producător de jucării din material plastic din
România a fost Fabrica „Viitorul" din Oradea. Dintre jocurile educative şi răspândite în
deceniile trecute menţionăm: ,,Cine ştie răspunde - 250 de întrebări şi răspunsuri" (fabricat din

Chiar dacă nwnele de yo-yo este cunoscut de sute de ani, producţia de masă a acestei jucării începe în
1928 când emigrantul filipinez Pedro Flores înfiinţează Yo-Yo Manufacturing Company.
9
Charlotte Clark creează în 1930 prima păpuşă Mickey.
10
Inventate în 1950 de Edgar Ellington.
11
Apare pe piaţă în 1934 fiind produsă de A.C. Gilbert Co.
12
Creat într-o formă simplă pentru prima dată în 1949 de tâmplarul danez Ole Christiansen, ulterior
dezvoltat şi patentat în 1958 de firma Lego.
13
Creată de inginerul Richard James în 1943, brăţara este confecţionată din metal sau plastic.
14
În 1957 Richard Knerr schimbă denwnirea discurilor zburătoare existente pe piaţă la vreme respectivă,
Pluto Platter, în noua denumire de „Frisbee", în scopul stimulării vânzărilor.
15
Inventată în 1938 în California de Jonathon DeLonge.
8
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1971) ce fost produs la Cooperativa „Unirea" din Petroşani, ,,Animale din continente" 16
(fabricat din 1963), ,,Piticot" (lansat pe piaţă în mai multe ediţii) şi „Dacii şi romanii" 17, toate
produse de Întreprinderea Tipografică „Banat" din Timişoara. Cunoscutele jocuri „Domino"
erau construite Ia Fabrica de jucării „Steaua Roşie" din oraşul Râşnov, iar jucării precum
trenuleţe electrice şi garnituri, camioane, motociclete, truse de bucătărie, jocuri de nisip, jucării
18
pentru plajă, tobe, puşculiţe, erau fabricate de IUPS - 9 Mai din Lugoj, fiind foarte bine
vândute în ţară. Jucăriile din lemn şi mic mobilier erau manufacturate la Cooperativa „Arta
Lemnului" din Bucureşti , înfiinţată în 1956. Ghiozdănele, maşinuţe, camioane, cutiuţe, numai
din tablă erau fabricate la „Ambalajul Metalic" din Timişoara.
Pentru tineri şi adulţi, celebrul joc al cuvintelor „Scrabble", creat în 1938 de arhitectul
american Alfred Mos her Butts ( 1899-1993) este adaptat pentru limba româ n ă de către inginerii
Şerb a n Teodoru ş i Ioan Co m ă n escu în 1982 . Acesta dev ine în 1987 în ţara noastră d i sc iplină
19
s p ortivă oficia l ă . De asemenea, un alt joc popular ş i atractiv, pentru toate vârstele, este „ Remi "
sau „Remmikub". Faimosul joc cunoscut în întreaga lume a fost inventat în anii 1930 de
Ephraim Hertza no, născut în România ş i emi grat în Palestina du pă 1940.
Organizată de Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii
„Ştefan Procopiu" în perioada 12 septembrie - 20
octombrie 2014, expoziţia temporară Lumea
jucăriilor - arc peste timp, a constituit o
premieră în cadrul manifestărilor muzeului
nostru. Itinerantă Ia Iaşi cu finanţare de Ia AFCNMinisterul Culturii, expoziţia a fost parte
integrantă
a
proiectului
„Revitalizarea
patrimoniului tehnic prin Festivalul Internaţional
al Muzicii Mecanice" şi s-a bucurat de un mare
succes în rândul vizitatorilor.
Obiectele fac parte din colecţia
impresionantă a domnului Cristian Dumitru din
Bucureşti, cunoscut în România pentru pasiunea,
munca şi dăruirea sa în depistarea şi achiziţia
acestor mărturii, în mare parte dispărute, care au
făcut parte din viaţa şi universul copilăriei
generaţiilor trecute. Este o colecţie de peste
/ Autol(!J
12.000 de piese formată pe parcursul mai multor
decenii, majoritatea fiind cumpărate din târgurile
româneşti şi mai puţin din străinătate.
Copilăria , această perioadă mirifică din viaţa umană, este însoţită de universul
jucăriilor, un cadru recreat prin intermediul celor 500 de obiecte care compun expoziţia.
Grupate tematic - păpuşi şi animale de pluş, automobile, avioane, rachete şi nave spaţiale, arme,
jocuri de asamblare, jucării pentru sport şi aer liber - obiectele expuse au oferit copiilor şansa de
întâlnire cu jucăriile părinţilor sau bunicilor, iar adulţilor reîntâlnirea cu jucăriile de suflet ale
copilăriei lor. Cu siguranţă fiecare adult a regăsit printre jucăriile expuse mai multe obiecte care

16

Joc creat de Ioan Nicolau.
Joc conceput de Mircea lvanciu.
18
Fabrica a fost înfiinţată în anul 1924 de Julia Sidon. În prezent fabrica funcţionează sub denumirea
iniţială, JULIA.
19
http://en .wikipedia.org/wiki/Rummikub
17
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i-au marcat

copilăria,

care au produs bucurii

şi

alinare în momentele de bucurie, dar

şi

în cele de

tristeţe.
Jucării

favorite, care au atras ca un magnet generaţii consecutive rămân mingile,
păpuşile, tobele, fluierele, tablele, zarurile, bilele, puştile. Universul jucăriilor cuprinde milioane
de feluri de obiecte şi rămâne mereu deschis imaginaţiei creative a celor mari.

Imagini din

expoziţia

Lumea jucăriilor-arc peste timp
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CARTE DE ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ DIN
PATRIMONIUL MUZEAL
Teodora-Camelia Cristofor*

D

orinţa

de instruire a oamenilor prin a
pătrunde
în tainele ştiinţei, de
descoperire, înţelegere şi explicare a
legilor obiective asupra fenomenelor a fost în
permanenţă o căutare, preocupare şi provocare a naturii
umane pentru cunoaşterea concretă şi sistematică a
Expoziţie deschisă în perioada 4 aprilie • 10 mal 2014
cunoştinţelor despre realitate. Aceste cunoştinţe nu s-ar
fi transmis de-a lungul mileniilor fără existenţa scrierii
şi a suportului de păstrare şi transmitere a informaţiilor,
care a variat în timp. Inscripţiile, tăbliţele de argilă,
papirusurile
egiptene,
cărămizile
caldeene,
pergamentul, ţesăturile, manuscrisele şi , în final , textul
tipărit sunt mărturie vie a cunoştinţelor riguroase şi
avansate lăsate moştenire omenirii.
Vernisaj: vineri, 4 aprilie 2014, ora 12,00
Primele scrieri legate de ştiinţă provin din
preistorie fiind legate de matematică şi astronomie.
Astfel, inscripţiile rămase din mileniul IX-IV î.Hr.
atestă o serie de cunoştinţe astronomice ale populaţiei şi civilizaţiei Maya, iar primul tratat de
astrologie este scris în perioada regelui Sargon I ( c. 2334-2279 î.Hr.), aspect care dovedeşte că
astrologia începe în Sumer. Cele mai vechi papirusuri egiptene cu reguli de rezolvare a
problemelor de matematică sunt din sec. al XX-iea î.Hr. Tot din Egiptul antic provin trei dintre
cele mai vechi scrieri ale umanităţii, Tabla de smarald, atribuită filosofului şi alchimistului
Hermes Trismegistul I care a stat la baza ermetismului alchimic, Papirusul Rhind (circa 1650
î.Hr.) ce conţine rezolvarea a 85 de probleme de matematică şi aşa numitul Papirusul matematic
de la Moscova (circa 1850 î.Hr) denumit şi Golenishchev 2 • În prezent acesta se află la Muzeul
de Artă Puşkin din Moscova.
În Grecia antică, începând cu sec. al VII-iea î.Hr. se conturează mai exact o serie de
noţiuni matematice, termeni, raţionamente şi se pun bazele geometriei euclidiene. Filosoful grec
Leucip din Milet formulează în sec. al V-lea î.Hr. teoria atomistă. În tratatul său Megas
diakosmos (Marea ordine universală), introduce pentru prima dată termenul de atom ca particulă
invizibilă, indistructibilă care stă la baza macro şi microcosmosului. Filosoful Aristotel (384 322 î.Hr.) elaborează la 350 î.Hr. Fizica, prima carte din domeniu, care va fi imprimată peste
secole, în 1495, la Veneţia. Marele gânditor şi enciclopedist al lumii antice tratează în cartea sa
despre substanţă, căderea corpurilor, imposibilitatea obţinerii vidului, timp, spaţiu, etc. Prima
lucrare de optică intitulată Optica şi Catoptrica este scrisă de matematicianul Euclid (c. 325-265
î.Hr.) în anul 320 î.Hr., în care autorul stabileşte legile reflexiei luminii şi semnalizează efectele

• Muzeograf, ing., Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi
1
Hermes, cel de trei ori preamărit, fondatorul astrologiei şi alchimiei.
2
Egiptologul rus Vladimir Golenishchev a fost primul său deţinător.

