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Editorial

AMINTIRI DESPRE MUZEUL POLITEHNIC DIN

IAŞI

Marcel Iţicovici*

M

ă bucură şi mă emoţionează că sărbătoriţi

în toamna anului
2015, 60 de ani de la înfiinţarea Muzeului Politehnic şi voi
fi cu sufletul acolo, la Palatul Culturii.
Mă tem ca articolul este prea lung, deoarece aş vrea sa încep cu
începutul: Cum a luat fiinţă frumosul şi interesantul Muzeu Politehnic din Iaşi
şi cine au fost cei cu ideile.
Prin 1954, rectorul Cristofor Simionescu căpătase o deplasare la
Moscova, şi după ce a vizitat Universitatea de acolo, a fost şi la Muzeul
Tehnic, care este construit pe un spaţiu foarte mare şi încearcă să lămurească toate problemele
muzeografice legate ... bineînţeles de tehnică. Când s-a întors la Iaşi a strâns tot corpul didactic al
Politehnicii şi a început să ne povestească ce a văzut acolo, printre altele şi despre un Muzeu Tehnic.
Atunci s-a format un fel de colectiv care să se ocupe de studierea posibilităţilor pentru înfiinţarea şi la
Iaşi a unui asemenea muzeu. Eu căpătasem deja în 1950 numirea de asistent universitar la Institutul
Politehnic din Iaşi la obiectul Tehnica Curenţilor Slabi, care ulterior a devenit Electronică Industrială.
La Tehnica Curenţilor Slabi era un singur profesor, Constantin Onu şi un singur asistent, Marcel
Iţicovici .

Eram fericit... Eram tânăr, entuziast şi am pornit cu toată energia să organizez un laborator de
pentru studenţi. Am găsit câteva lămpi electronice vechi şi două instrumente de măsură ,
am căpătat două camere mărişoare la subsolul institutului, în corpul A, şi o cameră mică unde, prof.
Onu şi-a făcut biroul. Eu, şi colegul meu Traian Giosan, care-şi completa norma de 15 ore pe
săptămână, ne-am organizat într-una dintre cele două camere de laborator.
În afara de laboratorul de electronică, am mai organizat singur, între anii 1956-1957, şi un
laborator de automatică. Am mai perfecţionat şi alte laboratoare din facultate, dar nu singur, ci în
colaborare cu colegi de ai mei.
În scurt timp, profesorii din Politehnică au început să vină la mine să le repar aparatele de
radio de acasă, deoarece eram singurul din institut care se pricepea să le repare. Le reparam,
bineînţeles fără bani ... Prin anul 1951 , laboratorul de electronică era funcţional, iar studenţii erau
fericiţi că învăţau despre diode, triode, ca generatoare de oscilaţii .. .
În toamna anului 1958 s-a întâmplat ceva ce mi-a schimbat complet viaţa : am fost transferat
cu forţa la ... Muzeul Politehnic!
De fapt am fost concediat de la Politehnica din motive „politice". În luna septembrie 1958,
primesc o adresă de la serviciul de Cadre, foarte scurtă, în care mi se comunica că sunt eliberat din
funcţie ca necorespunzător. Umblam ca un om beat pe sălile Politehnicii, unde am văzut încă vreo
patru tovarăşi de suferinţă de aceeaşi etnie, cu aceeaşi adresă în mână, umblând şi ei năuciţi . M-am
dus acasă, ş i nu ş tiam ce să fac. După vreo săptămână, primesc un telefon acasă de la profesorul
Curievici, care îmi spune că a vorbit cu rectorul Cristofor Simionescu ş i este de acord s ă mă transfere
la Muzeul Politehnic, în curs de organizare la Palatul Culturii. M-a întrebat şi pe mine dacă sunt de
acord. Ce puteam face? Am primit o lovitură care mi-a schimbat cursul vieţii, atât moral, cât şi
material.
Îmi era şi frică de Securitate, aveam o familie de întreţinut, aşa că a trebuit să accept. M-am
dus la Palat să văd unde va trebui să lucrez. Muzeul era format din două săli - este vorba de cele două
electronică

• Inginer, Ashdod, Israel
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săli

în care s-a instalat mai târziu Secţia Energetica . Mi s-au dat doi colaboratori, unul pe nume
Nistor, care era absolvent al Facultăţii de Istorie şi pe care nu l-am văzut niciodată şi al doilea pe care! chema Handrache, absolvent al unui seminar de preoţi . Era un băiat foarte bun şi politicos, bun la
suflet. Amândoi colaboratorii mei aveau deci o pregătire „adecvată" pentru a face un Muzeu Tehnic.
Eram în depresie .. .dezorientat ... zăpăcit! Mă consideram exilat într-un fel de Gulag, fără nici
un motiv. La Palat, funcţionau atunci un muzeu de arte, drăguţ, un muzeu etnografic, interesant, dar şi
un muzeu de istorie (mai mult de arheologie) . Toţi muzeografii erau oameni simpatici şi căutau sa mă
ajute. Directorul Palatului Culturii era Grigore Botez, care lucra cu o jumătate de normă . Avea normă
întreagă ca director al Bibliotecii Centrale Universitare şi era un om cult şi bine intenţionat. Şef de
secţie, cu o jumătate de normă, a fost numit profesorul Ion Curievici , om deosebit de cult, prieten cu
Cristofor Simionescu, dar care era ocupat mai mult să-şi organizeze laboratorul de automatizări în
Industria Chimică de la Politehnică.
El, Curievici, venea cam de două ori pe săptămâna la Palat, să vadă ce se poate face. Când am
venit eu la Palat, am găsit la Handrache o schiţă de plan de muncă, care cuprindea toate ramurile
industriei, dar pentru care ar fi trebuit un spaţiu de zece ori mai mare decât tot Palatul: pe scurt ireal şi
nerealizabil. Se vedea influenţa lui Simionescu de a face în mic, ceea ce a văzut la Moscova pe o
suprafaţă de zeci de hectare. Planul de muncă al lui Curievici avea vreo zece secţii: Fier; Fontă ; Oţel;
Petrol Cărbune; Gaze; Industria uşoară etc. Era un plan „perfect" de nepotrivit. Planul avea trei
defecte principale: nu aveam spaţiu pentru acest gigant; nu aveam nici un exponat; nu aveam nici un
specialist. Eu nu eram specialist în nici unul dintre aceste domenii. Acesta era planul lui Ion Curievici
pe care l-a dat lui Handrache, ca să înceapă cu ceva. Timpul trecea .. .am ajuns la sfârşitul anului 1958,
dar Curievici, care era un om foarte inteligent, s-a trezit repede din visul irealizabil şi a devenit repede
realist.
La începutul anului 1959, am căzut de acord cu profesorul Curievici să începem cu
Energetica. Curievici ar fi vrut să dezvoltăm, în ambele săli , problemele de Energetică, dar eu am
reuşit să-l conving că, în sala a doua, să dezvoltăm Energia Electrică, ca să dăm un pic de farmec
muzeului! Curieveci aflase de Muzeul Tehnic - Bucureşti din Parcul Libertăţii şi m-a trimis pe mine şi
pe Handrache să vedem şi să ne inspiram de acolo. Muzeul de la Bucureşti m-a impresionat mult, erau
numai originale, locomotive, un automobil vechi cu aburi, maşini cu aburi, toate în funcţiune. Aveam
impresia însă că lipsea un plan tematic general. Oricum era ceva mare şi interesant, dar care nu se
potrivea pentru noi, care aveam numai două camere. Trebuia să căutam ceva deosebit care să
captiveze vizitatorul.
Dar ce?
În primul rând nu aveam exponate, iar un muzeu tehnic format numai din fotografii nu prea
are valoare. Soluţia de compromis a fost să construim câteva machete, preferabil în mişcare, nu
statice. Am observat la Bucureşti că vizitatorii se înghesuiau la maşinile care funcţionau şi aproape că
nu se uitau la poze. Ideea de bază a fost să începem cu cele mai vechi sisteme energetice (turbina lui
Heron) şi să terminăm în camera a doua, cu Energia Atomică, cea mai modernă . Am început să umblu
prin ţară, am fost la Reş iţa, la Hunedoara, Comăneşti ş i Borzeşti, unde am avut norocul să întâlnesc
foşti colegi care s-au oferit sa mă ajute.
Curievici aflase de o întreprindere „Decorativa" din Bucureşti , care era specializată în
organizarea de muzee. Am plecat să văd ce este acolo şi am dat de nişt e oameni foarte simpatici şi
pricepuţi cu care m-am împrietenit repede. Între timp, împreună cu Curievici am definitivat planul de
muncă pentru dezvoltarea celor două camere, am mai făcut rost de ceva exponate, cum ar fi motoare
electrice Gramme şi altele. La sfârşitul anului 1959-1960 a apărut, deodată, o domnişoară, părea o
copilă drăguţă şi care se recomanda a fi inginer electrotehnic. Este vorba de Eugenia (Jeni) Ursescu,
care a fost de fapt una din cele mai reuşite achiziţii ale muzeului. În plus, ştia să scrie şi să citească
ruseşte, ceea ce era important atunci, deoarece baza ştiinţifică trebuia să fie neapărat Marea
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Enciclopedie Rusească. Dar la Biblioteca Centrală am găsit şi enciclopedii străine, dinainte de război,
cu poze colorate splendid. Acestea se aflau într-un loc special (un fel de fond secret) la care aveam
însă acces datorită faptului că Grigore Botez lucrând la Palat, ne cunoştea. Aceste enciclopedii erau în
limba germană pe care eu o cunoşteam puţin. Încetul cu încetul am început să mă ataşez de muzeu.
Mi-am dat seama că munca de la muzeu are farmec şi că se pot face lucruri interesante, iar atmosfera
de lucru plăcută de aici a avut o influenţă excelentă asupra mea. Am început să mă concentrez mult
asupra creării Muzeului Politehnic. Aveam în fine un plan de muncă concret, ştiam unde vor trebui
amplasate toate exponatele, aşa că trebuia să demarăm treaba.
Ne-am deplasat la Bucureşti, la „Decorativa", unde am colaborat cu un arhitect talentat, pe
nume Edi Strausser, care ne-a fost de mare ajutor. S-a lansat comanda de lucru la „Decorativa" de
către conducerea Palatului. Au fost multe deplasări la Bucureşti: o dată sau de două ori s-a alăturat şi
Curievici, în rest toată sarcina a fost pe umerii lui Marcel Iţicovici şi Jeni Ursescu. Trebuia să dăm
OK-ul pe machete, panouri cu poze, dar şi pe detaliile de instalaţie electrică.
Într-o zi, eram în prima sală a muzeului, unde aveam birouri. Încă nu ni se dăduse un birou
înalt spaţiu din instituţie. La un moment dat a apărut un om cu aspect de om necăjit care m-a rugat să
vin în strada Smârdan, nu departe de Palat, să vedem un ţambal mecanic la el în pod, de care vrea să
scape. I-am explicat că un asemenea exponat nu se potriveşte la noi. El a insistat, am văzut cât era de
necăjit, şi până la urmă m-a convins. I-am spus că în cel mai bun caz vom putea plăti vreo 200 de lei.
A acceptat şi l-a adus la muzeu. L-am pus într-un colţ din prima sală şi, din când în când, mă uitam la
ţambal. Mai şi cântam la ţambal prin învârtirea manivelei. Avea un tambur de lemn cu ştifturi
metalice şi cânta destul de clar.
Atunci mi-a venit ideea ca acest ţambal este în fond un sistem de programare automat. Acesta
a fost primul exponat din viitoarea expoziţie de instrumente muzicale automate care, dacă vom reuşi
să o organizăm, va fi ceva inedit, deosebit, original şi nu se va putea spune că am copiat de la Muzeul
Tehnic de la Bucureşti. În fine, am fi avut şi noi la Iaşi ceva original în ţară. Aşa a început să fie
organizată secţia de instrumente muzicale automate a Muzeului Politehnic din Iaşi, încă înainte de a
se deschide Secţia Energetica. Încă în 1961, înainte de deschiderea Energeticii, am început să
colecţionăm şi aparate de radio, deoarece eu aveam de gând ca în viitor să organizam şi o secţie de
Telecomunicaţii. Am profitat de faptul ca Palatul ne dădea voie să achiziţionăm obiecte vechi,
valoroase, de la particulari. În acest scop s-a format o comisie de achiziţii a muzeului, iar şeful
comisiei era şeful de secţie. La început, în 1960, şeful comisiei era Ion Curievici, care a continuat să
fie chiar şi după anul 1964 şef de comisie, deşi a trebuit să renunţe la jumătatea de normă din cauza
legii cumulului. Profesorul Curievici nu s-a opus niciodată la achiziţionarea de instrumente muzicale
sau la aparate de radio vechi.
După deschiderea în 1961 a Secţiei Energetica, ni s-au alocat două camere pentru birouri. Neam organizat şi un atelier al muzeului unde reparam, în special automate muzicale. Ni s-a dat şi o
cameră relativ mare, pentru viitoarea secţie de Telecomunicaţii . La atelierul muzeului, a lucrat câţiva
ani Meder, (noi îi spuneam moş Meder), pensionar reangajat, care cu ajutorul unui strung micuţ, făcea
adevărate opere de artă. Era un mecanic deosebit de talentat. El a construit multe machete ale primelor
telefoane, după desene copiate din enciclopediile germane.
În anul 1961 s-a inaugurat prima secţie, Energetica. S-a făcut o inaugurare festivă, la care au
fost prezenţi rectorul Cristofor Simionescu şi reprezentanţi de la Regionala de partid. Au început să
vină vizitatori destul de mulţi, probabil că vroiau să vadă ceva nou şi interesant. În prima cameră, erau
câteva machete de maşini cu abur în funcţiune, iar pe peretele din capătul primei camere, era un
desen-pictură al unei rachete cosmice, desen de vreo opt metri lungime. Desenul a fost conceput de
prof. Dan Ursescu, soţul lui Jeni Ursescu şi a fost mărit de pictorii de la „Decorativa" la lungimea
peretelui, în partea de sus - era foarte frumos. În camera a doua Electricitatea, aveam două motoare
electrice cu inel Gramme, adevărate, piese de muzeu pe care „pusesem ochii" de când eram asistent şi
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pe care asistenţii de la maşini electrice vroiau să le arunce la gunoi. Am mai găsit şi o lampă de
iluminat public cu arc electric şi mecanism de ceasornicărie care să menţină distanţa dintre cei doi
cărbuni. Am mai construit şi vreo două dispozitive care demonstrau principiul motoarelor cu inducţie
şi principiul câmpului electric învârtitor trifazic. Restul erau panouri, printre care unul cu invenţia
becului electric şi altul cu invenţia radiodifuziunii. La finalul expoziţiei din sala a doua s-a amenajat
un spaţiu destinat energiei atomice. O machetă în funcţiune arăta procesul reacţiei în lanţ al atomilor
de Uraniu 235 . Cred că Energetica reuşea să trezească interesul vizitatorilor. Între timp, personalul
muzeului s-a mărit cu două colege, Pamfilia Pietrariu şi Maria Nica, ambele absolvente ale Facultăţii
de Fizică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
În 1966 s-a deschis Secţia de Înregistrarea şi redarea sunetului, dar care, conform dorinţei
mele, trebuia să se axeze şi pe automatizare, în special la pianolele care cântau după un program pe
hârtie perforată. Expoziţia era amenajată într-o singura cameră.
Inaugurarea a fost un mare succes, încă din primul moment. Mai sunt multe lucruri interesante
pe care poate le voi povesti într-un viitor articol, spre exemplu despre felul cum am improvizat o
cameră de luat vederi, pornind de la un superorticon sau un supericonscop, uzate, căpătate cadou de la
Televiziunea Română sau despre construcţia unei mici platforme de încercări seismice cu capacitatea
de 60 kg în atelierul Muzeului Politehnic. În anul 1971 a trebuit să părăsesc Muzeul Politehnic de care
mai sunt încă extrem de legat şi în prezent. Mi-a fost foarte de greu să mă despart de Muzeul
Politehnic, unde am fost fericit şi unde mi-am petrecut cei mai frumoşi ani din viaţă, dar viaţa merge
înainte.
Din 1971 până în 1982, am
lucrat ca cercetător principal la
INCERC filiala Iaşi , munca fiind
interesantă, pasionantă, unde m-am
simţit
foarte bine ş1 împlinit
profesional. Mi s-a dat numirea de
şef al laboratorului de încercări
electronice ş, cmc, sau şase
tehnicieni ş i ingineri pe care trebuia
să - i conduc. Nu mi s-a dat şi
numirea oficială de şef de secţie
deoarece nu eram membru de partid,
însă mi s-au dat toate avantajele
materiale corespunzătoare .
- - - - - --- - - - Am înscris vreo cinci sau şase brevete de invenţii la OSIM, printre care şi un brevet cu
sistemul de acţionare al marii platforme de încercări seismice de 140 de tone, un unicat în Europa. Şi
atunci mi-am dat seama că atmosfera dintr-o instituţie, depindea de director. Dacă directorul era un
om bun la suflet, democrat, atunci şi atmosfera era respirabilă , oamenii nu se suspectau între ei şi totul
era O.K.
Aşa a fost la Palat şi la INCERC unde erau adevărate „oaze" în atmosfera anilor întunecaţi din
România până în anul 1989. În aceste „oaze" se putea trăi bine. În anul 1982 am emigrat în Israel. Mia fost foarte greu să părăsesc laşul, unde m-am născut, oraş pe care-l iubesc şi azi .. .
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GÂNDURI LA O TRIPLĂ ANIVERSARE IEŞEANĂ
Mihai Caba•

ulcele Târg al leşilor, oraşul din inimă, "care a fost şi-şi zice încă astăzi, cu
mândrie, Capitala Moldovei", după cum nota cu admiraţie vremelnicul "trăitor de
laşi", Nicolae Iorga, cel a cărui distinsă personalitate de a fi fost "un patriarh al
culturii române " o semnala cu autoritatea sa enciclopedică şi George Călinescu, această străveche şi
strălucită vatră a istoriei, culturii, ştiinţei, tehnicii şi spiritualităţii româneşti, este prin definiţie un oraş
al tradiţiei, adică un oraş care nu-şi uită uşor momentele pe care le-a trăit şi le trăieşte.
Şi asta nu numai pentru că poartă însemnatele peceţi de distincţie ale "oraşului celor trei
Uniri", ale "Junimii", "Convorbirilor literare", "Vieţii Româneşti" şi ale atâtor şi atâtor "premiere
naţionale", ci şi pentru că laşul este conştient că tradiţia reprezintă atributul dăinuirii acestui pământ şi
un bun exemplu pentru viitorime.
Continuând să însemne în "hronicul" timpului fapte şi momente semnificative, ieşenii
pătrunşi de spiritul tradiţiei împământenite în Cetatea de pe cele şapte coline ale sale, continuă an de
an şi veac de veac să rememoreze strădaniile înaintaşilor, care, uniţi "în cuget şi simţiri", şi-au pus
definitoriu "amprenta" lor împlinitoare spre progresul şi civilizaţia acestui brav şi mândru "oraş din

D

inimă".

Şi

ca să fiu consecvent în afirmaţiile făcute mă voi opri, fie şi pentru consemnare, că anul
2015, aidoma anilor scurşi pe "răbojul vremii, este la fel de generos la acest tradiţional capitol al
rememorării, oferind ieşenilor (şi nu numai!) numeroase aniversări rotunde şi de mare prestanţă ale
ştiinţei, culturii şi spiritualităţii acestei "urbe legendare".
Dacă mă voi opri, spre exemplu, doar la Palatul Culturii - brandul Iaşului - atunci voi putea
semnala aici chiar şi o ... tripletă aniversară de mare însemnătate pentru viaţa Cetăţii:
Ridicat pe ruinele Curţii domneşti din îndemnul şi ambiţia regelui Carol 1, cel care îşi dorea
nespus de mult să fie adulat de ieşeni tot la fel precum aceştia l-au preamărit pe viteazul Ştefan cel
Mare, la dezvelirea statuii ecvestre a marelui domnitor, la 5 iunie 1883, Palatul Administrativ de la
Iaşi, a cărei construcţie în stil neogotic, împodobită cu detalii ornamentale şi însemne heraldice, a
început în anul 1906, a fost inaugurat pe 11 octombrie 1925. Se împlinesc, iată, 90 de ani! Frumoasă
aniversare!
În ciuda contrastului evident faţă de stilul arhitectural moldovenesc al Cetăţii ieşene, Palatul
Administrativ de la Iaşi a fost adoptat imediat drept un veritabil "brand" al locului, de largă
recunoaştere în ţară şi peste hotare.
Despovărându-se de funcţiile sale administrative de dinainte şi de după război, din anul 1955
acesta devine Palatul Culturii din Iaşi, în interiorul acestuia fiind mutate în spaţii largi, adecvate
activităţii muzeale, 3 mari muzee ieşene: Muzeul de Artă, care a luat fiinţă în 1860, odată cu
inaugurarea primei Universităţi din România, Muzeul de Istorie, înfiinţat în anul 1916 şi Muzeul
Etnografic al Moldovei, înfiinţat în 1943. Pe baza acestora s-a înfiinţat, tot în 1955, Complexul
Muzeistic, cu sediul în interiorul Palatului. Adăugând şi bogata activitate a Bibliotecii judeţene "Gh.
Asachi" aflată în aripa de nord, se poate spune că denumirea de Palatul Culturii este cu adevărat una
exponentă a culturii ieşene şi nu numai!
Au trecut de atunci 60 de ani! O la fel de expresivă aniversare!

' Inginer, EON Iaşi
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încheiem "tripleta aniversară" propusă în titlu să subliniem cu admirabilă plăcere şi
prima acţiune de mare succes a noului Complex Muzeal "Moldova" de la Palatul Culturii: înfiinţarea
la 7 iunie 1955 a noului Muzeu Politehnic, în fapt, o primă şi izbutită încercare de a scoate în
evidenţă şi în atenţia vizitatorilor şi latura de mare însemnătate a ştiinţei şi tehnicii i eşene, româneşti
şi universale.
Iată, se împlinesc 60 de ani de trudă muzeistică şi strădanii împlinitoare în acest domeniu
important al evoluţiei descoperirilor ştiinţifice şi tehnice de pe întreg mapamondul. Şi aceasta
reprezintă o aniversare prestigioasă!
Iar dacă mă gândesc bine, fac aceste afirmaţii de profundă satisfacţie încercată, desigur, sub
imboldul şi mândria unei "trăiri ieşene" ce se apropie acum de vârsta anivers ară invocată .
Astfel, în toamna anului 1956, admis ca elev intern al faimosului Liceu Internat "Costache
Negruzzi ", am avut fericitul prilej de a putea lua "pe viu " şi pe îndelete contact cu acest "dulce Târg
al leş ilor ", care m-a cucerit încă din primele clipe cu aerul lui deosebit, respirabil de istorie şi cultură
românească . Fascinaţia a constituit-o, fără îndoială, comorile sale nepreţuite întâlnite la toţi paşii pe
care le aflam uimit în scurtele "învoiri în oraş ": Copoul Universităţii, Fundaţia , Piaţa Unirii, Teatrul
Naţional, Mitropolia, Trei Ierarhii şi Palatul Culturii. La acest ultim "giuvaerical " ieşean (vorba
Duduii Otilia) , dacă timpul nu mă "presa ", îmi făcusem treptat obiceiul de a poposi aici mai pe
îndelete. Şi chiar aveam de ce, atâta vreme cât izbuteam să descopăr de fiecare dată noi şi preţioase
comori de artă, de istorie, de etnografie şi de uimitoare descoperiri tehnico-ştiinţifice. Intrând în
maiestosul Palat al Culturii, chiar din holul său impunător, cu colonade ş i stucaturi deosebite, cu scări
marmorate monumental, cu pardoseala sa frumos mozaicată cu motive zodiacale, te simţeai pe dată
copleşit de toată această grandoare descoperită în priviri. De aici, curiozitatea de a-i cunoaşte toate
tainele încăperilor de la parterul şi etajul său sporea necontenit.
Aşa se face că în cei patru ani "negruzzişti ", care au trecut cu prinos de învăţătură şi dorinţă
de zbor spre înaltul cer al cunoaşterii , am izbutit, încetul cu încetul, luând-o "metodic", să-mi satisfac
curiozitatea cunoaşterii "de detaliu " a emblematicului Palat al Culturii de la Iaşi , motiv solid,
statornicit de-a lungul întregii mele "împătimiri ieşen e", de a reveni aici ori de câte ori inima
simţitoare m-a îndemnat. Şi chiar am tot revenit la Palat la multiplele şi atrăgătoarele lui manifestări
muzeale, cât şi în calitate de "ghid ocazional " pentru colegii de breas lă aflaţi în trecere prin Iaşi.
Permiţându-mi îngăduinţa "parafrazării " lui Nicolae Iorga, pot afirma cu destulă emoţie şi
fără tăgadă că ... "cine nu s-a simJit înfiorat în Sala Voievozilor de arborele genealogic al României şi
de medalioanele tuturor voievozilor Moldovei, zugrăviţi cu har de maestrul Ştefan Dimitrescu, cine
nu s-a lăsat copleş it de impunătoarea Sală lambrisată în beton bois ce aminteş te de harul inventiv al
tânărului savant Henri Coandă, cum ş i de fresca uriaşă a unui Iaş i emblematic pentru trecutul ş i
prezentul său, realizată cu un deosebit s imţ artistic de maestrul Costache Agafiţei, cine n-a f ost
impresionat de valoroasele colecJii de pictură românească şi universală ale Muzeului de Artă, cine
nu a văzut la Muzeul de Istorie piesele originale ale culturii multimilenare Cucuteni, cum ş i alte
importante artefacte ale istoriei locurilor ieşene, cine nu a admirat cu multă satisfacţie deosebitele
colecţii de ceasuri, instrumente mecanice muzicale, minerale ş i de electricitate ale Muzeului
Politehnic ş i cine nu a trecut pragul Muzeului Etnografic, unde se păs trează un adevărat tezaur al
tradiţiilor, obiceiurilor ş i costumelor populare din zona Moldovei, acela nu s-a pătruns după cuviinţă
de spiritul trecutului nostru care trăieşte în acest loc (Palatul Culturii din Ia ş i!) mai viu ş i mai bogat
decât oriunde aiurea ... "
Iar cine l-a vizitat în întregime, va găsi , cu siguranţă, în această îngăduită "parafrază " o
confirmare a "p otrivelii " ei. Şi asta ar fi mai mult decât o simplă inv itaţie la Palat.
Mă gândesc şi acum, la vârsta septuagenară, că vizitele înnădite la Palat ale adolescentului
"negruzzist ", ce eram, şi-au pus în subconştient "p ecetea lor de spirit " pe însăşi devenirea mea
ulterioară. Şi cred că nu greşesc cu ceva în această afirmaţi e ce o fac cu cugetul împăcat.
ca

să
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am devenit inginer electroenergetic, în 1965, continui să cred că un mic... impuls
electromagnetic...de atracţie spre Lumina profesiei l-am primit la vremea respectivă şi dinspre ...
Muzeul Politehnic!
Şi poate tot de atunci, după ce m-am extaziat în faţa unor tablouri semnate de mari pictori
români şi universali expuse la Muzeul de Artă, simţind mereu plăcerea de a le revedea, este aproape
sigur că pictura mi-a devenit un "hobby" al vieţii, tot la fel după cum şi profesoara de istorie din
liceu, distinsa doamnă Ludmila Carasevici, dar şi explicaţiile pline de "miezul lor istoric" primite la
orice vizită la Muzeul de Istorie de la Palat mi-au trezit interesul spre cunoaşterea "reperelor istorice"
ale Iaşului.
În postura de inginer la Întreprinderea de Reţele Electrice Iaşi m-am apropiat şi mai mult de
activitatea susţinută a Muzeului Politehnic şi asta datorită excepţionalului coleg mai vârstnic în
profesie, ing. Constantin Ostap, un prieten adevărat al acestui singular muzeu de ştiinţă şi tehnică,
care îşi "molipsea" toţi colegii cu 'febra electromagnetică" a acestuia.
Astfel, a început o rodnică şi fructuoasă colaborare între Muzeul Politehnic şi IRE Iaşi, care
avea ca rezultat notabil îmbogăţirea patrimoniului muzeal, dar şi adâncirea cunoaşterii în domeniul
ştiinţei şi tehnicii ieşene. Cu harul ei inconfundabil de a iniţia şi mijloci interesante acţiuni muzeale în
acest domeniu, doamna ing. Eugenia Ursescu, devenită şi directoarea sufletistă a Muzeului Politehnic,
a reuşit să capaciteze elitele ştiinţifice şi tehnice ale vremii, invitându-le la prelegeri şi dezbateri de
înalt nivel, care au atras tot mai mulţi specialişti din producţie.
Îmi face plăcere să-mi amintesc şi de perioada în care, deţinând şi o funcţie obştească de
preşedinte al Comisiei inginerilor şi tehnicienilor din jud. Iaşi, am reuşit, împreună cu doamna
Ursescu, înfiinţarea la nivelul Muzeului Politehnic a Cercului "Tehnică şi Umanism", încercând,
astfel, o primă apropiere a tehnicii de umanism, fiind, în acelaşi timp şi o replică la cercul "Medicină
şi Cultură" ce se înfiinţase la Institutul de Medicină şi Farmacie.