177
https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte
refracţiei

în istoria ştiinţei. Tot Euclid este autorul primului tratat de
geometrie plană şi spaţială (circa 300 î.Hr.) intitulat Stihia, în româneşte Elemente, din care s-a
păstrat până în prezent doar o parte. De asemenea, opere importante a lui Arhimede şi Pitagora
s-au transmis integral sau parţial până în zilele noastre. Cel mai important astronom al
antichităţii greceşti, Hiparh din Niceea, întocmeşte în 150 î.Hr. primul Catalog al stelelor
cunoscute la vremea respectivă, calculând pentru fiecare latitudinea şi longitudinea ecliptică.
Mergând în spaţiul indian, cel mai vechi document de cunoştinţe matematice, Su/ba
Sutra, atribuit lui Baudhayana (circa 800--:--600 î.Hr.) conţine reguli de construcţie cu ajutorul
frânghiei şi al prăjinii de bambus. Din China se păstrează prima lucrare de matematică denumită
Tin Cijan suan şu (Matematica în nouă cărţi), sec. l î.Hr., care conţine 250 de probleme cu
caracter practic.
În Imperiul Roman, eruditul Plinius cel Bătrân (23-79 d.Hr.) redactează între anii 77-79
o enciclopedie în 37 de volume intitulată Historia naturalis (Istoria naturală), una dintre cele
mai mari lucrări cu unic autor, care s-a păstrat din perioada respectivă, unde autorul abordează
domenii precum geografia, matematica, botanică, zoologie, mineralogie, farmacologie,
horticultură, antropologie.
Geograful şi matematicianul Claudiu Ptolemeu (c.87-165 d.Hr.), creatorul sistemului
geocentric, redactează lucrarea fundamentală a astronomiei antichităţii Megiste Syntaxis
(Marele tratat), apărută în 140 d.Hr., care pe lângă un catalog al stelelor expune structura
universului şi stabileşte teoria geocentrică. În lucrarea Optik (Optică) expune despre reflexie,
refracţie şi despre culori.
Primele scrieri despre alchimie, predecesoarea chimiei moderne, apar în cadrul şcolii
elenistice din Alexandria (circa 180 d.Hr.) şi prima menţiune a noţiunii de chimie apare în jurul
anilor 300, în scrierile învăţaţilor din Alexandria şi ale alchimistului şi gnosticului Zosim din
Ponopolis. În scrierile lui Zosim, aspectele materiale se contopesc cu cele spirituale ale
alchimiei, elementele fiind clasificate pe caracterul consangvin ce constă în afinitate reciprocă
stabilită între ele.
Contribuţii notabile în ştiinţă şi tehnologie au adus o serie de învăţaţi islamici, care în
Epoca de Aur a Islamului (sec.VII-XIII), prin scrierile şi invenţiile lor au influenţat dezvoltarea
civilizaţiei. Astronomul şi matematicianul Abdullah Al Kharizmi (780-845 d.Hr.) a fost primul
învăţat al şcolii de la Bagdad, numit adesea ca „părintele algebrei", autorul cărţii Scurtă carte
despre calculul algebric scrisă, cu aproximaţie, în 820. Aceasta este prima carte de algebră
tradusă în Europa. Învăţatul arab Jabir lbn-Hayyan (721-815), cunoscut sub numele latinizat
Geber, a avut multiple preocupări în chimie, alchimie, astrologie, medicină. Experimentator
tenace, el descoperă o serie de substanţe chimice, procese şi procedee chimice, dar nu reuşeşte
să obţină piatra filosofală.
Numit şi „al treilea Aristotel" sau „prinţ al medicinei", medicul şi filosoful Abu Ali alHusayn ibn Abd Allah ibn Sina, latinizat Avicenna (980-1037), cel mai mare învăţat a lumii
musulmane, a lăsat omenirii o serie importantă de lucrări ştiinţifice şi filosofice, dintre care doar
o parte au supravieţuit toate până în prezent. Tratatul Canonul medicinei ( 1025) constituie o
prezentare clară şi organizată a cunoştinţelor medicale din vremea respectivă. Cartea vindecării
sufletului, publicată în I 027 este o enciclopedie ştiinţifico-filosofică a cunoştinţelor grecomusulmane a timpului său din domeniile ştiinţelor pure, aplicate şi naturale, astronomiei,
economiei, dar şi a ştiinţelor filosofice şi umane.
În perioada Evului Mediu, cel mai talentat matematician al Occidentului, italianul
Leonardo Fibonacci ( c.1170-1250) este autorul lucrării Liber abaci (Cartea socotitului), ce
apare în anul 1202. Opera este fundamentală pentru epoca respectivă, deoarece introduce în
Europa scrierea şi folosirea cifrelor arabe. Filosoful englez Roger Bacon (c.1214-1294),
pentru prima

dată
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supranumit „Doctor Mirabilis", redactează în limba latină cea mai importantă lucrare a sa Opus
Majus, care în cele 840 de pagini tratează aspecte despre ştiinţele naturii, gramatică, logică,
fizică şi filozofie.
Savantul german N icolaus Cusanus ( 1401-1464 ), elaborează mai multe lucrări de
matematică, astronomie, filosofie şi teologie fiind considerat cea mai importantă personalitate
ştiinţifică şi culturală europeană din sec. al XV-iea. În 1450 apare lucrarea De staticis
experimentis, în care sunt descrise aparate pentru cercetări experimentale şi sunt prezentate
metode pentru determinarea greutăţii specifice.
Invenţia epocală pentru cultură şi civilizaţie vine de la Johannes Gensfleisch zur Laden
zum Gutenberg (c. 1395-1468), numit „părintele cărţilor", care inventează în anul 1438 tiparul
ce are la bază metoda de tipărire cu litere mobile utilizată în culegerea tipografică timp de 500
de ani. Prima carte tipărită, numită incunabulă, după noua metodă a fost Biblia cu 42 de rânduri
în anul 1455, la Mainz, din care s-au păstrat până în prezent doar patru exemplare. Tiparul se
răspândeşte foarte repede, în doar câţiva, în marile capitale europene, ulterior ajungând în toate
oraşele europene. În primii ani de la introducerea tiparului, aceste exemplare tipărite se numeau
incunabule. Totuşi, cărţile erau tipărite nu integral. În perioada 1456-1500, literele mari, de
început, erau lăsate liber, fiind ulterior scrise de către caligrafi. Nu exista pagină de titlu,
începutul se făcea conform formulelor de scriere în manuscris: incipit-explicit, iar copertele nu
se realizau în tipografii.
Tiparul se răspândeşte foarte repede, în doar câţiva, în marile capitale europene, ulterior
ajungând în marile oraşe europene:
•
Koln - 1466;
Base) - 1467;
•
Augsburg - 1468;
•
Veneţia
- 1469;
•
Paris, Numberg şi Utrecht - 1470;
•
Milano, Napoli şi Florenţa - 1471;
•
Lyon, Valencia şi Buda - 1473;
•
Cracovia şi Bruges - 1474;
•
Londra - 1480;
•
Stockholm
- 1483 .
•
Desigur, după acest moment, se deschide o nouă lume în care elaborarea şi tipărirea
cărţilor devine o practică uzuală pentru transmiterea şi păstrarea informaţiilor, cu impact
esenţial în viaţa, educaţia, cultura şi dezvoltarea spirituală a societăţii.
În concluzie, ,,scrierea artificială" a marcat începutul unei noi ere în tehnologie,
educaţie, comunicare şi dezvoltarea societăţilor, culminând cu tehnologiile ultra moderne offset
de tipărire din sec. al XX-iea. Cartea tipărită a fost şi rămâne o artă atunci când calităţile estetice
ale produsului depăşesc soluţiile uzitate, iar rafinamentul, tehnica şi talentul producătorilor vin
în întâmpinarea gustului cititorilor.
Scurtă

cronologie a cărţii de

ştiinţă şi tehnică

în

Ţările

Române

În Ţările Române, prima tipografie este înfiinţată la Mănăstirea Dealu în anul 1508 de către
ieromonarhul Macarie, din porunca domnitorului Radu cel Mare, un moment hotărâtor în
apariţia primelor tipărituri româneşti. Prima carte tipărită aici, tot în acelaşi an este Liturghierul
lui Macarie.
--+
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- Cea mai veche scriere românească, în manuscris, din domeniul chimiei intitulată Joannis
Baptistae van He/mont Physices universalia doctrina et christiannae (Doctrina universală a
fizicii lui J.B. van Helmont şi creştinismul) aparţine cărturarului Dimitrie Cantemir (16731723), fiind redactată în 1701-1705.
- Dimitrie Cantemir elaborează între anii 1715-1 716 opera sa monumentală Descriptio
Moldaviae, o lucrare ştiinţifică şi amănunţită împărţită în trei părţi consacrată descrierii
geografice a Moldovei, despre extracţia aurului aluvionar, depozitele de fosfaţi etc. Manuscrisul
va fi publicat pentru prima dată, după mulţi ani şi o serie de evenimente nefavorabile, într-o
ediţie germană în anul 1771, sub îngrijirea academicianului Gerhard Friedrich MUiier.
- Primul ziar în limba
anul 1829.
-

română

Inginerul, matematicianul

şi

„Albina

Românească"

a fost scos la

Iaşi

de Gheorghe Asachi în

inventatorul Petrache Poenaru (1799-1875) introduce în

Ţara

Românească primele cursuri de algebră şi geometrie. În 1837 publică primul curs de geometrie

în limba română, o traducere a tratatului „Geometria" scris de francezul Adrien Marie Legendre,
iar în anul 1841 traduce şi tipăreşte „Algebra" matematicianului Ignatz Appeltauer ( 1769-1829).
- Organizatorul primului laborator de fizică din ţară, prof. Alexe Marin (1814-1895), este
autorul mai multor manuale, primele din ţară. În 1837 publică „Astronomie populară", în 1839
„Convorbiri de geometrie practică", în 1849 „Principii de mecanică" şi „Moş Pătru sau
Învăţătorul de sat. Convorbiri asupra mecanicii" publicată în 1842 la Tipografia Colegiului „Sf.
Sava" din Bucureşti. Cărţile sale erau semnate cu pseudonimul „Moş Pătru".
Matematicianul, diplomatul, scriitorul şi omul politic Ion Ghica ( 1816-1897), personalitate
a fost primul care a sprijinit fondarea unei industrii şi comerţ la nivel naţional,
tipăreşte în 1848 lucrarea Măsurile şi greutăţile româneşti şi moldoveneşti în comparaţie cu ale
celorlalte neamuri3, la Tipografia lui C.A Rosetti şi Eric Winterhalder din Bucureşti, iar în 1865
Vademecum al inginerului şi comerciantului, greutăţi şi măsuri.
-

marcantă,

Teodor Stamati ( 1812-1852), profesor de fizică şi matematică la Academia
Mihăileană din Iaşi publică în 1849 „Fizica elementară pentru clasele colegiale din Prinţipatul
Moldovei" şi în 1851 „Disionăraş românesc de cuvinte tehnice şi altele greu de înţeles", prima
publicaţie de acest gen din ţară.