Fotografie de la şedinţa constituirii Cercului TEHNICĂ-UMANISM, 19 iunie 1988
De la stânga la dreapta: ing. Mihai Caba, ing. Eugenia Ursescu, prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, conf. univ.dr.
Gabriela Ocneanu şi prof. univ.dr. Victor Cireaşă (arhiva muzeului)
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Iar activitatea acestuia a început cu .. .dreptul, duminică, 19 iunie 1988, la orele 1 I :00 a. m. în
sala Coandă, după cum s-a consemnat în procesul-verbal de înfiinţare. Prima temă, ce a fost
dezbătută, în prezenţa invitatului special, prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, o somitate ştiinţifică a
vremii, s-a intitulat sugestiv: "Cultura pentru tehnicieni şi tehnica pentru umanişti", care a
demonstrat indubitabil că în spatele oricărui "act de cultură" stă şi "un om de tehnică". Luându-şi
deviza junimistă "intră cine vrea şi rămâne cine poate", avându-l ca preşedinte de onoare pe distinsul
prof.univ.dr. Cesar Buda şi adunând la dezbaterile bilunare remarcabile personalităţi ştiinţifice şi
tehnice ale Cetăţii ieşene, între care, acad. Cristofor Simionescu, prof.univ. Al. Husar, prof.dr.ing.
Vitalie Belousov, prof. univ.dr. Constantin Ciopraga, dr. Rene Duda, prof.dr.ing. Victor Cireaşă,
prof.univ.dr. Titus Raveica, prof.dr.ing. Alexandru Poeată, prof.univ.dr.Mandache Leocov, ing. Sanda
Toma, scriitorul Aurel Leon, ing. Florin Gheorghiţă, acad. Solomon Marcus, conf.univ.dr. Gabriela
Ocneanu, prof.univ.dr. Marţian Cotrău ş.a., Cercul "Tehnică şi Umanism", atât cât a funcţionat el
între 1988-1993, şi-a dovedit pe deplin utilitatea întreţinerii dialogului şi conlucrării benefice între
"tehnicieni" şi "umanişti", suscitând interesul general al auditoriului din ce în ce mai numeros.

Cercul TEHNICĂ-UMANISM
Întâlnire cu ing. Florin Gheorghiţă (arhiva muzeului)

Dar şi după această perioadă fastă, în vremea tulburată după '90 de o acută lipsă de fonduri,
dar şi de scăderea accentuată a audienţei necesare, Muzeul Politehnic, devenit, din 1994, Muzeul
Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi nu a lăsat deloc "garda jos" şi a trecut "cu fruntea sus"
peste toate "privaţiunile financiare" ale "dijmuirii" alocaţiilor necesare.
Beneficiind direct de valoroasa experienţă profesională, ucenicită de pe timpul neuitatei ing.
Eugenia Ursescu, atât doamna prof. Elena Scutaru, cât şi doamna ing. Lenuţa Chiriţă, care au preluat
până la pensionare conducerea muzeului s-au dovedit a fi continuatoare la fel de zeloase în păstrarea
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prestigiului câştigat până atunci, reuşind, spre lauda lor, să capaciteze inimosul colectiv de muzeografi
al muzeului şi să-l menţină acolo sus, peste "linia de plutire", printr-o aceeaşi tenace sârguinţă .
Dar, aşa cum se întâmplă de cele mai multe ori, când se ajunsese la o "normalitate" vizată şi
îndeplinită a muzeului, a venit şi "calvarul" reparaţiilor Palatului, care, din aceeaşi lipsă a fondurilor
acordate cu "ţârâita", se prelungeşte nepermis de mult de mai mulţi ani şi după cum se arată acum
"stadiul" lor sunt şanse infime ca aniversarea celor 60 de ani de la înfiinţarea Muzeului să aibă loc în
spaţiul renovat al acestuia. Mare păcat!
Dar şi în aceste condiţii vitrege "de provizorat ", Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan
Procopiu" din Iaşi a reuşit organizarea unor acţiuni muzeale de mare anvergură, cu participare
internaţională, dintre care îmi face plăcere s-o amintesc pe cea a Festivalului Internaţional al Muzicii
Mecanice, FIMM - 2014, aflat la cea de a IX - a ediţie, care s-a constituit într-o reuşită deplină, atât
prin nivelul participării interne şi externe, cât şi prin larga lui audienţă ieşeană.
Este suficient să ne închipuim doar câtă "corvoadă" a fost necesară "despachetării",
identificării şi micilor restaurări ale exponatelor tematice pentru ca Expoziţia de Muzică Mecanică să
poată fi instalată în Holul de Onoare al Palatului Culturii, singurul loc neafectat de lucrările ce
lâncezeau, pentru a ne face o "imagine" asupra zelului depus de muzeografii muzeului.
În acelaşi timp FIMM - 2014 s-a dovedit şi un argument strălucit al proiectului ieşean de
mare anvergură: Iaşi - Capitala Culturală a Europei - 2021!
Nici evenimentele aniversare de mare prestanţă ale lumii ştiinţifice şi tehnice ieşene n-au avut
prea mult ... de suferit din lipsa spaţiului aflat în reparaţii, muzeul găsind soluţii salutare pentru
organizarea lor. Să menţionăm, fie numai pe cele din 2015, între care: omagierea aniversară a
savantului Ştefan Procopiu - patronul muzeului - cu prilejul marcării celui de al 125- lea an de la
naştere, desfăşurată la Muzeul "Poni-Cernătescu", cum şi cea a omagierii aniversare a savantului
Dragomir Hurmuzescu - ctitor al învăţământului superior electrotehnic românesc - prilejuită de
împlinirea celor 150 de ani de la naşterea sa, organizată în colaborare cu Facultatea de Fizică de la
Universitatea " Al.I.Cuza" şi desfăşurată cu mare fast în Aula Magna a acestei universităţi, pentru a ne
pătrunde de strălucirea lor.
Un fapt remarcabil de subliniat este şi reuşita editării anuale, începând din 2006, a Buletinului
Muzeului Ştiinţei şi Tehnice "Ştefan Procopiu". Aflat deja la cel de al 8-lea număr, Buletinul se
dovedeşte a fi , de la număr la număr, o adevărată tribună a preocupărilor şi cercetărilor muzeale
tehnico-ştiinţifice din Iaşi, din ţară şi străinătate privind istoria ştiinţei şi tehnicii, a patrimoniului
muzeal şi a activităţilor din acest important domeniu.
Mă bucur că, reluându-mi "postura " de simpatizant fidel, participând şi susţinând cu putere
(Încă!) activităţile desfăşurate aici, am avut bucuria "găzduirii" în Buletin a unor materiale închinate
unor momente şi personalităţi ieşene care, în spiritul tradiţiei "dulcelui Târg ", au fost rememorate la
... "scadenţa " lor.
La ceasul sfănt al sărbătorii triple de la Palatul Culturii, de mare vibraţie sufletească a
"omului Cetăţii " ce mă consider cu emfază a fi, gândurile mă năpădesc scormonind amintirile dragi
ale trecutului celor 60 de ani aniversaţi în care desluşesc în auz "vorbele de duh" ale explicaţiilor date
de domnul Ion Arhip-director sufletist, a doamnelor Maria Paradais, Angela Olaru şi Eugenia
Ursescu- muzeografe de prestanţă , pe care le păstrez ca un talisman drag sufletului meu. Iar
gândurile de viitor ce mă trimit spre înalturi încerc să le "condensez " într-o urare de suflet:

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Iaşi,
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O INSTITUTIE DE ELITĂ A MUZEOLOGIEI
J

ROMÂNEŞTI
Dana Antoaneta Bălănescu •
m avut privilegiul de-a colabora cu colectivul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii
„Ştefan Procopiu" din Iaşi în 1993 ( expoziţie de mineralogie a co lecţionarului
Constantin Gruescu, cu ocazia unui colocviu de pedagogie muzeală) . Şi, de
asemenea, în 1997, la inaugurarea unei săli cu flori de mină - donaţii şi achiziţii primite din
partea pasionatului colecţionar, tehnicianul miner Constantin Gruescu (Ocna de Fier, jud. Caraş
Severin).
Cu acest prilej, am observat nivelul înalt muzeotehnic şi am admirat priceperea,
pasiunea şi profesionalismul colectivu lui. Am avut, apoi, bucuria de a reîntâlni o parte din
colectiv cu prilejul Atelierului Internaţional de Arheologie industrială, Băile Herculane-Reşiţa,
2002. Şi am aflat date interesante şi inedite despre temele de cercetare ale acestei instituţii de
elită a muzeologiei româneşti.
La ceas aniversar, adresez colectivului Muzeului Ştiinţei ş i Tehnicii „Ştefan Procopiu"
sincere felicitări, împreună cu urările mele pentru rodnice împliniri şi nenumărate succese !

A

AD MVL TOS ANN OS !

• Dr.Ist ., expert Ministerul Culturii - numismatică,
conservare şi pedagogie muzeală , Reşiţa.

medalistică, heraldică,
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MUZEUL TEHNIC LA CEAS ANIVERSAR
Monica Nănescu•

rice aniversare reprezintă un bun şi necesar prilej de a evoca oameni,
evenimente, fapte şi locuri cu o însemnătate deosebită pentru comunitatea
căreia îi aparţin. Pentru Iaşi, existenţa unui muzeu dedicat ştiinţei şi tehnicii, în
actualul Palat al Culturii, este mai mult decât benefică. Creat din dorinţa elitelor intelectualilor
universitari ieşeni, printre care aş aminti aici pe profesorul universitar dr.Ion Curievici (19191984) şi academicianul Cristofor Simionescu (1920-2007), de a strânge bunuri culturale într-o
instituţie specializată care să le tezaurizeze şi să le valorifice pentru publicul ieşean, Muzeul
Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" se remarcă astăzi ca o instituţie reprezentativă a culturii
româneşti, deţinând un fond valoros de bunuri de patrimoniu mobil care ilustrează evoluti v
momente importante ce au marcat istoria tehnicii.
Constituit în mare parte din donaţii şi achiziţii, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan
Procopiu" şi-a dezvoltat şi diversificat patrimoniul, adăpostind astăzi valori deosebit de
importante pentru istoria ştiinţei şi tehnicii, dintre care se remarcă piese de referinţă pentru
evoluţia înregistrării şi redării sunetului, ale istoriei tehnicii fotografice şi cinematografice, a
evoluţiei comunicaţiilor (telegrafie, telefonie, radiotehnică, televiziune), a dezvoltării
mijloacelor tehnicii de calcul (maşini de calcul şi calculatoare), dar şi obiecte cu valoare
memorială (documente, cărţi de specialitate, fotografii, diplome, aparatură de laborator şi
obiecte personale) care au aparţinut unor personalităţi ale ştiinţei şi învăţământului superior
tehnic, precum: Ştefan Procopiu, Petru Poni, Dragomir Hurmuzescu, Paul Postelnicu, Ştefan
Odobleja şa.
De-a lungul celor şase decenii de activitate, patrimoniul muzeului a cunoscut o creştere
impresionantă. Astfel, dacă în anul 1955 erau semnalate 105 de piese, ulterior în 1980 - cu
prilejul aniversării a 25 ani de la înfiinţare - patrimoniul însuma 4948 piese de referinţă, iar în
prezent peste 12.000 de piese de referinţă pentru istoria tehnicii. Creşterea patrimoniului s-a
realizat prin achiziţii şi donaţii, ultimele provenind de la un cerc foarte larg de persoane ce
constituie, în fapt, adevăratul nucleu de prieteni ai muzeului.
În ceea ce priveşte valorificarea patrimonială sunt important de amintit expoziţiile
temporare organizate la sediul muzelui, cât şi în spaţii conexe, dintre care aş aminti: Centenarul
telefoniei (septembrie, 1976); Radioul la a 80-a aniversare (noiembrie, 1976); Din istoria
transportului de călători în oraşul Iaşi. Tramvaiul electric la a 85 a aniversare (martie, 1985);
Realizări ale tehnicii româneşti în cei 40 de ani oglindiţi în colecţia Muzeului politehnic (mai,
1985); Paul Postelnicu precursor al ciberneticii (mai 1986); Istoria tehnicii prin ilustrate de
epocă (martie, 1988); 150 de ani de tehnică fotografică; Trei decenii de eră cosmică (organizată
în colaborare cu Muzeul Tehnic „Prof. Dimitrie Leonida" Bucureşti, noiembrie, 1987); Din
istoria tehnicii fotografice şi cinematografice (august, 1989); Tehnică şi artă - Phillips în
evoluţie; Un secol de radio (octombrie, 1995); Din istoria meteorologiei (noiembrie, 1995);
Premiile Nobel - laureaţii pentru chimie (aprilie, 1996); Expoziţia flori de mină (noiembrie,
1998); Muzica mecanică- Tehnici, nostalgii şi performanţe (itinerată la Casa Americii Latine din
Bucureşti , noiembrie, 1998); Tehniconia (aprilie, 2000); Precursori ai aviaţiei ieşene (iunie,
2004); Salonul naţional de inventică (septembrie, 2004); Tonomatul cu amintiri, expoziţie
itinerată la Muzeul Casa Mureşenilor Braşov (martie, 2005), Muzeul Naţional al Unirii Alba-