-

Cărturarul ieşean

- Grigore Cobâlcescu ( 1831-1892) tipăreşte prima lucrare românească de geologie în anul
1862 intitulată Calcarul de la Răpidea, dedicată fosilelor din rezervaţia geologică şi
paleontologică de la Repedea, Iaşi. Lucrarea a fost publicată în Revista Română pentru ştiinţă,
litere şi arte, Bucureşti.
- Primul curs universitar de fizică tipărit în limba română intitulat Elemente de fizică redactat
de fizicianul şi matematicianul Emaonoil Bacaloglu ( 1830.1891) a fost tipărit în anul 1870 la
Tipografia Curţii Regale, Bucureşti.
- Gheorghe Şincai (1754-1816) tipăreşte în 1785 la Blaj, lndreptare către aritmetică. În
perioada 1804-1808 scrie lucrarea Învăţătura firească despre surparea superstiţiilor poporului,
o carte în care autorul încearcă să demonstreze că fenomenele naturale au explicaţii conform
ştiinţelor naturii, iar mistica trebuie înlăturată din conştiinţa oamenilor, lucrare de fizică preluată
şi adaptată după teologul german I.H. Helmuth. Manuscrisul vede lumina tiparului abia în 1964
la Bucureşti.

3

http://www.tititudorancea.ro/z/biografie_ion _ghica.htm
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Patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu" deţine o colecţie
impres ionantă de carte cu tematică ştiinţifică şi tehnică, formată de-a lungul deceniilor prin
donaţii şi achiziţii. Expoziţia temporară „Carte de ştiinţă şi tehnică din patrimoniul muzeal"
organizată în perioada 4 aprilie- I O mai 2014 la Muzeul „Poni-Cernătescu" a adus în atenţie cele
mai valoroase şi ilustrative exponate deţinute de muzeu, semnate de iluştri oameni de ştiinţă şi
tehnicieni.
Dintre cele mai importante tratate de ştiinţă prezente în expoziţie menţionăm pe cele din
domeniul chimiei (Charles A. Wurtz- La theorie atomique, Editura Germer Bailliere et C;",
Paris, 1886 şi Richard Godeffroy, Chimia combinaţiunilor carbogene, Bucureşti , 1883), fizicii
(Petru Poni, Elemente de fisică, Tipo-litografia H. Goldner, Iaşi , 1895), matematicii
(A.S.Montferrie-Dictionnaire des sciences mathematiques, Denain et Delamare, Paris, 1 jan.
1835), electricităţii (Dimitrie Leonida- Electricitatea, Editura Institutului Grafic „ Luceafărul ",
Bucureşti , 1920), ciberneticii (Ştefan Odobleja- Psyhologie consonantiste, Editura Malvine, voi.
I şi II, Paris 1938), termodinamicii (Ştefan Procopiu, Termodinamica, Ed. Laboratorul de
chimie organică al Uni versităţii din Iaşi , 1948) şi mecanicii (Cesare Goretti Miniate, Elementi di
fisica- Meccanica generale e speciale, Voi.I, Roma, 1907).
Cărţile de tehnică expuse aparţin mai multor sfere de activitate, precum cinematografia
(F.Schmidt- Compendium der Photograpfie, Ed. Verlang von Otto Nemnich, Karlsruhe, 1896),
telegrafia (Valentin Foulquier- Manual theoretic şi practic de telegrafie electro-magnetică,
Tipo-litografia H. Goldner, 1874), electrotehnică (N. Vasilescu Karpen- Manual de
electrotehnică generală, Cultura Naţională Bucureşti , 1927 şi Ştefan Georgescu-GorjanBobinările maşinilor electrice, Editura Gorjan, 1944), radiotehnică (Camille GuttonRadiotechnique, Editura Germer Bailliere Paris, 1926), construcţii de maşini (Aime Witz-Les
Machines Thermique, Editura Victor Mason, Paris, 1894 şi Georg Meyer- Die Lokomotiven,
Berlin, 1883).
Deosebit de importante, organizate metodic şi cu un rol instructiv-educativ bine definit
sunt enciclopediile de specialitate, esenţiale din punct de vedere socio-cultural. Patrimoniul
muzeului conţine o serie de lucrări remarcabile în acest sens:
- Louis Figuier-Les merveilles de la science, Ed. Furne Jouvet et Compagnie Libraires,
Paris, 1880;
- Louis Figuier-Les merveilles de /'industrie, Ed. Furne Jouvet et Compagnie Libraires,
Paris, 1890;
- Charles Laboulaye-Dictionnaire des Arts et Manufactures et de L 'Agriculture,
Librairie du Dictionaire des Arts et Manufactures, Paris, 1873-1877;
- La Science-Ses Progress, ses applications, 2 volume, Larousse Paris, 1919;
- Artur Fiirst- Das Weltreich Der Technik
(Imperiul tehnologiei), dicţionar
enciclopedic, Germania, 1929,
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- Nicolae P. Constantinescu - Enciclopedia
Literatură şi Artă „Regele Carol II", Bucureşti, 1939.

invenţiunilor

tehnice,

Fundaţia

pentru

Aspecte din expoziţia CARTE DE ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ DIN
PATRIMONIUL MUZEAL

Fotografii: T. Camelia Cristofor
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CREATII
VESTIMENTARE ÎN STILUL
,
A BELLE EPOQUE
PREZENTE LA FESTIVALUL INTERNATIONAL
AL
,
MUZICII MECANICE - EDIŢIA A IX-A, 2014 Ana-Lăcrămioara

Leon•
Teodora-Camelia Cristofor„

1. Introducere
Pentru prima dată, la ediţia a IX-a a Festivalului Internaţional al Muzicii Mecanice
desfăşurat la Iaşi în perioada 12-14 septembrie 2014, atmosfera epocii mondene de la începutul
secolului al XX-iea a fost recreată prin conceperea şi executarea unor articole vestimentare în
stilul la belle epoque. Aceste creaţii originale au fost realizate de câţiva studenţi talentaţi ai
Facultăţii de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din
Iaşi, cu finanţare de la AFCN.
Rochiile au fost mai întâi prezentate la deschiderea oficială a festivalului, iar apoi au
fost purtate de către studenţi pe parcursul celor trei zile ale manifestării.

2. Perioada istorică La Belle Epoque
Progresul fără precedent din ştiinţă şi tehnologie, din aproape toate domeniile, a marcat
în mod evident a doua revoluţie industrială şi perioada denumită de francezi şi belgieni la Belle
Epoque, plasată convenţional între anii I 871-19 I 4. Noile produse şi bunuri de larg consum
apărute ca rod al dezvoltării tehnicii au uşurat mult viaţa socială şi domestică, devenind din ce
în ce mai accesibile pe piaţă. Peugeot era pionier în construcţia de automobile, Michelin inventa
şi lansa pe piaţă anvelopele pneumatice ce se pot schimba ( 1890), iar fraţii lumiere uimeau
publicul cu inovaţiile lor în domeniul cinematografiei. Motorul electric, becul cu incandescenţă,
camera fotografică, bicicleta, telefonul, trenul, vaporul, elicopterul, avionul, iată doar câteva
exemple de invenţii, care au schimbat fundamental viaţa cotidiană a oamenilor, fiind strâns
legate şi de prosperitatea lor economică.
Impresionismul şi expresionismul în artele plastice, realismul, simbolismul şi
modernismul în literatură, curentul Art Nouveau în arhitectură, arte vizuale şi design, opereta şi
dansul modern sunt alte repere, care au constituit deliciul şi şarmul epocii în formele sale de
manifestare artistică.
Moda ţinea pasul cu societatea în plină schimbare. Doamnele şi domnişoarele au fost
admise la programele de studii din învăţământul superior în ţări ca: Franţa, Belgia, Olanda,
Germania, Elveţia, ţările scandinave. De asemenea, femeile erau angajate în fabrici şi Ii se
acorda drept de vot (de exemplu în Finlanda din 1906, iar în Norvegia din 1913). Ele încep uşor,
uşor să iasă din tiparele şi canoanele secolului precedent, fiind la curent cu noutăţile din modă
prin intermediul revistelor de profil, care promovau stilul vestimentar şi accesoriile aferente.
,. la femme nouve/le" devine independentă, începe să călătorească, iese în lume la baluri,
spectacole de operă şi teatru, practică diverse sporturi şi are nevoie de libertate de mişcare. La

• Dr.ing., Şef lucrări, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial laşi
" Muzeograf, ing. Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" lasi
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Paris au fost înfiinţate cabaretele „Chat Noir" în 1881 şi „Moulin Rouge" în 1886, localuri
extrem de populare la acea vreme.
Pălăriile, mănuşile şi gentuţa erau obligatorii pentru ieşirile doamnelor în societate, aşa
cum pentru bărbaţi erau indispensabile cravata sau lavaliera, batista, bastonul şi pălăria.
Rochiile ample cu crinolină au fost înlocuite cu cele având o croială mai simplă, nefiind aşa de
mult evazate; uneori lungimea acestora se micşora puţin şi lăsa să se vadă picioarele. Mânecile
bufante şi-au redus pe parcurs din amplitudine. Unele costume/rochii erau ornamentate din plin
cu mărgele, broderii şi dantele. În înalta societate încă se purtau corsetele strâmte (în formă de
,,S"), dar acestea încet-încet au fost eliminate spre anul 1914 şi talia a fost lăsată liberă.
Însuşirile principale ale modei La Belle Epoque erau date de bunul gust şi un mare
rafinament, ceea ce face ca acest stil să fie apreciat şi azi pentru că nu se va demoda niciodată.
3. Pregătirea colecţiei La Belle Epoque
Prima etapă în pregătirea colecţiei vestimentare a fost documentarea cu privire la
specificul modei în Franţa şi Ţările de Jos între anii 1971-1914. Ţinutele elegante erau fabricate
din materiale precum mătasea naturală, brocartul, dantela brodată sau croşetată şi stofa fină din
lână. Şalurile lungi, bolerourile scurte şi capele de blană erau foarte des admirate în public.
Studenţii au căutat pe internet imagini ale unor piese vestimentare aflate în diferite
colecţii muzeale sau private din lume şi au efectuat experimente cu privire la proiectarea
tiparelor (figurile 1 şi 2). De asemenea, au fost căutate informaţii cu privire la accesoriile şi
bijuteriile purtate în acea epocă . Durata acestei etape a fost de o lună.

Figura 2

Figura I

În următoarea etapă, au fost achiziţionate materialele de bază şi materialele auxiliare din fondurile alocate prin proiectul finanţat de AFCN - şi s-au definitivat modelele, ce urmau a
fi executate (figurile 3 şi 4).

Figura 4

Figura 3

În ultima etapă s-au realizat efectiv produsele, care au fost finisate şi apoi decorate cu
mărgele şi dantelă croşetată manual. Pentru fiecare rochie s-a proiectat şi realizat câte o vestă
asortată, astfel încât la prezentarea de modă perechea să fie perfect armonizată (figurile 5-8).
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Tot în această etapă au fost proiectate accesoriile: flori textile, şaluri, mănuşi croşetate, evantaie,
genţi din satin şi dantelă pentru ţinutele de damă, dar şi papioanele şi lavalierele pentru domni.
Dintre studenţii, care au lucrat efectiv la acest proiect, se remarcă următorii: Agata
Crişu Chicu, Adriana Chirilă, Maria Bosânceanu, Elena Bălan, Bogdana Ilaş , Crina Florentina
Petruţ, Monica Balaj şi Andrei Ciornovalic.

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

4. Prezentarea colecţiei La Belle Epoque
La deschiderea oficială a Festivalului Internaţional al Muzicii Mecanice, ediţia a IX-a,
studenţii au prezentat creaţiile vestimentare în faţa invitaţilor şi participanţilor (figurile 9-14).
De asemenea, în cadrul expoziţiei de automate Muzica mecanică - dialog între
generaţii a fost prezentat un manechin, îmbrăcat cu un ansamblu vestimentar specific La Belle
Epoque.
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Figura 10
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Figura 12
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Figura 15

Figura 19

Figura 17

Figura 18

Figura 21

Figura 22
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Figura 20

În Grădina Palas, studenţii şi-au purtat creaţiile vestimentare pentru a aduce un plus de
originalitate festivalului, dar şi pentru a recrea, într-o oarecare măsură, atmosfera specifică
sfârşitului de secol XIX şi început de secol XX (figurile 16-18).
Afişul expoziţiei studenţeşti este prezentat în figura 15.
Pe parcursul celor trei zile de festival, studenţii au avut un stand cu produse handmade
originale, confecţionate de ei special pentru această manifestare. Aceste accesorii şi bijuterii
textile (figurile 19-22) au fost apreciate de vizitatori şi participanţi, fiind un prilej deosebit de a
promova creativitatea tehnică şi artistică studenţească.
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REVITALIZAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN
FESTIVALUL INTERNATIONAL AL
MUZICII MECANICE
~

Proiect

cofinanţat

de

Administraţia

Fondului Cultural

Naţional

Lenuţa Chiriţă*

roiectul Revitalizarea patrimoniului cultural prin Festivalul Internaţional al
Muzicii Mecanice (ReviPatFIMM), finanţat de Administraţia Fondului
Cultural Naţional, s-a derulat în perioada mai-noiembrie 2014 în parteneriat
cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi, Palas Iaşi, Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi" Iaşi - Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial, Galeriile
Anticariat „Dumitru Grumăzescu", Primăria Municipiului Iaşi, Institutul Francez Iaşi,
Centrul Cultural German Iaşi , Palatul Copiilor Iaşi , Colegiul Naţional de Artă „Octav
Băncilă" Iaşi , Filarmonica de Stat „Moldova" Iaşi, Asociaţia Muzeul Jucăriilor, Asociaţia
Cristofor, Centrul Cultural Internaţional, Agence de Developpement des Echanges
Europeens şi Icar Tours.
Proiectul propune revitalizarea unui
patrimoniu tehnic de excepţie - colecţia de
r;;--;_- ,:
COfflpe1ul 11w:M1
llluz:tul
„Tlhnlcil STEFAHMOU)OYA
PROCOPIU
automate muzicale a muzeului Ştiinţei şi
Tehnicii "Ştefan Procopiu" prin organizarea
unui festival unic în România, Festivalul
Internaţional al Muzicii Mecanice (FIMM),
ajuns la a IX-a ediţie. Orgile de strada sau
flaşnetele, aşa cum erau cunoscute la noi în
ţară, animau străzile cu sute de ani în urmă
editi11 11 IX-11
12-14 septembrie 2014
acompaniind cântăreţi şi saltimbanci.
Aceasta tradiţie s-a păstrat pană în zilele
noastre în majoritatea ţarilor din Europa
centrală şi de Vest. Din păcate, în România,
ca şi în alte ţări Est Europene, tradiţia
flaşnetarilor
s-a pierdut. ReviPatFIMM
urmăreşte sa reînvie aceasta tradiţie prin
revigorarea artelor străzii, valorificarea
muz1c11
patrimoniului
din
domeniul
mecanice
prin
contextualizarea
lui,
rezolvarea unor probleme de conservare şi
restaurare
a
automatelor
muzicale,
promovarea
si
diseminarea
tuturor
activităţilor au fost câteva dintre obiectivele proiectului.
Deschiderea oficială a FIMM a avut loc vineri, 12 septembrie 2014, în Holul Central al
Palatului Culturii. A fost un bun prilej de a rememora parcursul ascendent al acestui festival
iniţiat în anul 1999 şi de evidenţia importanţa acestei manifestări în viaţa culturală a Iaşului.