O

*Muzeograf, sef secţie Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"
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Iulia (iunie, 2005), Muzeul Ţării Crişurilor Oradea (iulie, 2005 Muzeul Judeţean de Istorie şi
(septembrie, 2006), Complexul Muzeal Bucovina (noiembrie, 2007); ); Computerul,
istoria viitorului (mai, 2005), Regăsiri gălăţene. Colecţia Iustin Agarici (expoziţie itinerată la
Muzeul Judeţean de Istorie, Galaţi (septembrie, 2008) şi Muzeul Brăilei (ianuarie, 2009);
Instantanee tehnice. Achiziţii muzeale 2006..,..2008 (expoziţie itinerată, între anii 2009-2011, la
Muzeul „V. Pârvan" Bârlad, Muzeul Judeţean de Istorie Vaslui, Muzeul „Casa Mureşenilor"din
Braşov , Muzeul Tradiţiilor şi Obiceiurilor Populare Gura Humorului); In memoriam Ştefan
Procopiu (ianuarie, 2013- 2014); In Memoriam Ilie Matei (aprilie, 2013); Ipostaze tehnice,
expoziţie itinerată la Complexul Muzeal „Bucovina"- Suceava ( noiembrie, 2013) Instrumente
de măsură. Mărturii muzeale, expoziţie itinerată la Muzeul Tradiţiilor şi Obiceiurilor Populare
Gura Humorului ( mai, 2014 ); Profesorul Radu Cernătescu -120 de ani de la naştere (august,
2014); Carte de ştiinţă şi tehnică din patrimoniu muzeal (aprilie, 2014); Slalom fotografic (mai,
2009..,..2015 ) Stereoscopia în cău tarea reliefului (mai, 2014); Momente din istoria tehnicii
fotografice (mai, 2015); 125 de ani de la naşterea savantului Ştefan Procopiu (ianuarie, 2015);
In Memoriam Petru Pani (aprilie, 2015); Armonie şi precizie în muzica mecanică (mai, 2015);
Valori patrimoniale din colecţiile Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu ", expoziţie
itinerată la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău (septembrie, 2015).
Preocupările privind organizarea activităţilor cultural - ştiinţifice ale muzeului s-au axat
pe studiul psiho-sociologic al publicului. În acest context, în urma sondajului sociologic
organizat la nivel naţional între anii 1972 - 1974, Muzeul politehnic din Iaşi a fost unul dintre
cele opt muzee „pilot" selectate pentru această cercetare, ce-a avut ca finalitate publicarea unor
interesante rezultate privind genul de manifestări şi teme cultural - ştiinţifice agreate de viitorii
beneficiari. De altfel, s-au organizat de-a lungul anilor o serie de simpozioane, seri muzeale,
audiţii muzicale, medalioane ştiinţifice cu teme diverse la care au conferenţiat distinse
personalităţi ale vieţii cultural - ştiinţifice din oraş ş i din ţară. Dintre temele prezentate se pot
ev idenţia următoarele: ,,Albert Einstein şi relativitatea", ,,Problema civilizaţiilor extraterestre",
„Rolul energeticii în dezvoltarea civilizaţiei", ,,Probleme ale zborurilor cosmice", ,,Maserul şi
laserul în telecomunicaţii", ,,Noi date despre planetele sistemului solar", etc. Referitor la serile
muzeale şi audiţiile muzicale desfăşurate în Secţia ,,Înregistrarea - redarea sunetului", se poate
menţiona rolul deosebit pe care acestea le-au avut în educaţia estetică a tineretului. În afară de
medalioanele, dedicate muzicienilor Johannes Brahms, Edward Grieg, Ludwig van Beethoven,
Mendelssohn Bartholdy, Franz Liszt ş.a., dar şi a serilor muzeale cu diferite teme, s-a organizat
o serie de conferinţe lunare, intitulate „Istoria şi legendele popoarelor în muzica de operă". Între
anii 1988 - 1994 s-a desfăşurat, tot lunar, în colaborare cu fosta I.R.E. Iaşi , o activitate
remarcabilă, denumită „Dialog tehnică - Umanism", care s-a bucurat de un mare succes la
public şi care a beneficiat de prezenţa unor invitaţi de prestigiu, precum: acad. Cristofor
Simionescu, acad. Dimitrie Mangeron, acad. Constantin Ciopraga, pictorul Dan Hatmanu,
scriitorul Ion Hobana, profesorii universitari : Solomon Marcu, Cezar Buda, Alexandru Poeată,
Vitalie Belousov, Dan Ursescu, Paula Bălan, Dragoş Blănariu , Gabriela Ocneanu ş i ing. Florin
Gheorghiţă, ş.a. Temele acestor manifestări au fost interesante şi de multe ori incitante, având în
vedere dorinţa celor care intrau în dialog de a aduce fiecare argumente în favoarea grupării pe
care o reprezenta, ajungând în cele din urmă la concluzia că ş tiinţele tehnice cât şi cele umaniste
nu se exclud, ci se completează fiind la fel de necesare, atât dezvo ltării soc ietăţii , cât şi
personalităţii uma ne.
În perioada 1978 - 1982, în paralel cu organizarea şi modernizarea secţiilor de muzeu şi
ale activităţilor culturale amintite, s-au organizat ştiinţific depozitele pe principiul
tipodimensionării . Deosebit de dificilă s-a dovedit a fi cercetarea ştiinţifică a colecţ iilor în
vederea alcătuirii fişelor analitice de evidenţă a patrimoniului, din cauza lipsei materialelor
Artă Zalău
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documentare referitoare la datarea obiectelor. De asemenea, în urma unor studii aprofundate în
arhive şi în biblioteci, specialiştii muzeului au publicat o serie de cărţi de specialitate, dintre
care amintim: Muzeul politehnic laşi. Secţia Energetică (autori: Eugenia Ursescu şi colectivul
de specialişti ai muzeului, 1972); George Constantinescu şi sonicitatea (autor: Eugenia
Ursescu, l 976); Din istoria utilizării curentului electric la laşi (autori Eugenia Ursescu,
Constantin Ostap, 1979), Muzeul politehnic laşi. Secţia Înregistrarea şi redarea sunetului
(autori: Eugenia Ursescu, Maria Nica, 1985); Monografia transportului public de călători din
Municipiul laşi 1898 - 1998 (autori: Constantin Ostap, Eugenia Ursescu, 1998); Aviatori ieşeni
(autor, Eugenia Ursescu 2000); Premiile Nobel: 1901-2001 Istoric. Instituţii. Laureaţi (autor:
Teodora-Camelia Cristofor, 2001); Secţia Înregistrarea şi redarea sunetului (autori: Lenuţa
Chiriţă, Teodora-Camelia Cristofor , 2000); ln Memoriam Constantin V.Gheorghiu (autor:
Monica Nănescu, 2007); Pictorialul amintirilor. Catalog de colecţie-tehnică fotografică (autor
Camelia Elena Pralea, 2009); Din istoria maşinii de scris. Catalog de colecţie (autor Monica
Nănescu, 2011); Muzica mecanică - dialog intre generaţii (autori: Camelia Elena Pralea,
Cristina Celia Iacob, 2012); Ştefan Procopiu: Mărturii documentare (autor: Camelia-TeodoraCristofor, 2012); Pliantul Muzeului „Poni-Cernătescu"(autor: Monica Nănescu, 2013); Muzica
Mecanică. Catalog de expoziţie (autori: Camelia Elena Pralea, Lenuţa Chiriţă, Cristina Celia
Iacob, 2014). Nu în ultimul rând semnalăm apariţia anuală a volumului „Buletinul Muzeului
Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu ", publicaţie iniţiată în 1999, odată cu organizarea
Simpozionului ştiinţific din cadrul Festivalului Internaţional Muzicii Mecanice (Lenuţa Chiriţă redactor coordonator şi colectivul de redacţie: Monica Nănescu - secretar, Camelia-Teodora
Cristofor, Oana Florescu, Carmen Păduraru, Camelia Elena Pralea - membri).
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" se află, în perioada la care facem
referinţă, la un minuţios şi extins proces de restaurare, început la stărşitul anului 2008 care
vizează clădirea propriu-zisă ce adăposteşte astăzi instituţia muzeală, dar şi expoziţiile
permanente. Se impune aşadar o nouă gândire asupra abordării expoziţionale a colecţiilor
componente ale patrimoniului tehnic ieşean.
Cei şaizeci de ani de existenţă găsesc Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" în
plină efervescenţă ideatică şi creativă în ceea ce priveşte amenajarea spaţiului expoziţional, cu
numeroase proiecte de anvergură care cu siguranţă vor pune în valoare patrimoniul tehnic.
Zestrea de expoziţii permanente este şi va fi îmbogăţită la acest moment de referinţă cu expoziţii
care să atragă şi să răspundă exigenţelor publicului. De altfel, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii
„ Ştefan Procopiu" a fost distins în anul 2005 cu Premiul Patrimoniului Cultural Naţional
,,Dimitrie Leonida" pentru realizarea expoziţiei temporare itinerante Tonomatul cu amintiri.
Astăzi, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" este o instituţie cultural-ştiinţifică
ce configurează competenţe temporale de o reală valoare. Astfel, din 2012, Muzeul „PoniCernătescu" a beneficiat de o amplă reamenajare tematică care s-a concretizat prin
redeschiderea într-o nouă formă a expoziţiei permanente ce pune în valoare, prin mijloace
muzeotehnice moderne, o serie de exponate care se disting prin valoarea lor memorialistică,
istorică şi estetică. Graţie reconstituirii în cadrul expoziţiei permanente a laboratorului de
chimie, după modelul celui care a funcţionat la universitatea ieşeană la începutul secolului al
XX-iea ( locul desfăşurării lecţiilor experimentale de chimie pentru elevii din ciclul gimnazial şi
liceal), precum şi a „minei" amenajată la demisolul muzeului ce găzduieşte expoziţia de flori de
mină, dar şi mostre mineralogice cercetate şi studiate de Petru Poni de-a lungul timpului Muzeul „Poni - Cemătescu" reprezintă un reper în cadrul circuitului românesc de instituţii
memoriale. În anul 2012 a fost distins cu Premiul ICOM România pentru reevaluare şi
reorganizare tematică a expoziţiei permanente.
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Între anii 2006-2009, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" a derulat proiectul
cu finanţare AFCN, coordonat de ing. Lenuţa Chiriţă - şef secţie şi denumit Memoria
patrimoniului industrial, în care rezultatele cercetările de arhivă şi de teren efectuate de: Lenuţa
Chiriţă (Fabrica de cărămizi - Ciurea, Fabrica de bere şi Fabrica de Jigarete - laşi) , Carmen
Păduraru (,,Nicotina" laşi, Exploatarea minieră - Comăneşti), Camelia Cristofor, Monica
Nănescu (Gări şi poduri din judeJul laşi şi Vaslui), Camelia Pralea (Industria Textilă în
Moldova, Uzinele electrice din laşi), Oana Florescu şi Marcela Şuică (Aducfiunea apei şi
amenajări hidrotehnice la laş i) , Camelia Cristofor, Monica Nănescu (Remar Paşcani) , Marius
Şuică, Celia Iacob (Industria grea construcţii de maşini în Moldova) au constituit baza pentru
platforma on-line a site-ului dedicat Arheologiei Industriale la Iaşi
Prin expoziţiile temporare şi colecţiile sale vechi, dar şi recente, prin Festivalul
Internaţional al Muzicii Mecanice devenit deja tradiţional ( ediţia a IX-a), prin activităţile
educaţionale cu elevii, prin diversitatea acţiunilor sale culturale (lansări de carte şi dezbateri,
concerte, colocvii şi seri culturale etc.), dar şi prin proiectele culturale derulate sau în curs de
derulare, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" îşi modelează propria identitate în cadrul
circuitului românesc de instituţii care conservă valori tehnice de patrimoniu naţional.
Acum, la ceas aniversar, gândurile şi respectul nostru se îndreaptă către toţi cei care prin
tenacitatea şi dăruirea lor au reuşit să păstreze şi să transmită un patrimoniu reprezentativ de
istoria tehnicii cu care noi ne mândrim. Misiunea noastră, a celor de azi (muzeografi şi
conservatori) este de a duce mai departe aceste preocupări nobile şi de a lăsa generaţiilor care
urmează repere de necontestat ale valorilor umane.
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ŞASE DECENII DE LA ÎNFIINŢAREA MUZEULUI ŞTIINŢEI
ŞI

TEHNCII „ŞTEFAN PROCOPIU".
EXPOZEU ISTORIC. DONAŢII ŞI DONATORI.
Teodora-Camelia Cristofor·

cum 60 de ani, la 7 iunie 1955, istoria muzeografiei ieşene consemnează un moment
1
de prestigiu, urmare a Deciziei nr. 429 (fig. l) emisă de Comitetul Executiv al
Sfatului Popular Regional Iaşi, prin care se stipula şi aproba ca „Palatul Culturii să
coordoneze munca şi să aparţină de el ca unităţi subordonate: Muzeul Etnografic, Muzeul Politehnic,
Muzeul de ştiinţe Naturale şi Biblioteca Regională, care aparţineau de Secţiunea Culturală Regională,
precum şi Muzeul de Artă Plastică care aparţinea de Secţiunea Culturală a Sfatului popular al oraşului
Iaşi". De asemenea, prin aceeaşi decizie se aproba calitatea de ordonator terţiar pentru cele cinci
unităţi menţionate de către Complexul Muzeistic cu sediul în Palatul Culturii din Iaşi.
Muzeul Politehnic (denumirea iniţială atribuită), nou înfiinţat prin această decizie a fost
cunoscut sub această denumire până la 3 august 1994, când Ministerul Culturii aprobă noua titulatură
de Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu". Dacă iniţial s-a plecat de la un patrimoniu
inexistent, în prezent peste 12.000 de obiecte constituie bogăţia patrimonială muzeală, cu piese de o
valoare inestimabilă, ce au consacrat recunoaşterea naţională şi internaţională a muzeului nostru.
Iniţierea, creşterea şi îmbogăţirea colecţiilor muzeale a fost posibilă prin intermediul achiziţiilor,
donaţiilor şi transferurilor, activitate continuă, specifică funcţionării unui muzeu.
Renumiţii profesori universitari Cristofor Simionescu ( 1920-2007) şi Ion Curievici ( 19191984), primul şef de secţie, au fost iniţiatorii muzeului. Cu toate că începutul a fost dificil datorită
lipsei de fonduri pentru achjziţii muzeale, dotare şi cercetare, un colectiv ştiinţific de el ită de la
Institutul Politehnic Iaşi a fondat primele co l ecţii muzeale şi a structurat, în linii mari, tematica
expoziţiilor de bază propuse. Astfel, conform unui raport întocmit de prof. Curievici, primul Consiliul
Ştiinţific al muzeului, constituit în a nul 19552, era format djn următorii membri: prof.unjv_ Constantin
Strub (atribuţii pentru probleme de chimie industrială), conf. univ. Dragoş Şerban (atribuţii pentru
probleme de mecanică), conf. univ. I. Coman (probleme de industrie textilă), lector univ. Traian
Giosan (probleme de electrotehnică), asistent Matei Botez (probleme de construcţii). Problema
prioritară a Consiliului a fost stabilirea tematicii muzeului care urma să cuprindă aspecte din
dezvoltarea tehnicii din ţara noastră dm domeniile chimie, mecanică, industrie textilă, electrotehnică
şi construcţii precum şi contribuţia oamenilor români de ştiinţă pentru aceste domenii enunţate. Primii
savanţi români propuşi pentru a fi prezentaţi în muzeu prin intermediul materialelor documentare
originare şi fotocopii au fost Petru Poni şi Dragomir Hurmuzescu.
În anul 1956 Consiliul Ştiinţific al muzeului este extins, fiind alcătuit din prof.univ. V.
Diaconescu, conf. I Curievici, conf. Gheorghe Botez, conf. Aurel Răileanu , prof. Emil Gaiginscrn,
prof. Alex. Chelărescu, prof. N. Boţan, prof. M. Grindea, lector M . Botez, lector D. Şerban, lector Tr.
Giosan, lector Alex. Poeată, lector Alex. Rhor, lector El. Păunel, asist. N . Asandei, asist. M. Netea şi
Cristofor Simionescu, preşedinte. La şedinţa consiliului din 18 iunie 1956 3, din partea Palatului

A

• muzeograf, expert bunuri tehnice mobile, Muzeul
1
Arhiva CMN "Moldova" Iaşi.
2
Arhiva Muzeului Politehnic.
3
Idem.

Ştiinţei şi

Tehnicii
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Culturii participă şi directorul Grigore Botez, contabilul Rubla Haimovici, iar din partea Muzeului
Politehnic al Moldovei Nistor Mihai şi Ioan Handrache, istorici, primii specialişti ai muzeului nou
înfiinţat. Problemele discutate în cadrul acestei şedinţe au fost axate pe alcătuirea Consiliului
Ştiinţific, completarea comisiei pentru recepţionarea obiectelor de muzeu şi probleme privind
organizarea muzeului. De asemenea, sunt semnalate aspecte cu privire la schema redusă a
personalului şi necesitatea măririi urgente a acesteia, a disponibilităţilor financiare privind achiziţia şi
recepţionarea obiectelor şi confecţionarea machetelor pentru expoziţia permanentă. În următorii ani,
pentru buna documentare a proiectului privind tematica şi amenajarea muzeală a fost consultat prof.
Dimitrie Leonida, s-a studiat modul de organizare şi concepţie tematică de la Muzeul Tehnic din
Bucureşti, Muzeul Politehnic din Moscova şi Muzeul Tehnic Naţional din Praga.
O primă tematică a Muzeului Politehnic din Iaşi avea în vedere evoluţia tehnicii din zona
Moldovei, în măsura spaţiului de expunere de 800 m.p. şi a domeniilor care puteau fi acoperite cu
exponate originale, fotodocumente şi grafică. Au fost propuse organizarea unor secţii denumite
„Energetica", ,,Cărbune, petrol şi gaz", ,,Fier, fontă şi oţel"şi „Telecomunicaţii". Se renunţă la secţia
de chimie care „ar prezenta deosebit interes, însă, noi am plecat de la ideea să prezentăm întâi bazele
4
industrializării socialiste. Vom mai reflecta în această problemă ". Ulterior, domeniile principale de
dezvoltare conturate în acei ani s-au axat pe înfiinţarea şi dezvoltarea colecţiilor de energetică,
telecomunicaţii, înregistrarea şi redarea sunetului. În final, după mai multe propuneri şi o serie de
modificări privind tematica de bază a muzeului, precum şi în limita spaţiului restrâns alocat la parterul
Palatului Culturii, prof. Ioan Curievici, definitivează şi coordonează proiectul primei secţii,
ENERGETICA, deschisă la l martie 1961 în două săli cu o suprafaţă totală de 320 m.p. La concepţia
tematicii 5 s-a avut în vedere cunoaşterea surselor primare de energie, a modului în care se produc
acestea, bazele ştiinţifice ale energeticii, progresele energetice ale României în perioada regimului de
democraţie populară, planul de electrificare a ţării, contribuţia savanţilor ruşi şi români în domeniu.
O parte a patrimoniului tehnic cu care s-a organizat şi deschis această secţie a fost transferat
de la Uzinele „Timpuri Noi" - Bucureşti, ,,Electroaparataj"- Bucureşti, Întreprinderea de reţele
electrice Timişoara, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, Radiodifuziunea Bucureşti,
Unitatea militară din Caransebeş, Atelierele C.F.R. Paşcani, Regionala CFR Iaşi şi Institutul
Politehnic Iaşi . Machetele şi partea de grafică a fost comandată la I.S. ,,Decorativa" şi Cooperativa
„Arta Aplicată" din Bucureşti. La concepţia muzeului s-a pus accentul, în special, pe caracterul tehnic
şi mai puţin pe cel istoric, utilizându-se în expunere, cu prioritate, exponate originale şi un număr cât
mai redus de machete şi material grafic.
În perioada de pionierat a muzeului au loc şi fluctuaţii ale personalului angajat. În urma
plecării de la muzeu a prof. Mihai Nistor din 1958 este încadrat specialist ing. Marcel Iţicovici 6 , fost
cadru didactic la Facultatea de Electrotehnică din Iaşi, şef de secţie al muzeului în perioada I 9601970. În anul 1960 prof. Ioan Handrache părăseşte colectivul muzeului şi este încadrată doamna
Eugenia Ursescu, inginer electronist, care, ulterior, va fi la conducerea muzeului în perioada 19701993.
7
După organizarea şi deschiderea secţiei „Energetica" (foto 2, 3 şi 4), colectivul de specialişti
urmează strategia privind dezvoltarea colecţiilor muzeale în scopul deschiderii a noi expoziţii de bază,
pe etape, în măsura în care şi spaţiile alocate permiteau acest lucru. Debutul colecţiei de automate şi
Adresă către Ministerul ÎnvăJământului şi Culturii-Bucureşti, semnată de prof.dr.ing. Cr. Simionescu,
Consiliului Ştiinţific al muzeului şi conf. ing. I. Curievici, nedatată, arhiva muzeului ;
Arhiva muzeului, Memoriu referitor la tematica Muzeului politehnic din Iaşi redactat de prof. Ioan Curievici la
data de 7 aprilie 1960;
6
Eugenia Ursescu, Momente din evoluJia Muzeului tehnic ieşean şi perspective de dezvoltare, în volumul
Muzeele Tehnice la început de mileniu III, Casa Editorială ,,Demiurg", Iaşi, 2001 ;
7
Secţia a fost reorganizată în anul 1983.
4

preşedintele
5
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aparate muzicale are loc în anul 1958 prin achiziţia unui polifon cu disc vertical (Germania, sfârşitul
sec. al XIX-iea, firma Polyphon-Musikwerke), iar începând cu anul 1962 sunt achiziţionate cele mai
multe automate muzicale mecanice, pneumatice şi electrice. Achiziţiile, dar şi donaţiile mai mult
automate muzicale a permis conturarea unei colecţii apreciabile, ceea ce a permis deschiderea la l
februarie 1966 8 a unei expoziţii restrânse, într-o singură sală. Ineditul colecţiei de automate muzicale
şi atenţia specială de care s-a bucurat din partea publicului vizitator, a conturat perspectiva extinderii
acestei secţii într-un spaţiu mai generos .
Munca susţinută a colectivului a culminat cu reorganizarea şi deschiderea în anul 1972 a
Secţiei ÎNREGISTRAREA ŞI REDAREA SUNETULUI (foto 5, 6 şi 7), ce includea un spaţiu muzeal
format din cinci săli, situate la parterul instituţiei. Majoritatea obiectelor au fost achiziţionate de la
persoane particulare din ţara noastră ceea ce denotă dragostea faţă de muzică manifestată de către
înaintaşi, transmis generaţiilor viitoare graţie conservării şi valorificării acestui tezaur naţional.
Proiectul muzeotehnic a fost executat la vremea respectivă de Întreprinderea de Stat „Decorativa"
Bucureşti. Desfăşurată pe o suprafaţă de 350 mp, expoziţia de bază prezenta o incursiune evolutivă a
tehnicii înregistrării şi redării sunetului, patrimoniul fiind prezentat pe grupe tematice. Până în
prezent, această secţie, prin diversitatea şi complexitatea patrimoniului, rămâne unică în spaţiul
muzeal românesc.
Colecţia de automate muzicale este fundamental extinsă şi prin intermediul donaţiilor primite
de-a lungul deceniilor. De asemenea, în paralel se dezvoltă şi colecţiile pe tipuri de suporţi de stocare
a sunetului care cuprind cilindri cu pini, discuri perforate din carton sau din metal, cartele perforate,
benzi perforate, cilindri pentru fonograf, discuri din ebonită şi vinilin, casete audio şi benzi magnetice.
Astfel, menţionăm donaţiile de benzi perforate (Conservatorul din Cluj în anul 1971, Anton Popescu
din Teleorman- 1971, Bădulescu Eugenia- 1984), discuri perforate din carton (Justin Agarici -1984),
cartele perforate, discuri din ebonită şi vinil (donaţii de la Iordache Melania, Iaşi-1999, Liana Maria
Bratu, laşi-200 l şi 2012, prof.univ.dr. Mircea Petrescu Dâmboviţa, Iaşi-2002, prof.univ.dr. Florin
Zăgănescu, Ploieşti-2003, Eugenia Lăzescu, Iaşi-2006, Ion Şofan, Iaşi-2007, Lidia Cucută, Iaşi -2007,
Gal Alois, Alba-Iulia-2007, Vasile Chirica, Iaşi-2010, Lucian Merişcă, Iaşi-2010, Margareta Aliţei,
Iaşi-2010, Victor Spinei, Iaşi-2011) . Cea mai mare colecţie donată muzeului de-a lungul vremii
conţine aprox. 2500 de discuri de vinil cu muzică clasică şi operă, de o calitate excepţională. Această
colecţie a aparţinut dr. Cozrnin Niculiu (decedat la 10 ianuarie 2003) din Braşov şi a fost donată
muzeului la 20 mai 2003 de fratele acestuia, conf.dr.arhitect Cezar Niculiu.
Urmare a mai multor donaţii din anii ' 60 şi ·70 de la Direcţia Regională C.F.R. - Iaşi, Direcţia
P.T.T.R-Cluj , Ministerul Telecomunicaţiilor - Bucureşti, Radio Clubul-Bucureşti, Studioul central de
Televiziune-Bucureşti, piesele primite au conturat debutul patrimoniului în vederea organizării
viitoarei secţii de TELECOMUNICAŢII, cu sectoarele telegrafie, telefonie, radiotehnică şi
televiziune. Achiziţiile şi donaţiile ulterioare au întregit patrimoniul, deschiderea secţiei realizându-se
în noiembrie 1984 (fig.8 şi 9).
În anul 1971 , fiica savantului chimist ieşean Petru Poni, prof. univ. emerit Margareta Poni
(1889-1973) donează Complexului Muzeal Iaşi , respectiv Muzeului Politehnic, casa şi terenul din
strada Mihail Kogălniceanu, nr. 7B, care a aparţinut părinţilor săi, Matilda şi Petru Poni. După decesul
Margaretei Poni, moştenitoarea legală, prof. Florica Mageru 9 (1918-2002), donează Complexului
Muzeal în anul 1973 obiecte de mobilier, cărţi, documente, fotografii, eşantioane de minerale,
corespondenţă, lucrări ştiinţifice, partituri muzicale. Procesul verbal de predare-primire a donaţiei este
datat la 4 ianuarie 1974 (fig. I O), părţile semnatare fiind prof. Florica Mageru, iar din partea muzeului
Ing. Eugenia Ursescu, Momente din evoluţia muzeului tehnic ieşean şi perspective de dezvoltare, în volumul
Muzeele tehnice la început de mileniu, Iaşi, 2001 , Casa Editorială ,,Demiurg".
9
Fiica avocatului Alexandru Poni ( 1879-1945), fiul soţilor Matilda şi Petru Poni.
8
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ing. Eugenia Ursescu, şef secţie şi Maria Petrea, conservator. Lista pieselor donate conţinea un număr
de 23 de pagini, cu 569 de poziţii şi 2204 de obiecte, cu o valoare de 48 .681 , 90 lei.
Lucrările totale privind refacerea casei se finalizează în anul 1990, iar partea de expunere este
comandată la Cooperativa Decorativa Bucureşti . Conform tematicii MUZEULUI CHIMIEI IEŞENE
"PETRU PONI", organizarea circuitului muzeal al celor şase camere includea holul de primire,
sufrageria, biroul prof. Petru Poni, camera Radu Cernătescu, camera personalităţilor din învăţământul
chimic superior ieşean şi camera întreprinderilor chimice din oraşul Iaşi (Combinatul de Fibre
Sintetice, Antibiotice, Mase Plastice). Expoziţia de bază din patru camere memoriale a fost amenajată
aproape integral cu mobilierul şi obiectele personale ce au aparţinut familiei . A fost curăţat şi
amenajat corespunzător parcul aferent casei, s-a refăcut gardul, s-a asfaltat aleea principală ce duce la
casă şi s-au plantat arbuşti ornamentali (fig. I I şi 12). Pentru deschiderea obiectivului muzeal au fost
solicitate să sprijine financiar sau cu execuţia unor lucrări, mai multe instituţii şi întreprinderi ieşene,
precum Tehnoton, CFS, Fabrica de mobilă, Fabrica de perdele Paşcani , Prefectura Iaşi, Inspectoratul
de Cultură al Judeţului Iaşi . La câţiva ani de la deschiderea din noiembrie 1991 , titulatura muzeului se
schimbă în MUZEUL "PONI-CERNĂTESCU" şi au loc o serie de modificări în organizarea
expoziţiei de bază . Astfel, camera destinată iniţial învăţământului chimic ieşean este reamenajată ,
fiind destinată poetei Matilda Cugler Poni, soţia savantului Petru Poni, iar în camera dedicată
întreprinderilor chimice locale s-a amenajat sala personalităţilor din învăţământul chimic ieşean. O
nouă reorganizare mai amplă a expoziţiei de bază se desfăşoară în perioada 2009-2011 , redeschiderea
oficială având loc în martie 2012 . Cu acest prilej s-a amenajat un laborator de chimie unde se
desfăşoară lecţii de pedagogie muzeală, o expoziţie de minerale amplasată la semisolul clădirii şi
introducerea mijloacelor multimedia moderne.
Importante donaţii au mai fost făcute în anii următori de către dna prof. Florica Mageru
(1994, 1997, 1998) şi de prof.univ.dr. Octav Gheorghiu, fiul prof. C.V.Gheorghiu în anii 1994, 1997
şi 1999, care au contribuit substanţial la creşterea şi tezaurizarea unui patrimoniu memorial cu valoare
de unicat.
După 1990 are loc o dezvoltare şi îmbogăţire spectaculoasă a patrimoniului
muzeal, caracterizat printr-o diversitate tematică , constituindu-se astfel noi
colecţii. În anul 1992, Titus Postelnicu, donează muzeului o colecţie
considerabilă constituită din documente şi obiecte personale, diplome (fig.
14 şi 15) fotografii, corespondenţă, brevete şi medalii, reviste, cărţi şi
lucrări ştiinţifice ce au aparţinut fratele său, profesor univ. dr. ing. Paul
Postelnicu (12 iunie 1917, Ciurea Iaşi - 12 noiembrie 1985, Bucureşti) ,
născut Nedelcovici. Absolvent al Facultăţii de Electrotehnică din Bucureşti
în 1942, Paul Postelnicu (fig. 13) a avut o activitate şi carieră de succes în
învăţământul superior. Între anii 1952 - 1963 a reprezentat statul român şi a
Fig. 13
semnat în numele RSR toate convenţiile internaţionale de Poştă şi
Telecomunicaţii , iar în 1959 devine profesor titular la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii,
Institutul Politehnic din Bucureşti . A participat la peste 30 de conferinţe internaţionale organizate de
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor(U.I.T.) cu sediul la Geneva şi a fost membru al
Comitetul Internaţional de Telegrafie şi Telefonie şi a Asociaţiei Internaţionale de Cibernetică. A
reprezentat România în anii 1950-1970 la numeroase congrese şi conferinţe internaţionale. De
asemenea, a fost unul dintre oamenii de ştiinţă care a studiat ş i continuat opera lui Ştefan Odobleja,
contribuind la fundamentarea teoriei cibernetice la noi în ţară.
Secţia MINERALOGIE-CRISTALOGRAFIE (fig. 16) deschisă în anul 1997 este alcătuită în
cea mai mare parte în baza donaţiilor din anii 1994-1998 a celui mai important colecţionar mineralog
din România, Constrantin Gruescu (n.1924) din Ocna de Fier, jud. Caraş Severin. Colecţia muzeului
conţine circa 300 de minerale, care din punct de vedere chimic fac parte din grupele sulfuri, carbonaţi ,