P

Naţionlll

Şt1intti

Festivalul lnternational

max1en mertR1e

• Muzeograf, ing., şef Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" - coordonator proiect
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Un moment important a fost vernisajul expoziţiei Muzica mecanică - dialog Între
generaţii realizată în Holul Central al Palatului Culturii (curator: muzeograf ing. Camelia Elena
Pralea). Expoziţia, a readus în atenţia vizitatorilor colecţia valoroasă de automate muzicale a
Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu", mai ales că, Palatul Culturii se află în
restaurare şi muzeele sunt închise. Au fost expuse cutii muzicale cu cilindru şi cu disc din carton
sau metal, orgi de stradă, orchestrion, piane mecanice, gramofoane şi patefoane, multe dintre ele
clasate în categoria tezaur. Expoziţia a beneficiat şi de un catalog realizat în condiţii grafice
deosebite. Funcţionarea automatelor muzicale în bune condiţii a fost asigurată de restauratorul
Ion Cristea.
În cadrul acestei expoziţii pictorul Doru Cristian Deliu a expus şase lucrări cu flaşnetari
din Iaşi şi Bucureşti. De altfel afişul acestei ediţii a festivalului a fost realizat cu lucrarea
Flaşnetar la Palatul Culturii laşi de Doru Cristian Deliu.
Tot la Palatul Culturii a fost deschisă şi expoziţia de jucării româneşti lumea jucăriilor
- arc peste timp, a colecţionarului Cristian Dumitru - Asociaţia Muzeul Jucăriilor din Bucureşti
(curator: Teodora Camelia Cristofor).
În cadrul festivităţii de deschidere a fost şi prezentarea costumele de epocă şi accesoriile
realizate de studenţi de la Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial Iaşi
(coordonator: Ana Lăcrămioara Leon).
În Grădina Publică Palas au fost deschise pe toată perioada festivalului Târgul de
antichităţi şi handmade (organizator: Camelia Cristofor) şi expoziţia de bijuterii şi accesorii
textile la Belle Epoque, realizată de Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, anul I - Inginerie industrială şi anul III Design industrial (organizator: Ana Lăcrămioara Leon).
Simpozionul Internaţional Istoria muzicii mecanice şi probleme de restaurare - conservare
a automate/or muzicale coordonat de muzeograf Dr. Monica Nănescu s-a desfăşurat în zilele
12-13 septembrie. Ca şi la ediţiile precedente, simpozionul s-a bucurat de participarea unor
specialişti din instituţii prestigioase, colecţionari, restauratori. Au fost prezentate 31 de lucrări
privind colecţiile de automate muzicale, exemple de bune practici privind restaurarea şi
conservarea lor, modalităţi de prezervare, ca şi noutăţi privind automatele muzicale moderne.
Astfel, au participat invitaţi atât din ţară (Muzeul Ceasului „Nicolae Simache" Ploieşti, Muzeul
Brăilei, Muzeul Ţării Crişurilor - Oradea, Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească"
Târgovişte, Muzeul Naţional de Istorie Bucureşti, Universitatea Maritimă constanţa, Academia
Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa, Universitatea din Braşov şi muzeul gazdă) cât şi din
străinătate (Muzeul Muzicii Ringve, Trondheim - Norvegia, Muzeul Naţional de Istorie şi
Arheologie Chişinău - Rep. Moldova, Muzeul Tehnic Bmo - Cehia, Waldkircher Orgelbau din
Germania).
Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice a reuşit sa aducă şi la această ediţie artişti
din ţări cu tradiţie ca Franţa, Germania, Elveţia, Cehia. Spectacolele oferite de cântăreţi
profesionişti şi amatori acompaniaţi de orgi de stradă cu cartele sau benzi perforate, vechi sau
construite recent, au avut un repertoriu destinat atât tinerilor cât şi vârstnicilor. Pe parcursul a
trei zile în Gradina Publică Palas şi pe strada Lăpuşneanu au răsunat flaşnetele şi s-au organizat
spectacole cu tema Muzica mecanică În festival la organizarea cărora o contribuţie importantă a
avut prof. Carmen Zaharia Danicov de la Colegiul Naţional de Artă "Octav Băncilă" Iaşi.
Formaţia Badisch Mechanica/ Band II din Waldkirch, Germania, compusă din
Wolfgang Brommer, constructor de orgi şi muzician, Michael Schaefer chitarist, vocalist şi
compozitor şi Jens Knoop talentat percuţionist, a oferit publicului momente muzicale de neuitat.
Deşi au participat pentru a patra oara la festivalul nostru, au reuşit sa aducă, ca de fiecare dată,
elemente de noutate prin repertoriul ales, performanţa artistică şi costumele specifice zonei.
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Pentru a cincea oară participant la festival, Henri Noubel, profesor universitar, organizator
al Festivalului Internaţional de Teatru al Tineretului Francofon FESTIVADLO din Brno, Cehia,
a încântat publicul cu o frumoasă orgă cu role de hârtie perforată. Momente speciale au oferit şi
Jeannine şi Claude Sobeau, profesori pensionari din Franţa, pasionaţi ai muzicii mecanice care
au cântat acompaniaţi de o orgă barbarie melodii franţuzeşti de altădată. Prezenţe agreabile în
festival au fost şi Pascale Barouline şi pe Patrice Giraud (Crevecoeur) din Franţa, artişti
profesionişti cunoscuţi cântăreţi de stradă, animatori, participanţi la numeroase festivaluri
internaţionale. Orga barbarie cu cartele perforate şi cântecele lor au adus Franţa mai aproape de
spaţiul românesc.
Tot din Franţa, din localitatea Le Croisic, Bretagne a venit şi Monique Couturier, cu o orgă
de stradă cu cartele perforate. Ne-am bucurat că a fost alături de noi pentru a treia oară şi că
duce mai departe pasiunea soţului ei, Raul Couturier, cunoscut sub numele de Captain Malo,
cântăreţ la orgă barbarie, poet şi muzician, prieten al festivalului nostru.
Pentru prima dată la Iaşi, Raymonde şi Willy Roaux din Lausanne acompaniaţi de o
orgă barbarie portabilă comandată de cartele perforate au încântat publicul cu bogăţia
repertoriului specific zonei de limbă franceză. Ca şi alţi flaşnetari, s-au dedicat din pasiune
artelor străzii pentru a oferi bucurie celor din jur.
Deşi sunetul flaşnetei pare facil şi desuet, orga de stradă a fost folosită ca instrument de
concert încă din vremea compozitorilor Mozart şi Beethoven. Muzicianul Adrian Oswalt din
Germania şi-a propus să continue această tradiţie. Astfel, în concertul Muzica mecanică - o nouă
artă, acesta a oferit publicului ieşean un eveniment de mare ţinută realizat în colaborare cu
Cvartetul de coarde ARTES din Iaşi. Programul a inclus : cvintet de Franz Anton Hoffmeister aranjament pentru flaşnetă şi cvartet de coarde, trei cântece în stil "klezmer" pentru flaşnetă şi
cvartet de coarde, o compoziţie de Adrian Oswalt pentru flaşnetă şi marimbaphone şi o
compoziţie numită "Simfonia îngerilor" pentru flaşnetă şi cvartet de coarde de Adrian Oswalt.
La marimbaphone a interpretat Jens Knoop din Germania. Cvartetul de coarde ARTES - Iaşi
compus din: Raluca Dobre-Ioniţă - vioara I, Andreea Ocheană - vioara a II-a, Luminiţa Ciobanu
- violă, Nicoleta Avădănei - violoncel a reuşit performanţa ca după numai o repetiţie împreună
cu Adrian Oswalt, să se sincronizeze perfect.
Alături de artiştii flaşnetari au avut loc şi alte spectacole care au completat programul
festivalului. Astfel, un mare succes la public a avut şi ansamblul de percuţie Alternances de la
Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi, condus de conf.univ.dr. Florian Simion şi
având la pian pe conf.univ.dr. Aurelia Simion.
A doua zi a festivalului a fost încheiată printru-un concert în aer liber al Corului
Academic "Gavriil Musicescu" - Filarmonica de Stat "Moldova" Iaşi, dirijor Doru Morariu. A
fost o adevărată încântare pentru publicul numeros venit sa asculte muzică de calitate.
Nu au lipsit animaţiile stradale cu trupa The Sky care, pe lângă animaţia cu statui vivante,
flaşnetari cu picioroange, paradă a costumelor de epocă a prezentat şi momente de dans
interactive.
Amploarea proiectului, numărul mare de participanţi, programul bogat prezentat au
necesitat un suportul logistic şi de protocol pentru a nu exista sincope în organizare. Buna
desfăşurare din punct de vedere organizatoric a activităţilor prevăzute a fost asigurată de
muzeografii Carmen Mihaela Păduraru şi Oana Florescu şi de conservatorii Celia Cristina
Iacob, Marcela Şuică şi Marius Şuică. Realizarea unei manifestări de o asemenea amploare nu
ar fi fost posibilă fără colaborarea cu Serviciul Contabilitate, Serviciul Relaţii Publice şi
Marketing, Serviciul Administrativ, Secretariat şi fără implicarea directă a conducerii
Complexului Muzeal Naţional "Moldova".
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Proiectul Revitalizarea patrimoniului cultural prin Festivalul Internaţional al Muzicii
Mecanice, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, s-a bucurat de o bună
promovare pe plan local, naţional , dar şi internaţional. Apariţiile în televiziunea locală şi
naţională, emisiunile de televiziune şi radio, articolele din presa scrisă au fost numeroase.
Internetul a avut un rol important în promovare prin site-ul festivalului www.fimm.ro, prin
pagina de Facebook a muzeului, prin numeroasele postări Youtube şi multe alte menţionări în
spaţiul virtual.
Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice 2014 s-a încheiat, dar echipa Muzeului Ştiinţei
şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" se gândeşte deja, cu speranţe mari de mai bine, la ediţia viitoare
din anul 2016, care se va desfăşura în Palatul Culturii restaurat şi redat publicului ieşean.
GALERIE FOTO:

Festivitatea de deschidere a FIMM
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Aspecte din

expoziţia

"Muzica

mecanică"
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Simpozionul

Internaţional

Istoria muzicii mecanice şi probleme de restaurare - conservare a automatelor
muzicale
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Expoz iţia

de jucării

româneşti

Lumea jucăriilor - arc peste timp

Expoziţia

Târg de antichităţi

La Be/le Epoque,

Corul Academic "Gavriil Musicescu " - Filarmonica de Stat "Moldova " Iaşi, dirijor Doru Morariu
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Concert Muzica

mecanică

- o nouă artă - Adrian Oswalt, Germania

şi

Cvartetul ARTES,

Iaşi,

România

Ansamblul de percuţie Alternances de la Universitatea de Arte "George Enescu " din Iaşi
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MUZICA MECANICĂ ÎN FESTIVAL

195
https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte

196
https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte

197
https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte

198
https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte

Ansamblul de dans modern de la Palatul Copiilor

laşi

Stefan Atârgoviţoaie şi Ansamblul coregrafic de la Colegiul Naţional de Artă "Octav Băncilă " laşi
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Animaţie

cu trupa The Sky
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MUZICA MECANICĂ

DIALOG ÎNTRE GENERATU
J

Camelia Elena Pralea•

eschisă
doar pe perioada
Festivalului Internaţional al
Muzicii Mecanice - Iaşi , 12 14 septembrie 2014 - expoziţia Muzica
Mecanică - dialog între generaţii, a fost o
scurtă prezentare evolutivă a tuturor tipurilor de
înregistrare şi redare a sunetului, având la bază
colecţia de automate muzicale din cadrul
Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"

D

Iaşi.

12-14 septembrie 2014
între emoţie şi
maşină creează o problemă în înţelegerea
PAlATUl CUlTURII
sensului
sintagmei
Muzica
Mecanică,
organizatorii expoziţiei Muzica mecanica dialog între generaţii şi-au propus să
dovedească publicului, că noema mai sus
amintită, este mai mult decât Artă, este mai mult
decât Tehnică, reunind într-un singur act
cultural: mărturii ale performanţei şi perfecţiunii
în tehnică, măiestrii interpretative muzicale şi
elemente de estetică în arta decorativă.
Prin definiţie, instrumentele muzicale mecanice sunt dispozitive care produc automat
sunete muzicale, graţie unui mecanism de citire al suporţilor de înregistrare pe care sunt
inscripţionate, prin diferite metode, partiturile muzicale. Exploatarea lor se concretizează fie
independent, fără participare umană - prin mecanism de ceas, energie hidraulică, energie eoliană
sau electricitate - fie asistată, prin participarea unor persoane fără abilităţi muzicale - cum ar fi
rotirea unei manivele sau prin pedalere pentru asigurarea curenţilor de aer sub presiune sau a
absorbţiei de aer prin aspirare'
Astfel, automate muzicale, de diverse construcţii si forme, ce par să cânte singure ca
prin minune, au fost prezentate în expoziţie, în funcţie de suportul de înregistrare şi redare al
sunetului utilizat - cilindru cu ştifturi , discul de carton sau metal, banda sau cartela perforată,
cilindrul de ceară şi discurile de ebonită - suport care, la rândul său, printr-un sistem ajutător de
pârghii şi roţi dinţate, programează, conform melodiei înregistrate, elemente sonore cum ar fi :
clopote, lamele metalice vibrante, tuburi sonore, corzi vibrante, membrane vibrante etc.
Primele instrumente muzicale mecanice de dimensiuni acceptabile, portabile, care
utilizau ca suport de înregistrare cilindrul de lemn sau metal cu ştifturi , pus in mişcare de rotaţie
cu ajutorul unei manivele 2 , sunt flaşnetele cu tuburi sonore sau Orgile Barbarie3. Secolul XVIII
Pentru