26
https://biblioteca-digitala.ro

Editorial

sulfaţi, silicaţi, halogenaţi,

oxizi-hidroxizi şi feldspaţi . Spectaculoase sunt eşantioanele de cuarţ de
diverse dimensiuni dintre care se remarcă Macla Japoneză 1 0 descoperită în cariera Terezia de pe Valea
Mora viţei, comuna Ocna de Fier, formele cristaline de calcit cu dimensiuni de la câţiva cm până la 1015 cm. De asemenea "trandafirul de fier" , muschitovit cristalizat sub această formă, este un alt
mineral rar care se întâlneşte în colecţie.
Personalitatea ştiinţifică a savantului Ştefan Procopiu este în prezent tezaurizată la Muzeul
tehnic, începând cu anul 1994 prin crearea colecţiei memoriale ce-i poartă numele, constituită şi
dezvoltată ca urmare a celor 7 acte de donaţie (fig. 17) făcute în perioada 1994-2011 de către dna prof.
Rodica Procopiu 11 , soţia savantului.
Colecţia memorială Ştefan Procopiu este structurată după cum urmează:
- obiecte de mobilier (corp de bibliotecă, birou, scaun) din casa familiei Procopiu, situată în
Aleea Ghica Vodă, nr.10 Iaşi;
- documente (fişe de personal, carnet de profesor, legitimaţii, articole manuscris);
- obiecte personale;
- brevete şi distincţii acordate savantului de-a lungul vieţii;
- cărţi din biblioteca familiei (beletristică, reviste diverse, literatură de specialitate), dintre
care foarte multe conţin semnătura profesorului;
- lucrări ştiinţifice publicate în reviste valoroase precum: ,,Annales Scientifique de
l'Universite de Iassy", ,,Buletinul Academiei Române", ,,Studii şi Cercetări de fizică", ,,Studii şi
Cercetări ştiinţifice" etc. în limba română şi franceză;
- fotografii diverse, reprezentând pe Ştefan Procopiu la diverse vârste, cu colaboratorii săi în
laborator sau pe teren, cu prieteni apropiaţi sau cu soţia, ce constituie mărturii importante cu valoare
documentară;

- corespondenţă, ce conţine informaţii valoroase cu privire la relaţiile amicale şi de colaborare
dintre savant şi prietenii săi (Nicolae Bărbulescu, Dragomir Hurmuzescu, Dimitrie Mangeron, Nicolae
Calinicenco, Eugen Bădărău, Costin N eniţescu, Ion Agârbiceanu etc.), foşti studenţi, persoane oficiale
etc.
In anul 1996, Mihai Rădeanu 12 , inginer meteorolog la Serviciul Meteo-Direcţia Apelor Prut
Iaşi , donează 157 de obiecte cu specific meteorologic în vederea înfiinţării unei expoziţii permanente.
Dintre obiectele donate (fig. 18, 19 şi 20) care compun colecţia, menţionăm instrumentele pentru
înregistrări meteorologice (termometre de sol, de suprafaţă şi apă, termografe), aparatele de măsură
(higrometre, luxmetre, anemometre, albedometre, giruete, cronometre, pluviometre, balanţe, teodolite,
barometre), maşini de calcul, instrucţiuni meteorologice, pluviometrice şi climatologice, tabele şi
diagrame meteo. Amenajarea unei expoziţii permanente de meteorologie cu obiectele din această
donaţie reprezintă, de asemenea, o premieră la nivel naţional, aşa cum de altfel au fost constituite de-a
lungul celor şase decenii toate expoziţiile de bază şi permanente ale muzeului tehnic din Iaşi
O invenţie de excepţie, care, din nefericire, este în prezent puţin mediatizată aparţine
inginerului Gabriel Dimitriu. Este vorba de „Vioara electromagnetică fără cutie de rezonanţă"
construită de Gabriel Dimitriu, brevetă la Paris de către Ministerul de Comerţ şi Industrie a Republicii
Franceze, o invenţie a cărui principiu a stat la baza apariţiei chitarei electrice. Din anul 200 I, această
vioară electromagnetică se află în patrimoniul muzeului tehnic, graţie donaţiei doamnei Ariana
Teodorescu, fiica inventatorului, care alături de vioară conţine şi brevetul de invenţie de la Paris, 3
Este o formă de cuarţ foarte rară pe mapamond formată prin juxtapunerea a doi indivizi cristalini de cuarţ
~rismatic, la care două faţete ale cristalului sunt mai late de două ori decât celelalte patru laturi.
1
Rodica Vasiliu-Georgescu (1911-2012), profesor de limba română şi filosofie, se căsătoreşte cu profesorul
Ştefan Procopiu în anul 1946.
12
Născut în 1948, Mihai Rădeanu este absolvent al Şcolii Tehnice postliceale meteorologice din Arad (1977), a
Universităţii ,,Mihail Kogălniceanu" Iaşi ( 1999), în prezent doctorand la Universitatea din Oradea.
'
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ale concertelor ţinute la Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi o serie de articole din presa anilor 1930, 1979,
1983. Doamna Ariana Teodorescu donează în acelaşi an şi un „dispozitiv pentru funcţionarea
automată a aparatelor radioreceptoare", o altă invenţie a inginerului Gabriel Dimitriu brevetată în
România în anul 1936.
Era informaţională cu revoluţia computerului şi impactul acesteia asupra societăţii
contemporane este prezentă în patrimoniul muzeul, graţie donaţiei substanţiale (circa 100 de piese) a
dlui prof. univ. dr. ing. Florin Pantelimonescu de la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" Iaşi din anul
2001 ( fig.21) formată din sisteme de calcul, componente şi documentaţie din perioada 1964- 1990.
Deschisă în 2004 secţia COMPUTERE prezintă evoluţia principalelor tehnologii de procesare a
informaţiilor, iar dintre piesele existente menţionăm Supercomputerul Convex C 120, un sistem I.B.M
(fig.22 şi 23), o unitate de memorie cu tori, benzi magnetice de stocare a datelor „Memorex",
documentaţii I.B .M. Colecţia de tehnică de calcul se va regăsi integral în cadrul reamenajării
muzeistice a muzeului tehnic prin organizarea expoziţiei permanente care urmăreşte o abordare
interdisciplinară a domeniului din punct de vedere istoric, antropologic şi educaţional.
O donaţie cu totul excepţională a fost tăcută în luna ianuarie 2013 de către Regia Autonomă
„Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, un sistem complet denumit
„Radiolocator de precizie RP 5G" produs de compania TESLA din Cehoslovacia. Instalaţia radar a
fost funcţională timp de peste două decenii la Aeroportul din Iaşi şi este compusă dintr-o antenă radar
de mare putere şi echipamentul electronic de monitorizare a traficului aerian.
Cu totul special este tubul electronic de mare putere Klystron YK 1198 donat în 2014 de către
CERN (Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară) din Geneva. Construit în 1978- 1979 de
către firma germană Volvo Bauelemente GmGH, acest tub electronic a fost utilizat la acceleratoarele
de particule elementare în fizica de înaltă energie în cadrul laboratoarelor de la CERN-Geneva.
Alte donaţii şi transferuri importante care au contribuit la îmbogăţirea colecţiilor
patrimoniale, şi , în acelaşi timp, au generat continuarea şi abordarea unor direcţii noi de cercetare
pentru specialiştii muzeului au fost acordate de:
• Liceul Economic din Galaţi , maşini de calcul şi de scris-1978 ;
Ursescu Eugenia, Iaşi , reviste Radio amator, The Marconi REVIEW şi Telefunken-1984,;
Constantin Ostap, Iaşi , diapozitive alb-negru cu istoria iluminatului electric la Iaşi-1984 ;
Renee Cozadini Bănciulescu, Bucureşti , obiecte şi documentaţie despre aviator Gheorghe
Bănciulescu-1993 ;

Sebastian Vizanti, Bucureşti , documentaţie aviaţie-1993;
Brânduşa Popescu, documentaţie aviaţie-1994 ;
Dumitru Grumăzescu , Iaşi, aparate carnice-1998 ;
Octavian Petrescu, Iaşi, jocuri pe calculator-1999;
Teatrul Naţional Iaşi , utilaje- 1999;
Teodor Beşliu, Iaşi, diverse-200 l ;
Gheorghe Paisa, Săvineşti-Neamţ, diverse-2002 ;
Clubul CFR Iaşi, aparate fotografice-2002 şi 2011 ;
Gheorghe Munteanu, Iaşi , aparate foto-2003 ;
Valeriu Lubaş, Iaşi , carte-2004 ;
Dumitru Plăvan, Iaşi, radioreceptoare-2006 ;
Eugenia Lăzescu, radioreceptoare şi televizoare-2006;
Mădălin Văleanu , Iaşi, minerale-2006 şi 2015 ;
Senica Ţurcanu , Iaşi , aparate foto şi telefoane mobile-2007 ;
Ion Ioniţă , Iaş i, ceasuri şi aparate foto-2007 ;
Studioul Regional Radio Iaşi , aparate electronice transmisie-201 O;
Ion Cristea, Iaşi , aparate de măsură, televizoare, aparate foto-2012, 1O13, 2014;
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Curteanu Adina Olga, Iaşi, dispozitive casnice, ceasuri, diverse-2013 ;
Bogdan Buimac, Iaşi, machete dispozitive şi diapozitive cu utilaje, documentaţie ce face
referire la istoria uzinei Nicotina din Iaşi-2014.
Aducem şi pe această cale mulţumirile şi recunoştinţa noastră pentru generozitatea, sprijinul
ş1 consecvenţa cu care aceşti prieteni ai muzeului menţionaţi aici, dar şi pentru toţi ceilalţi
nesemnalaţi , au încurajat, susţinut şi contribuit la dezvoltarea colecţiilor cu care s-a constituit acest
patrimoniu.
Salvarea patrimoniului tehnic şi memorial, conservarea şi restaurarea acestuia, organizarea
sistematică a expoziţiilor de bază, cercetarea colecţiilor formate şi abordarea unor noi direcţii
interdisciplinare, valorificarea temporară a patrimoniului prin expoziţii, sesiunile ştiinţifice, varietatea
manifestărilor muzeistice, activităţile pedagogice, publicaţiile, relaţia permanentă cu publicul şi massmedia au constituit obiectivele şi menirea colectivului muzeului care au dat forţă creatoare actului
cultural şi a recunoaşterii de care se bucură azi muzeul. Mărturiile şi aprecierile publicului vizitator
consemnate în cărţile de impresii şi de onoare ale muzeului, intervenţiile din presa scrisă şi vizuală,
bunele relaţii intermuzeale şi instituţionale stabilite şi dezvoltate cu numeroşi parteneri de-a lungul
vremii întregesc cartea de vizită a muzeului şi obligă la păstrarea şi continuarea menirii noastre.
La ceas aniversar, exprimăm sincere şi alese mulţumiri tuturor colegilor noştri care şi-au
dedicat puterea de muncă, profesionalismul, creativitatea, răbdarea şi consecvenţa în evoluţia şi bunul
renume al muzeului pe plan naţional şi internaţional, pentru loialitatea, pasiunea şi dăruirea consacrată
conservării şi valorificării patrimoniului tehnic mobil naţional în cele şase decenii de existenţă. Ne
exprimăm convingerea că păstrarea acestei moşteniri culturale va dăinui , iar viitoarele generaţii de
specialişti ai muzeului tehnic vor continua şi performa în misiunea nobilă cu care vor fi onoraţi .
•
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Fig. 1. Actul prin care cele cinci unităţi culturale intră in
componenţa Palatului Culturii din Iaşi la 7 iunie 1955
(facsimil din arhiva instituţiei)

29
https://biblioteca-digitala.ro

Editorial

Fig. 2

şi

3-Aspecte generale din secţia ENERGERTICA, 1980
(imagini din fototeca muzeului)

Fig. 4 - Aspect general din

secţia

Fig. 5 - Secţia „Înregistrarea şi redarea
sunetului, anul 1972, sala I
(imagine din fototeca muzeului)

ENERGERTICA, 2008

Fig. 6 - Secţia „Înregistrarea şi redarea
sunetului, 1972, sala 3
(imagine din fototeca muzeului)
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Fig. 7- Aspect Secţia „Înregistrarea şi redarea
sunetului", 1972, sala 5
(imagine din fototeca muzeului)

Fig. 8 -Telecomunicaţii , Sectorul telegrafie

Fig. I O- Sectorul televiziune, 2008

Fig. 9 - Telecomunicaţii,
Sectorul radioreceptoare, 2007
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Fig. 1O- Copie după procesul verbal de predare-primire, 1974
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Fig.11-Muzeul

„Poni- Cemătescu" ,

anul 1998

Fig.12 -

,,Chioşcul

-n
r

I..
'..â4

J,. ,...,_,/..

poeziei"

şi

'1• 1,
. ~.
.,,- , I,,/., ~,,.f,

...-

I,.
----""

~

0 .,J.-, ~

'/, vr~••

"

_
j'-.,<l. ,.(~-:-1.,.t,1 .. ,~..

~--;'.~

bustul prof Poni

~

4....--~

t;'

.6- .-_-:'

St.",c."""'''""'

_,_

""'
__.

_
.,,...6/~"'-c ;:, .~;,.._.w„M..
,. . _.,. •·li,.,......_. .... ~"'"r~--

J t-

.. -
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32
https://biblioteca-digitala.ro

Editorial

Fig.1 8. Nr.inv. 7729 - Barometru
aneroid tip Fischer, Iaşi , 1917

Fig.19. Nr.inv. 7704 - Teodolit
aerologic Fuess, Germania, 1940

Fig. 21 . Copie după actul de donaţie a domnului
prof. dr.ing. Florin Pantelimonescu
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Fig.22 - Unitate centrală originală, seria
01:05 67 1, produsă de Digital Equipment
Corporation , în anul 1971 .
Sistem de operare RSXl 1 - varianta UNIX .

Fig.23 - CONVEX SUPERCOMPUTER
Unitate centrală, seria 00125B,
Convex Computer US .A. (HP), 1989.
Sistem de operare UNIX
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EVOLUTIA MUZEELOR TEHNICE DE LA CEL PROPRIMITIV
AL LUI HOMO-HABILIS LA CEL ACTUAL AL LUI
HOMO-SAPI ENS-TEHN ICUS
J

Lorin Cantemir•

A

flaţi

avansate, uităm de cea a meşteşugului antecesor, bazat doar
pe observaţia cauzei care produce un anume efect util omului, care îşi foloseşte cu
iscus inţă îndemânarea şi talentul înnăscut în realizarea mijlocului material concret,
producător al efectului căutat. Se înţelege că mijlocul material este unealta sau arma, iar utilizarea
mijloacelor materiale neprelucrate, precum pietre de râu sau beţe a fost observată aleatoriu la
cimpanzei, iar beţele la unele păsări. Folosirea sistematică a acestor mijloace materiale şi modificarea
lor în scopu 1 îmbunătăţirii efectului este atribuită lui homo ha/ibis (omul îndemânatic) care a vieţuit
acum circa 2 milioane de ani. Desigur, trebuie precizat că toate aceste datări au o anumită relativitate,
întrucât arheologii au găsit unelte de piatră în Rift Valley din Etiopia a căror vechime este estimată la
2,9--,-2,4 milioane de ani, cele mai vechi cunoscute până în prezent. Tot în Etiopia, pe valea râului
Omo şi în situl arheologic Gona, situat în regiunea Afar, ca şi, în zona Olduvai Gorge din Tanzania, sau descoperit aglomerări de unelte de piatră care par să nu fie întâmplătoare şi să depăşească
necesităţile unei mici comunităţi. Unele surse arheologice consideră că aceste aglomerări de unelte
pot fi considerate ca o mică industrie litică, iar în accepţiunea noastră sunt considerate a fi primele
,,muzee" de profil ale activităţii tehnico-meşteşugăreşti .
Meşteşugul este prima formă primitivă de utilizare a unei tehnologii empirice, manuale,
controlate şi disipate la nivel de copiere-imitaţie, conform cu calităţile native şi experienţa
executantului . În lipsa uneltelor, singura tehnologie posibilă a meşteşugarilor era cea prin lovire, a
prelucrării prin distrugere locală şi limitată a unei singure suprafeţe . Se obţinea o unealtă denumită
astăzi monofacială, obţinută prin lovirea perpendiculară pe suprafaţa de prelucrat. Ulterior s-a trecut
la prelucrarea bifacială şi lovirea tangenţială din care rezultau aşchii mai mult sau mai puţin lamelate,
care au generat următorul pas tehnologic, cel al tăierii prin frecarea alternativă a aşchiilor zimţate
neregulat. Putem crede că uscarea trunchiurilor de copaci şi apariţia crăpăturilor longitudinale i-a
sugerat unui hominid tehnologia de despicare prin folosirea unor pene simple sau multiple. În această
etapă a istoriei umanităţii şi a civilizaţiei nu existau noţiunile şi nici instrumentele de măsurare sau
desenul tehnic, acele planuri necesare multiplicării unui obiect util. În consecinţă, multiplicarea avea
loc prin copiere vizuală sau prin alăturarea fizică faţă de un model sau o realitate anterioară.
Meşteşugul se transmitea direct de la meşter la ucenic prin viu grai şi vizual, meşterul păs trându-şi
unele secrete ale mes eriei, care să-i permită păstrarea reputaţiei şi menţinerea lui în sfera necesităţilor
colective. Această necesitate de a păstra un model de referinţă în lipsa unor planuri şi a unei
documentaţii de execuţie poate constitui, în accepţiunea noastră , rădăcina primitivă a viitoarelor
muzee tehnice. Meşteşugurile şi meşteşugarii au satisfăcut la început doar anumite arii de preocupare.
Ulterior, unii me ş teşugari au devenit sculptori, pictori şi constructori de poduri, clădiri , temple,
catedrale etc. în funcţi e de contextul istoric, social, economic şi religios al vremurilor.
în epoca

tehnicizării

• Prof. dr. ing. , Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Doctor Honoris Causa a Universităţii din Suceava, a
Tehnice a Moldovei-Chişinău şi a Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân" din Constanţa, membru
al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.
Universităţii
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Orizontul denumit TEHNICĂ
Tehnica se bazează pe cunoaşterea ştiinţifică, ceea ce ne permite o predeterminare a
performanţelor dorite a obiectului necesar, fie el un dispozitiv, aparat sau un produs util pentru homo
sapiens aflat pe drumul unei civilizaţii în evoluţie. Prima consemnare a orizontului tehnic apreciem a
fi realizarea eolipilului lui Heron din Alexandria (c. l0-70 d.Hr.), un genial inventator şi poate primul
inventator pe care îl vom denumi homo sapiens-tehnicus. Tot în Alexandria apar primele roţi motoare
acţionate hidraulic, realizate într-o primă etapă empiric, prin observaţie, intuiţie şi numeroase
încercări.

În istoria civilizaţiei, a ştiinţei şi tehnicii în special, mulţi creatori-inventatori performanţi prin
observaţie şi intuiţie sau prin realizări s-au situat peste un anumit nivel al cunoaşterii ştiinţifice
individuale şi chiar generale, contribuind la progresul tehnic general. Astfel, genialul Leonardo da
Vinci a fost un talent pluridisciplinar, un artist remarcabil, dar şi un inginer avangardist. El a lăsat
omenirii schiţe valoroase, planuri de creaţie inginerească, un homo sapiens-tehnicus care a contribuit
la îmbogăţirea tezaurului creaţiei tehnico-meşteşugăreşti, unul din marii deschizători de orizonturi
tehnico-inginereşti. Sfărşitul sec. al XVIII-iea consemnează realizarea oficială a protecţiei privind
moştenirea realizărilor tehnico-meşteşugăreşti prin fondarea la Paris, în anul 1794, de către abatele
Henri Gregoire, a Conservatorului Naţional de Arte şi Meserii. Această instituţie cu caracter ştiinţific,
cultural şi profesional este renumită pentru tezaurizarea şi conservarea unor creaţii teoretice şi practice
din fizică, diverse tehnologii, prototipuri de maşini, dispozitive şi instalaţii. Dintre acestea, amintim
automobilele tricicle cu aburi ale lui Nicolas Joseph Cugnot şi Leon Serpollet. Vocaţia
multidisciplinară a Conservatorului Naţional de Arte şi Meserii a fost încă de la început cea de for al
învăţământului tehnico-ştiinţific superior, abilitat pentru pregătirea inginerilor alături de Şcoala
Politehnică din Paris, înfiinţată iniţial în I 794, ca Şcoala centrală de lucrări publice şi denumită în
1795, Şcoală Politehnică. Înaintea înfiinţării Conservatorului Naţional de Arte şi Meserii din Paris,
Franţa era preocupată şi se afla sub influenţa enciclopediştilor Denis Diderot (1713-1784) şi Jean le
Rond D' Alembert (I 717-1783), reprezentanţi de seamă ai iluminismului. Cei doi cărturari au început
în 1745 un proiect măreţ de editare a celebrei enciclopedii generale publicată între anii 1751-1772.
Muzeele tehnice au apărut ca o necesitate a dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, de acumulare şi valorificare
a cunoştinţelor create de umanitate şi transmiterea acestora de-a lungul generaţiilor. Dacă la Paris,
Şcoala Politehnică este înfiinţată la 1794, la Iaşi, Şcoala Politehnică se înfiinţează oficial în 193 7, în
urma stăruinţelor consecvente a unui grup inimos de profesori universitari ieşeni. Şcoala Politehnică
ieşeană, denumită ulterior Institutul Politehnic Iaşi, iar în prezent Universitatea Tehnică „ Gheorghe
Asachi", a fost cea care a format pe homo sapiens-tehnicus, din rândul acestora fiind şi cei care au
iniţiat şi făurit Muzeul Politehnic al Moldovei (denumirea iniţială) , denumit azi Muzeul Ştiinţei şi
Tehnicii „ Ştefan Procopiu ", în onoarea marelui nostru savant, primul decan al Facultăţii de
Electrotehnică.

O datorie de onoare ne obligă să îi reamintim, fie doar şi parţial, pe cei care au contribuit la
edificarea Muzeului Ştiinţei ş i Tehnicii „Ştefan Procopiu ": prof.univ.dr. Cristofor Simionescu academician şi rector, conf.dr.ing. Tiberiu Golgoţiu - prorector, prof.univ.dr. Ion Curievici, toţi trei
remarcabile cadre didactice de la Facultatea de Chimie Industrială. Alături de ei, amintim absolvenţi
remarcabili ai Facultăţii de Electrotehnică: conf.dr.ing. Traian Giosan, ing. Eugenia Ursescu şi ing.
Marcel Iţicovici. La împlinirea celor 60 de ani de existenţă de la înfiinţarea muzeului îmi exprim
convingerea în dezvoltarea multilaterală şi în participarea activă a muzeului la procesul de cunoaştere
şi stimulare a creativităţii şi percepţiei tehnico aplicative. Înfiinţarea Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii
„ Ştefan Procopiu " reprezintă, fără nicio îndoială, atingerea unui criteriu de civilizaţie şi aspiraţie a
valorilor tehnico-ştiinţifice aduse progresului societăţii.
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AN OVERALL VIEW ON THE HISTORY ANO DIVERSITY OF
MUSICAL AUTOMATA
O PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ISTORIEI ŞI DIVERSITĂŢII
AUTOMATELOR MUZICALE

Helmut Kowar•

This gives just some important aspects and cannot
pay attention to all developments, styles and
makers.

Acest articol prezintă doar câteva aspecte
importante, fără a oferi atenţie tuturor
progreselor, stilurilor şi fabricanţilor.

The beginnings:
•
Antiquity (Ktesibios, Heron, Philon,
3rd cent.b.Chr. - 1st cent.b.c. , with carillons.

Începuturile:
•
Antichitate ( Ktesibios, Heron, Philon,
sec. al 3-lea î.Hr. ).

Pic 1. Singing birds at the fount

Pic 2. clock with musicians

Fig. 1. Păsări cântătoare la fântână

Fig. 2. ceas cu muzicieni

•
•

•
Evu l mediu arabic (Banu Musa, 9.Jh,
Al Jazari cca.1200 (Fig. 2):
Evul mediu european (începând cu sec.
•
12), ceasuri cu carillon, turnuri cu ca rillon.

Arabian rniddle ages (Banu Musa, 9. Jh.,

Al Jazari ca. 1200), pic.2 .
European middle ages (12th c.onwards), clocks
with carillons, towers .

• Doz. Dr. Phonogrammarchiv - Austrian Academy of Sciences
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Renaissance:

Renaşterea:

Pic.3. Juanelo Turriano automated figurine, ca. 1580,
Museum for applied arts, Budapest.
Fig 3. Juanelo Turriano- figurină automată, cca. 1580,
Muzeul artelor aplicate, Budapesta.

Pic.4. Grottos with automata, forces mouvantes
(Frankfurt, 1615).
Fig.4. Grote cu automate, a se vedea Salomon de
Caus: Les raisons des forces mouvantes (Frankfurt,

Art cabinet made ca 1620 by Matthias Wallbaum
und
Hans
Buschmann,
Augsburg
(Kunsthistorisches Museum Wien), pic 5, 6, - as
an example for numerous art cabinets, moving
table-carriages and decorative art work with
mechanically activated sceneries and musical
instruments.

Pic.5, fig.5
The pictured art cabinet houses m its base an
organ work with one register of 17 duct flutes and

another register of 17 open flutes. The wooden
barrel measures 175 mm diameter and 190 mm
length, and bears two melodies, each with 30
bars, duration of one melody ca 40 - 45 sec., the
automaton is spring driven.For a description of a
very early musical automaton of Renaissance
times see for instance the article H. Kowar: The
trumpeter automaton of 15 82: bringing its mus ic
back to life.