că

opoziţia

• Muzeograf, ing. Muzeul Ştiinţei ş i Tehnicii "Ştefan Procopiu"
1
David Horn , Dave Laing, Paul Oliver, Peter Wicke, Continuum Encyclopedia ofpopular music of the
world, Voi. II, Peformance and Production, Continuu lntemational Publishing Group, 2003, p 323 .
2
Siegfried Wendel, Datenspeicher - Musikinstrumente Siegfried 's Mechanisches Musikkabinett,
Rudesheim am Rhein, 2002, pag. 33.
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este perioada în care îşi fac apariţia, devenind rapid, nu numai o sursă de relaxare şi amuzament
dar şi de câştiguri financiare pentru cântăreţii ambulanţi care împânzeau, cu precădere, Italia şi
Olanda acelor vremuri. În colecţia muzeului există 4 flaşnete superbe. În expoziţie a fost
reprezentat de o flaşnetă construită de firma Carl Riemer Orge/Bauer din Cehia, în perioada
1895-191 O. Flaşneta este dotată cu 15 tuburi metalice sonore şi un cilindru de lemn cu ştifturi
prin care se pot reproduce 6 melodii. Flaşneta a fost în vogă în Cehia, dar şi în alte ţări
apropiate, în perioada cuprinsă între 1895 si I 9 I O, când firma încetează construirea ei.
La începutul secolului al secolului al XVIII-iea, în mai toate colţurile lumii, trilurile
delicate ale privighetorilor şi canarilor făcea furori în inimile ascultătorilor. Aşa se face că, din
dorinţa de a reproduce minunatul repertoriu vocal al păsărilor amintite, la Mirecourt, în Franţa,
se începe construirea de orgi în miniatura sub denumirea de Serineta 4 • De altfel, traducerea
cuvântului serin în limba română, este canar. Succesul va fi iminent, iar serineta va fi adoptată
rapid de trubadurii rătăcitori. Exista însă un inconvenient, sunetul nu avea forţa sonoră a
flaşnetelor barbarie. Automatul prezentat în expoziţie, este o Organeta "Melodion" din familia
Serinetelor, brevetată de Wilhelm Spăthe 5 , din Germania, la sfârşitul secolului al XIX-iea.
Structura constructivă este asemănătoare serinetelor, singura diferenţă constând în înlocuirea
tuburilor sonore cu ancii metalice vibrante, asemănătoare muzicuţelor. Este un exemplar de
excepţie, în bună stare de conservare, care poate fi datat ca fiind construită în a doua jumătate al
secolului al XIX. Oricine o studiază poate observa cu uşurinţă că Serineta conţine toate
elementele de bază ale orgilor de stradă moderne - burduf, tuburi sonore sau ancii metalice şi
suportul de înregistrare care, în cazul serinetelor, este cilindrul cu ştifturi.
Pe baza aceluiaşi principiu, al cilindrului cu ştifturi, în 1796, elveţianul Antoine Favre 6
( 1734-1820) începe construirea de mecanisme muzicale de mici dimensiuni cunoscute sub
denumirea de cutii muzicale. Aceste adevărate bijuterii tehnice ajung să fie atât de căutate şi
îndrăgite de public încât, în secolul al XIX-iea, încep să fie construite, la scară industrială, întro gamă diversă de dimensiuni, culori şi forme de genul: cărţi, tabachere, ceasuri deşteptătoare,
pendule, felicitări, măsuţe de toaletă, albume de fotografii etc.
Prezenţa în expoziţie a acestor miniaturi artistice şi tehnice deopotrivă, aduc, cu
siguranţă, un farmec aparte, vizitatorii putându-se bucura, nu numai de delicateţea partiturilor
muzicale interpretate, dar şi de esteticitatea lor constructivă.
Emoţionantă pentru noi românii, este cutia muzicală tip orchestră, prezentată în mijlocul
sălii de expunere, ca o recunoaştere a valorii ei intrinsece imense. Construită în jurul anului
1880 de firma B.A. Bremond din Geneva (Elveţia), automatul muzical impresionează nu numai
prin măiestria în mecanica fină a constructorilor elveţieni, ci şi prin suita de 12 melodii din
repertoriul popular românesc, pe care pinii cilindrului obligă parcă, lamelele metalice vibrante
să le reproducă. Printre melodiile înregistrate sunt: ,,Hora Griviţa", ,,lată noaptea", ,,Coralia
mea", ,,România jună". Lemnul de trandafir şi abanos furniruit din care este construită cutia,
acompaniamentul muzical - şase clopoţei şi o tobiţă - ce întregeşte superb sunetele anciilor
vibrante, dar şi mişcările sacadate a celor doi chinezi din ceramică, sunt interesante, chiar
spectaculoase.

3

Pascal Roman, Musique Mecanique en Pays de Savoie, Editions de I' Astronome, 2010, pag. 22

~ Idem, p. 16.
5

Q. David Bowers, Encyclopedia ofAutomatic Musical Jnstn1ments, Published by The Vesta( Press, new
York, 1972, p.743.
6
Siegfried Wendek Datenspeicher - Musikinstrumente Siegfried's Mechanisches Musikkabinett,
Rudesheim am Rhein, 2002, pag. 20.

202
https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte
Secolul al XIX-iea a fost extrem de bogat în progresul tehnic al automatelor muzicale.
Apariţia sistemului de înregistrare prin perforare a discurilor din metal sau carton, măresc
suprafaţa de înregistrare, intrând în atenţia marilor compozitori ai vremii.
Din categoria cutiilor muzicale tip orgă cu ancii comandate de discuri din metal sau
carton perforate, create în 1876 şi patentat în 1877 de germanul inventator Paul Ehrlich ( 1854 1915), au fost prezente în expoziţie Aristonul si Intona. În urma succesului repurtat cu primul
său automat muzical Aristonul, Paul Ehrlich fondează în 1896 Fabrik Leipziger Musikwerke
având, pentru început un număr de 700 de angajaţi7. Secretul succesului său imens a fost
suportul de înregistrare patentat de el, uşor de manevrat şi foarte accesibil ca preţ.
În anul 1885 Paul Lochmann, din Leipzig patentează primul discul metalic cu pini sub
denumirea de Symphonion 8• Avantajul a fost mărirea ariei de înregistrare dând astfel
posibilitatea îmbogăţirii numărului pieselor muzicale reproduse de acelaşi disc. În 1890, ca
urmare a intensificării cererii acestor automate pe piaţa muzicală, Paul Lochmann înfiinţează,
tot în Leipzig, Compania Fabrik Lochmannscher Musikerke A. G 9• prin care va realiza diferite
modele de instrumente de muzică mecanică de interior. Cutiile muzicale etalate în expoziţie,
reprezentative pentru acest sistem de înregistrare şi redare a sunetului, sunt S imfonionul ( cca.
1900,Germania) şi Polifonul (cca. 1900,Germania).
Deşi anul de apariţie al cartelei perforate este 180 I, când industriaşul francezul Joseph
Marie Jacquard o introduce în industria textilă IO' i-au trebuit 40 de ani pentru a fi redescoperită
de creatorii de instrumente mecanice muzicale. În 1842, francezul Claude Felix Seytre 11 , din
Lyon Franţa, concepe primul automat muzical utilizând acest principiu de înregistrare şi redare
a sunetului - cartela sau banda de hârtie perforată.
În expoziţie, reprezentativ pentru acest sector, a fost Pianul mecanic orizontal, marca
Piano Melodico, fabricat în Italia începând cu anul 1890 12 şi Manopanul - o orgă cu lamele
metalice ce utilizează ca suport de redare, cartela perforată continuă. A fost construită la
13
început de secol XX, de firma germană Euphonika Musikwerke •
Vocea umană a fost înregistrată pentru prima dată în 1877 pe un repetor telefonic
14
proiectat de Thomas Edison ( 1847-1931 ) • Acest dispozitiv înregistra vibraţiile sunetului
traducându-le în semne specifice pe o hârtie aplicată pe un cilindru rotitor. Primul test pe care
Edison 1-a făcut cu acest dispozitiv a fost strigătul „Hallo" în microfon. Prin procedeu invers,
hârtia acţiona un ac fixat de o diafragmă ce oscila obţinându-se astfel prima înregistrare şi
redare a sunetelor prin procedeu mecanic, direct. Aparatele cu înregistrare directă a sunetului
prin procedeu mecanic incluse în expoziţie sunt: fonograful - brevetat de Thomas A. Edison la
15 februarie 1877 USA, Graphophonul - brevetat de Chichester Bell şi Charles Tainter în 4 mai
1886 în SUA, gramofonul cu disc de ebonită - brevetat în 1887 şi patefonul care apare după

Ibidem, p. 99. Între anii 1876-1894 Paul Ehrlich construieşte şi vinde peste 300.000 de tipuri diferite de
aristoane.
8
Pascal Roman, Musique Mecanique en Pays de Savoie, Editions de I' Astronome, 20 I O, pag. 11.
9
Siegfried Wendel, Datenspeicher- Musikinstrumente Siegfried's Mechanisches Musikkabinett,
Rudesheim am Rhein, 2002, pag 104.
0
' The Britannica ?;ttide to the world's mos/ influential people, The mos/ injluential inventors of al/ time,
Edited by Robert Curley, 20 I O, p. 56.
11
Q. David Bowers, Encyc/opedia ofAutomatic Musical lnstruments, Published by The Vesta( Press,
New York, 1972, p.634.
11
Pascal Roman, Musique Mecanique en Pays de Savoie, Editions de I' Astronome, 201 O, pag. 11
13
Q. David Bowers, op. cit., p. 749.
14
Lionel Bender, Enciclopedii vizuale - Invenţii, Editura Litera lntemational, Bucureşti, 2004, pag. 4647.
7
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1900 15• Aparatele expuse - modele de salon, de masă sau portabile - aparţin unor mărci
renumite precum Pathe, Columbia, His Master's Voice, Odeon şi Metrom, o fabrică românească
de pe meleaguri braşovene.
Automatul de muzică mecanică reprezintă pentru istoria tehnicii universale un produs
unic în care se îmbină sensibilitatea artistică, tehnica şi nu în ultimul rând, bunul gust. Astfel el
devine un obiect atât funcţional cât şi unul decorativ pus în slujba directă a încântării sufletului.
Exponatele au fost completate de panouri explicative atractive, realizate pe principii
moderne, care au oferit vizitatorilor explicaţii importante şi corecte în privind evoluţia
automatelor muzicale.
Expoziţia
s-a bucurat de un real succes, nu numai datorită valorii inestimabile a
obiectelor expuse şi a tematicii atrăgătoare dar şi datorită muncii prodigioase pe care
restauratorul nostru, domnul prof. Ioan Cristea - expert în restaurare metale, un fin cunoscător
al celor mai ingenioase şi sofisticate mecanisme de mecanică fină, un neobosit scormonitor a tot
ce îi este ascuns ochiului uman, dar atât de apropiat spiritului său cutezător - a depus-o de-a
lungul anilor în lupta lui de salvare, restaurare şi păstrare a patrimoniului existent în gestiunea
Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din Iaşi.
Camelia Pralea - curator expoziţie
Cristina Celia Iacob - conservator

15

Ibidem .
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CEASUL - ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ
Ioana

Coşereanu

stfel
îşi
intitulează
colegii noştri de la
Muzeul
Ceasului
„Nicolae Simache" din
Ploieşti albumul care ne familiarizează cu
minunatul patrimoniu al acestei instituţii,
dar şi cu echipa de distinşi profesionişti
muzeografi care au trudit la realizarea
noii apariţii editoriale. Muzeul Ceasului
din Ploieşti este o instituţie unică în
România, un muzeu specializat pe un
anume patrimoniu, acela al timpului
măsurabil , timpul ce trece monitorizat de
un instrument care a evoluat nu doar
privit prin perspectiva tehnicii, ci şi prin
cea a artei. Aflăm din introducere, dar şi
din vizitele la muzeul ploieştean că
CEASUL - ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ
patrimoniul acestei instituţii este de o
CLOCK - SCIENCE AND ART
mare diversitate, atât din perspectivă
MUZEUL CEASULUI . NICOLAE SIMACHE"
tipologică, cât şi din cea ştiinţifică şi
NICOLAE SIMACHE Clock Museum
artistică şi că se ocupă de evoluţia acestui
PLOIEŞTI
instrument de măsură pe o perioadă de
400 de ani, de la mijlocul secolului XIV până la mijlocul secolului XX. Acest patrimoniu pleacă
de la cadrane solare, ceasuri cu combustie, clepsidre, nisiparniţe la ceasuri de buzunar, ceasuri
de călătorie sau de interior dezvăluind în acelaşi timp şi stiluri artistice în funcţie de epoca în
care a fost creat, de la Renaştere până la Art Deco a secolului XX.
Lucrarea este editată în condiţii grafice deosebite cu ilustraţii color pe hârtie cretată,
reprezentând în acelaşi timp şi o ediţie bilingvă româno-engleză.
Se cuvine pentru început să vorbim despre Muzeul Ceasului ca instituţie muzeală
fondată de un important şi pasionat colecţionar, profesorul Nicolae Simache care „a investit în
această instituţie pasiune, erudiţie, devotament şi sacrificiu ". Despre începuturile instituţiei
muzeale nu mă pot opri să nu-l citez pe domnul dr. Călin Demetrescu, colaborator ştiinţific la
Muzeul Luvru din Paris, specialist ploieştean prin naştere ce prefaţează lucrarea de faţă, care îşi
aminteşte de momentul când bunicul său l-a adus în „universul timpului care trece" ... din
Palatul Justiţiei al Ploieştilor de odinioară, pentru un timp devenind Palatul Culturii şi care
găzduia „acea nebănuită lume de comori; şi îmi răsună în memorie încă vocea muzeografului
care spunea că muzeul a fost creat graţie abnegaţiei profesorului N Simache, colecţionar de
suflet şi mare ctitor de aşezăminte culturale in judeţul Prahova" ş i în memoria căruia a fost
alcătuit acest album. Lucrarea a selectat pentru prezentarea de faţă 106 dintre piesele cele mai
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frumoase din bogata şi valoroasa colecţie a muzeului. Materialul pus în discuţie a fost structurat
în opt capitole după cum urmează: Primele instrumente de măsurat, Ceasuri de masă şi de
şemineu, Ceasuri de perete, Tablouri cu ceas, Pendule de Parchet, Ceasuri de voiaj, Ceasuri
de buzunar şi Ceasuri curiozităţi, aşadar o gamă largă de exemplare reprezentată, atât prin
ilustraţii, cât şi prin texte comentariu cu valoare iniţiatică ce însoţeşte începutul fiecărui capitol.
Capitolul I ne introduce în lumea antică, lume în care instrumentul de măsură a
timpului era reprezentat la început de cadranul solar (primul cadran solar datând de la 1500 î.Hr.
din Egipt), iar din cele şapte cadrane solare existente în patrimoniul muzeului, datate din
secolele XVII-XIX sunt prezentate cinci, între care semnalăm aici un cadran solar orizontal din
argint cu busolă şi gnomon mobil decorat cu o pasăre, realizat la Paris în 1690, iar al doilea un
cadran solar ecuatorial fabricat în Germania secolului al XVIII-iea. Apoi prezentarea continuă
cu clepsidrele „utilizate În Întreaga antichitate, precum Egipt, China, India, Grecia şi Imperiul
Roman". Prezentarea continuă cu nisiparniţa, lampa cu ulei gradată şi clepsidra de perete ale
căror legende minuţios alcătuite oferă detalii cu informaţii nu numai despre fabricant, ci şi
despre perioadă, sistem de funcţionare, material, dimensiuni.
Albumul continuă, în Capitolul al doilea, să ne înfăţişeze ceasuri de masă şi de
şemineu, model apărut la jumătatea secolului al XVI-iea în Germania cu răspândire amplă,
europeană în anii ce urmează. Germania însă continuă să fie principalul producător al acestor
instrumente de măsurat timpul pe parcursul secolelor XVI-XVII. Majoritatea modelelor sunt
ceasuri ale căror carcasă are mici dimensiuni, sunt confecţionate din bronz aurit de forme
cilindrice, hexagonale sau octogonale, mecanismele sunt prevăzute cu tobe, fus, lanţ şi
eşapament cu vergea, iar decoraţia, uneori foarte bogată este caracteristică perioadei Renaşterii,
Barocului sau Rococo-ului. Lucrarea prezintă cele mai valoroase piese din colecţia muzeului
ploieştean, între care predomină piesele de provenienţă franceză, exemplare premiate cu medalii
de bronz, argint şi care au fost prezente şi medaliate la concursurile internaţionale, nu lipsesc
însă nici cele de provenienţă germană caracterizate prin performanţă tehnică. Remarcăm
îndeosebi ceasurile cu întoarcere la patru sute de zile, unele produse de binecunoscuta firmă
Gustav Becker, o seamă de ceasuri între care ne atrage atenţia ceasul de masă astronomic din
bronz , Iacob Acustodia, cu decor speci fie perioadei Renaşterii, cu cadran orizontal,
inscripţionat în limba latină, datat 1544 şi un ceasuri de şemineu inspirat după modele EtienneMaurice Falconet, Vincenti&Cie, Montbeliard, având drept suport un grup statuar, probabil din
marmură, realizat în secolul XIX. De asemenea nu trecem cu vederea impresionantele piese,
precum un ceas de şemineu în carcasă de bronz aurit cu decor neo-renascentist, surmontată de
un personaj mitologic, reprezentându-l pe Cronos, marca Gustav Becker de fabricaţie germană,
secolul XIX, care a aparţinut artistului plastic Theodor Aman, un ceas de şemineu din bronz
aurit al prinţului domnitor, Mihail Sturdza, un altul de masă confecţionat din bronz patinat ce a
aparţinut lui Mihail Kogălniceanu, precum şi un ceas de masă de provenienţă germană - atelier
anonim, cu aceleaşi deosebite caracteristici artistice, care a aparţinut scriitorului Păstorel
T eodoreanu.
În Capitolul Ceasuri de perete remarcăm prezentarea altor două ceasuri cu apartenenţă
ilustră, a doi scriitori români, George Coşbuc şi Duiliu Zamfirescu, ambele din secolul al XIXiea. Unul de provenienţă germană, celălalt de fabricaţie franceză, primul în carcasă de lemn
sculptat, decorat cu motive mitologice, reprezentându-l zeul Bachus, fructe şi ciorchini de
struguri, iar cel de al doilea tot în carcasă de lemn dar nedecorat, realizat ceva mai sofisticat,
având, pe lângă cadranul ceasului şi două termometre şi cadrane calendar. Remarcăm în cadrul
acestor două capitole şi latura muzeografic - memorială pe care o exploatează lucrarea colegilor
ploieşteni.
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Prezentarea ceasurilor de şemineu este continuată cu imaginea pe care ne-o oferă
descrierea şi istoricul ceasurilor de perete (în Capitolul III) , apărute în secolul al XVII, în
Europa, în ţări cu tradiţia orlogeriei, precum Franţa, Olanda, Anglia, Germania şi care după unii
opinenţi ar fi urmaşele ceasurilor lanternă din Anglia şi Franţa, îndeosebi Normandia
începutului de secol XVII.
Capitolul IV se ocupă de o categorie de obiecte de măsurare a timpului mai rar
cunoscută la noi, ceasurile tablou sau tablourile cu ceas, care reprezintă piese deosebit de
spectaculoase ce îşi au originea îndeosebi în orlogeria austriacă de la începutul secolului al XIXiea şi care a creat două modele, unul cu ceasul inserat în pictura (de obicei lucrată pe carton,
lemn sau tablă) tabloului, celălalt cu ceasul plasat în rama acestuia, aurită şi deosebit
ornamentată. Tablourile reprezentau adesea peisaje sau scene animate de prezenţa umană,
decoraţiunea fiind foarte bogată. Modelul a fost preluat apoi şi de orlogeria germană.
Capitolele următoare se ocupă de pendulele de parchet, de mari dimensiuni, cu carcasa
confecţionată din lemn la care îşi foloseau iscusinţa nu doar orologierii, ci şi ebeniştii. Preferinţa
pentru fabricarea acestor modele a plecat din Anglia şi Olanda, la sfârşitul secolului al XVII-iea
şi aveau adesea mecanisme foarte complexe prevăzute uneori şi cu mecanisme astronomice, iar
decoraţiunea lemnului includea ornamente intarsiate din sidef sau metal.
Un loc special ocupă ceasul de voiaj, bine reprezentat, al cărui istoric porneşte din
Germania secolului al XVII-iea, dar care cunoaşte o amplă răspândire şi diversificare în ţările cu
tradiţia orlogeriei din Europa. Modelele prezentate sunt piese deosebite, valoroase atît pentru
componentele mecanismelor, prin valoarea conferită de materialele din care sunt confecţionate,
dar şi prin valoarea lor estetică.
Un capitol aparte, le este acordat ceasurilor de buzunar, înfăţişând modele apărute la
începutul secolului al XVI-iea în Germania. Istoricul acestor piese este bogat, modelele sunt
foste diversificate, mecanismele de asemenea şi care a suferit de-a lungul vremii o evoluţie
spectaculoasă, de mare performanţă, iar decoraţiunile ori erau, foarte sobre din perspectiva
modelelor englezeşti ori foarte rafinate, de mare valoare artistică, adesea ornate cu emailuri
pictate şi metale preţioase, aur argint sau platină, dacă erau de provenienţă franceză. Cea mai
numeroasă colecţie a muzeului pare a fi cea privind ceasurile de buzunar ce cuprinde modele
din aproape toate mărcile renumite în Europa, cu o valoare artistică şi tehnică deosebite, dar şi
cu valoare documentară remarcabilă. De asemenea remarcăm si valoarea memorială a unora
dintre modele prezentate, sunt exemplare ce au aparţinut regelui Carol I, Mihai I sau generalului
Averescu, scriitorului Vasile Alecsandri, ducelui Nicolae sau ţarului Alexandru al II-iea.
Ultimul capitol este dedicat ceasurilor curiozităţi, sunt modele atipice atât din
perspectivă estetică, dar şi tehnică, având principii de funcţionare neobişnuite, iar suporturile în
care sunt montate, diversificate şi surprinzătoare, precum brelocuri, portmonee, broşe,
lornioane, brichete etc. Piesele reproduse în catalog sunt de provenienţă franceză, germană sau
elveţiană şi pot fi regăsite ca dată de fabricaţie la sfârşitul secolului XIX început de secol XX.
Catalogul editat prin grija doamnei Ana Maria Voicu, unul dintre cei mai dăruiţi
directori de muzee din România, căreia i s-au alăturat colegii muzeografi Elisabeta Savu,
Tatiana Ristea, Carmen Banu, Carmen Marinescu este o realizare salutară de valorificare a
patrimoniului muzeal ce poate fi luată drept exemplu şi care incită la cercetare, atât lumea
specialiştilor, cât şi curiozitatea publicului doritor de a afla că şi muzeele din România deţin
valori ce merită a fi preţuite.

213
https://biblioteca-digitala.ro

Recenzii

Muzeul Ceasului "Nicolae Simache"

Ploieşti

- aspecte din

214
https://biblioteca-digitala.ro

expoziţia permanentă

Restituiri

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Restituiri

*ISTORICUL CASEI PONI ÎN DOCUMENTE DE ARHIVĂ
Oana Florescu

u 70 de ani în urmă, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, locuitorii Iaşului se
pregăteau să plece în refugiu. Fiicele savantului Petru Poni - Lucia ş i Margareta - şi
nepotul său, Radu Cernătescu părăsesc temporar laşul pentru a se stabili la Zlatna 1
judeţul Alba, conform ordinului de rechiziţie pentru cartiruire datat 30 mai 1944 • Le-au fost puse la
dispoziţie două camere în casa medicului George Suciu. Acolo au locuit de la sfârşitul lunii martie
1944 până în mai 1945 .
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Fig. 1. Ordin de rechiziJie pentru cartiruire - Zlatna, 30 martie 1944

• Muzeograf, Muzeul " Poni - Cernătescu"
1
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Casa din strada Kogălniceanu a fost lăsată în grija familiei Ion Palamaciuc. În noaptea de 5-6
iunie 1944, laşul a fost puternic bombardat, în special în zonele Copou, Păcurari şi Gară. Casa din
Păcurari a profesorului Radu Cernătescu a ars în acea noapte, iar casa familiei Poni a suferit deteriorări
maJore.
Din inventarul realizat de Lucia Poni la întoarcerea din refugiu aflăm următoarele: casa era
compusă din holul de primire (antreu), salon, cancelarie (birou), salonaş, dormitor, baie şi bucătărie. Sa întocmit şi un inventar al pieselor de mobilier şi al obiectelor de artă distruse sau furate în timpul
războiului, daunele fiind în valoare de 18 milioane de lei. Documentele întocmite de Lucia Poni ne
oferă informaţii valoroase privind patrimoniul mobil al casei Poni.
Prezentăm, în continuare, documentele.

"lnventar2
de lucrurile distruse în urma bombardamentului din 5-6 iunie 1944, aflate în imobilul
proprietatea D-nei Lucia Poni şi D-rei Margareta Poni din strada Kogălniceanu Nr. 7 fost 9, aceste lucruri
au fost proprietatea noastră,
1. salon: una garnitură mobilă de salon, 3 oglinzi mari, una veneţiană, covoare, perdele, tablouri,
statui, pendulă, palmieri, mobile de fantezie etc ............................ 3.000.000
2. birou: bibliotecă compusă din circa 3000 volume/ştiinţă, artă, filozofie, dicţionare,
enciclopedii, documente etc ... birou de stejar, canapea studio, perdele, covor, paravan,
tablouri etc ........................................................................ 5.000.000
3. salonaş: pianină, note de muzică circa 100 volume, studio, garnitură mobilă îmbrăcată cu
mătase, covoare, perdele, tablouri .............................................. 3.000.000
4. antreu: una garnitură mobilă îmbrăcată cu pluş stofă/lemn negru, canapea mare colţar,
paravan, perdele, covoare etc .................................................... 2.000.000
5. dormitor: 2 divane studio, 2 lavoare cu oglinzi mari, alte 3 oglinzi mari, 2 birouri, una maşină
de cusut, covoare, perdele etc ................................................... 3.000.000
6. 2 servicii de masă complete de 12 persoane, 2 servicii de ceai 12 persoane, serviciu de cafea
cu lapte, serviciu de cafea neagră, argintării etc .............................. 2.000.000
Total: 18.000.000
Evaluăm
Semnături:

în total aceste pierderi la suma de optsprezece milioane lei.
Lucia Poni, Margareta Poni

Subsemnaţii declarăm că am văzut obiectele din acest inventar în locuinţa D-nei Lucia Poni
D-rei Margareta Poni din Strada Kogălniceanu Nr.7 fost 9 şi ştim că erau proprietatea O-lor.
Semnături: Prof. C ... , Prof. Eugen Papa fii
Ştampila

şi

a

comisariatului

Semnătura indescifrabilă

2
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„Inventar3
De mobilele, serviciile şi toate celelalte obiecte furate sau pierdute din imobilul nostru din strada
Kogălniceanu Nr. 7 fost 9, în timpul cât am fost refugiate la Zlatna jud. Alba din martie 1944 până în
mai 1945.
I. una pianină
2. una canapea studio, îmbrăcată în stofă
3. una masă de nuc american
4. 5 scaune de lemn negru îmbrăcate cu stofă şi un fotoliu la fel
5. una masă mare ovală de mahon
6. 2 somiere cu picioare/pat
7. una noptieră de nuc american cu faţa de marmură
8. una maşină de cusut cu picior/lăsat numai piciorul
9. două lăzi de voiaj pline cu haine
I O. una ladă de voiaj lată pentru vapor, plină cu haine
11. una canapea mare cu spătar, acoperită cu mochetă roşie cu flori
12. un covor mare cât toată camera, un colţ puţin rupt
13. 3 scaune de lemn negru cu aurituri, faţa de pai de orez
14. 10 scaune şi 2 fotolii îmbrăcate peste tot cu stofă turcească
15. o statuie de bronz reprezentând „munca" cu dedicaţie lui Petru Pani
16. una statuie mai mică reprezentând pe Paul şi Virginie
17. 2 sfeşnice de bronz cu 2 braţe şi unul mare cu 6 braţe tot de bronz
18. una oglindă mare cu consolă
19. una oglindă veneţiană cu rama de sticlă
20. una oglindă mare de perete cu ramă groasă aurită
21. 12 tablouri cu rame groase
22. un palmier mare şi alte plante de seră
23. un birou mare de stejar, cu 3 sertare şi două portiţe
24. una canapea cu spătar acoperită cu mochetă roşie cu flori cu raft pentru cărţi
25. una oglindă mare de perete cu rama de mahon
26. toate cărţile din bibliotecă circa 2500 de volume/ ştiinţă, artă, literatură veche şi nouă, filozofie
27. 10 reproduceri de tablouri acoperite cu sticlă
28. una blană, un palton şi alte haine bărbăteşti
29. un aragaz maşină de gătit cu 2 roţi şi 2 butelii
30. un cântar de 3 kg
31. un aparat Weck complet cu circa 50 de borcane pline cu conserve
32. una maşină mare de îngheţată
33. 2 piuliţe cu pilugele lor de alamă
34. una maşină de tocat carne mare şi alte două mai mici
35. 2 fiare de călcat
36. toată vesela de bucătărie compusă din circa 30 bucăţi tigăi şi oale
37. toată mobila de bucătărie compusă din 2 mese, 2 rafturi, un pat complet, 2 scaune de pai, 2
taburete etc.
38. un vagon de lemne tăiate şi aşezate în cămară

3
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