1615).

Cabinetul artistic fabricat,în 1620, de către
Matthias Wallbaum şi Hans Buschmann din
Augsburg,
regăsit
la
Kunsthistorisches,
Museum Viena.
Fig. (5, 6) - reprezintă un exemplu al
numeroaselor tipuri de cabinete artistice,
cărucioare cu masă turnantă şi obiecte de artă
decorativă cu decoruri acţionate mecanic şi
instrumente muzicale.

Pic.6, fig.6
Cabinetul artistic descris, conţine la partea
inferioară o orgă cu un registru de 17 fluiere
tubulare şi un alt registru de 17 fluiere deschise.
Cilindrul de lemn, cu diametru de 175mm şi
lungimea de 190mm, are înregistrate două
melodii, fiecare cu 30 de bare, durata de redare
fiind de 40-45 secunde. Automatul este acţionat
cu ajutorul unui arc. Pentru descrierea unui
automat din epoca Renaşterii se poate consulta,
de exemplu, articolul domnului H.Kowar
,,Automatul
cu
trompetişti
din
1582.
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8th century:
Baroque art cabinet with dancing figures and a
music band on top, carillon sounding steel bars,
playing 4 melodies pic 7,8 (Esterhazy treasury,
Forchtenstein, Austria, ca. 1700).

(Re)aducerea
în
actualitate
a
muz1c11
instrumentale", publicat în Buletinul Muzeului
Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu " Iaşi , An
VI, nr. 6 (2012), S. 21-30.
Sec. al XVIII-iea:

Cabinetul lucrat artistic, în stil baroc, cu
figurine care dansează şi o orchestră muzicală
plasată în partea superioară, cu bare din oţel
având un sunet asemănător carillonului, care
redau 4 melodii, face parte din tezaurul contelui
la
Castelul
Nicholas
Esterhazy
de
Forchtenstein, Austria, cca.1700, Fig.(7, 8).

Pic.8, fig.8
Pic. 7. Esterhazy treasury, Forchtenstein, Austria) ca.
1700
Fig.7. Comoara Esterhazy, Forchtenstein, Austria),
cca.1700

So-called altar-clock, made in Venice ca. 1700,
carillon with 12 steel bars, 4 melodies (published
m Ernst Bassermann-Jordan: Uhren, em
Handbuch
fur
Samrnler und Liebhaber,
Braunschweig 1961 , S. 264f.), pic 9, 10.

În Fig.(9,10) este prezentat aşa-numitul
ceas„sanctuar", fabricat la Veneţia, în anul
1700, ce conţine un carillon cu 12 bare de oţel
şi 4 melodii. Descrierea sa a fost publicată de
Ernst Basserman - Jordan, sub titlul „Uhren,ein
Handbuch fur Samrnler und Liebhaber",
Braunschweig 1961, pag.264.

Pic.10, fig.10
Pic.9. Altar-clock, Venice, ca. 1700
Fig.9. Ceas „sanctuar", Veneţia, 1700
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Pic.11. Jacques de Vaucanson ca.1735-1738 : his

famous three automata, the flutist, the duck, the piper
and drummer,
Fig.11. Jacques de Vaucanson cca.1725-1738 cu cele
trei automate faimoase, flautistul, raţa , cântăreţul la
fluier şi tobă .
Friedrich
v.
Knauss,
" kaiserliche
Vorstellungsuhr" ( imperial presentation clock)
Darrnstadt 1750.It incorporates an activated
scenery showing the presentation of the crowns to
Empress Maria Theresia and her husband Franz
Stephan von Lothringen, accompanied by the
music of a large carillon of 37 silver bells. A
second carillon in the base can be played by hand
(a keyboard is concealed in the based and you can
slide it out for playing the carillon), pic 12, 13, 14.
George Pyke, London ca. 1765, flute clock with
48 pipes, 3 registers, playing 10 tunes pic 15, 16.

Pic.12. Imperial presentation clock, Darmstadt 1750.
Fig.12. Ceas imperial Damnstadt, 1750

Friedrich v.Knauss construieşte la Darrnstadt, în
1750,
un
ceas
imperial
" kaiserliche
Vorstellungsuhr", la care încorporează un decor
animat ce redă scena conferirii coroanelor
Împărătesei Maria Theresa şi a soţului acesteia
Franz Stephan von Lothringen, având drept
acompaniament muzica unui carillon mare cu
37 de clopote din argint. Un al doilea carillon,
montat la bază, poate fi pornit manual claviatura ascunsă aici este glisată în exterior
pentru a porni carillonul, Fig.(12, 13, 14).

Pic.13, fig.13.
În Fig.(15, 16) este prezentat un ceas cu orgă,
realizat de George Pyke din Londra în 1765, ce
conţine 48 de tuburi şi 3 registre pentru redarea

Pic.14, fig 14.

a 10 melodii.
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Pic.15, fig.15.

Pic.16., fig.16

Pic.I 7. Clock with various automata, James Cox ca
1770 in London.
Fig.17 Ceas cu automate diverse, James Cox, Londra,
1770.

The middle of the 1gth century shows also
the establishing of a important musical clock
manufacture m the Black Forest region
(Germany) which later on expanded to the
production of barrel organs, fairground organs
and large orchestrions.

18./19. Century:
Flute-harp clocks:
David Roentgen (1741-1807) & Peter Kinzing
(1745-1816) in Neuwied.
For a contemporary detailed description of the
musical automata (flute clocks, harp clocks,
carillons) see Peter Nathanael Sprengel:
Handwerke und Ki.inste in Tabellen, Berlin 1771.
Especially in middle Germany these combination
instruments were popular. This combination
allows playing a flute with accompaniment by the
piano (dulcimer), chamber music which was very
common and liked at that times. The most
popular maker was the famous cabinetmaker
David Roentgen and his clock maker and
mechanician Peter Kinzing in Neuwied / Rhein
(pic.19).

Pic.18. « La musicienne » is playing the small organ

in front of her, Pierre and Henry Louis JaquetDroz, ca. 1774 in La-Chaux-de-Fonds.
Fig.18. În 1774, Pierre şi Henry Jaquet-Droz din LaChaux-de-Fonds
construiesc
automatul
«La
musicienne», care cântă la micuţa orgă plasată în
faţa ei.
La mijlocul secolului al XVIII-lea,remarcăm
înfiinţarea unei manufacturi importante de
ceasuri muzicale în regiunea Pădurea Neagră
(Germania), care mai târziu a început să
producă şi flaşnete, orgi pentru târguri de
distracţie şi orchestrioane de mari dimensiuni.

Sec.XVIII-XIX:
Ceasurile cu orgă/fluier şi/sau harpă:
Amintim aici pe David Roentgen (1741-1807)
şi Peter Kinzing (1745-1816) din Neuwied.
Pentru o descriere contemporană detaliată a
automatelor muzicale (ceasuri cu flaut, ceasuri
cu harpă, carilloane) a se vedea Peter Nathanael
und
Kiinste
m
Sprengel
„Handwerke
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Tabellen"(Berlin, 1771). Aceste instrumente
combinate erau populare în special în centrul
Germaniei. Această combinaţie permite redarea
unei melodii la flaut cu acompaniament de pian
(dulcimer: un instrument muzical cu coarde),
muzica de camera fiind foarte populară şi
apreciată la acea vreme. Cel mai renumit
producător era binecunoscutul ebenist David
Roentgen, împreună cu orologierul şi mecanicul
său Peter Kinzing din Neuwied/ Rhein (Fig.19).

Pic 19: Example: large clock, so called Apollo clock
ca. 1778 made by Roentgen for Comte Florimond de
Mercy-Argenteau, Austrian ambassador to the French
court. The clock stands 3,29m high and plays music by
Christoph Willibald Gluck.
Fig.19. Exemplu: ceas de mari dimensiuni, supranumit
ceas Apollo cca. I 778, fabricat de Roentgen pentru
Contele Florimond de Mercy-Argenteau, ambasadorul
Austriei la Curtea franceză. Ceasul are 3,29 m înălţime
şi interpretează piese compuse de Cristoph Willibald
Gluck.

Pic.20, fig.20.

Later on Roentgen made clocks in the new
classicistic style (ca. 1790), the pics showing the
clock, a view inside at the mechanic with the
barrel and the two ranks of pipes and a view into
the lower part of the cabinet showing the "harp",

Mai târziu, Roentgen a fabricat ceasuri în stilul
neoclasic (cca. l 790). Imagini le prezintă un
ceas, o vedere în interior cu un cilindru şi două
rânduri de tuburi şi o vedere dinspre partea
inferioară a dulapului care înfăţişează harpa",

pic (20, 21).

Fig.(20, 21).

Ceasuri cu

orgă

Pic.21, fig.21
Pic.22, fig. 22
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Flute-clocks

They became fashionable in the second half of
18 th century. Very often for a flute clock
numerous barrels were made as to the customer's
wishes, providing today a valuable information
on the music which was favoured at those times
and in the specific region where the flute clocks
were made. In Berlin, Christian Ernst Kleemeyer
became famous for his instruments (late I gth
century), pic 22.
Paris, Davrainville father and son were the main
makers, pic 23, 24.

Acest tip de ceasuri a devenit la modă în timpul
celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVIIIlea. De obicei, un ceas cu orgă avea mai mulţi
cilindri, în funcţie de dorinţa clientului, ceea ce
ne oferă astăzi informaţii preţioase privind
muzica preferată în acea epocă şi în regiunea
specifică unde erau fabricate aceste tipuri de
obiecte. Christian Ernst Kleemeyer din Berlin a
devenit
renumit
pentru
construcţia
instrumentelor sale (sfârşitul sec. al XVIIIlea,Fig.22).

Pic.24, fig. 24.

În Paris, Davrainville tata şi fiul erau principalii
de ceasuri cu orgă, Fig.(23, 24).

Pic.23., fig.23

producători

Esterhaza: P. Primitivus Niemecz, flute clock
from 1793 playing Haydn's compositions, pic 25,
26.

Pic.26, foto26

La Castelul lui Esterhazy (Austria) :
P. Primitivus Niemecz din Boehmia concepe, în
1793, un ceas cu orgă ce interpreta compoziţiile
lui Haydn (Fig.25, 26).

Pic.25, fig. 25

Vienna
became
a
center
for
making
th
flute clocks in the first half of 19 century pic
27.St.Petersburg: J. G. Strasser, he and his son
made flute clocks for the nobility, pic 28.

Pic.27, fig.27.
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Viena a devenit centru de fabricare a ceasurilor
cu orgă în prima jumătate a sec. al XIX-iea,
(Fig.27). J.G.Strasser şi fiul său au fabricat
ceasuri cu orgă pentru nobilime la St.
Petersburg (Fig.28).
Alte centre notabile de producţie a ceasurilor cu
orgă existau în regiunea Pădurea Neagră
(Germania), Praga, Suedia.
Elveţia:

Pic.28, fig.28

Other notable centers of the production of tlute
clocks were the black forest region (Germany),
Prague, Sweden.
Switzerland: the musical box, a Swiss
invention
"sur
plateau"
Pocket
watch
with
movement.Single steel teeth are plucked by the
pins on rotating disc; early 19 th cent, pic 29.

cutia

muzicală,

o

invenţie elveţiană

Ceasul de buzunar cu mişcare „sur plateau".
Dinţii de oţel sunt puşi în vibraţie, unul câte
unul, de acele unui disc rotitor (începutul sec. al
XIX- lea).
Nicole Freres (sfârşitul sec. 19) realizează un
cilindru „masiv", cu pieptene ce avea 200 de
dinţi (Fig.30). ,,Cutii muzicale obişnuite", sute
de mii de exemplare de acest fel au fost
fabricate în mărimi diferite (Fig. 31).
Gueissaz construieşte o cutie muzicală tip
,,orchestră", echipată suplimentar cu tobă,
clopote şi o mică flaşnetă cu lamele vibrante.
13
cilindri
Acest
instrument
are
interschimbabili: 12 dintre ei redau melodii
persane, iar ultimul arii de operă, Fig.(32, 33).

Pic.29, fig.29.

Nicole Freres, "fat" cylinder, comb with ca 200
19 th
century,
pic
30"ordinary
teeth,late
musical box", 100.000s of this kind in different
sizes were made, pic 31. Gueissaz, «orchestra»
musical box additionally equipped with drum,
bells, and a small reed organ.

Pic. 30, fig.30.

Pic.33, fig.33

Pic.31, fig. 31.

There are 13 exchangable cylinders with this
instrument, 12 are playing persian tunes, one

Fabricarea cutiilor muzicale în Praga şi
Viena începând cu 1820
Mecanismele cutiilor muzicale produse în Praga
şi Viena erau diferite de cele ale instrumentelor
elveţiene, fiind în general fabric ate pentru a fi
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montate, apoi în ceasuri de postament, tablouri
cu ceas şi imagini în mişcare. Acestea
reprezintă o sursă importantă pentru studiul
repertoriului preferat la acea vreme în teritoriile
austriece, demonstrând astfel gustul muzical
local (Viena, Praga, Budapesta şi Europa de
Est). Mecanismul cutiei muzicale realizate de
A. Olbrich pentru ceasul de postament
(cca.1845 , Muzeul Artelor Aplicate- Budapesta,

cylinder is pinned with operatic airs pic 32, 33.

Fig.(34, 35).

Pic.32, fig.32

Production of musical boxes in Prague and
Vienna since ca. 1820 :
Musical box movements made in Prague and
Vienna were differ in various aspects from the
Swiss instruments and were primarily made to be
built into mantie clocks, frame clocks and picture
clocks. They constitute an important source for
the study of repertoire favored at that times in the
Austrian countries showing the local music
preferences (Vienna, Prague, Budapest and
Eastern Europe)!
Musical box movement by A. Olbrich in mantie
clock, ca 1845
(Museum for applied arts, Budapest), pic 34,35.

Pic.35, Fig.35.
Flaşnetele

A fost

cu

manivelă

menţionată

pentru prima

dată

de

către

Filippo Bonanni sub numele de „Gabinetto
armonică", ( orgă portabilă) , în 1722 (Fig.36).
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Pic.36, fig.36

;

Pic.34, fig.34

Hand cranked barrel organs
First mentioned by Filippo Bonanni: Gabinetto
armonico 1722 : "organo portatile", pic. 36.

-

-

!

Pic.37, fig.37
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Flaşneta franceză

Pic.38, fig.38

French barrel organ using only metal pipes, the
melody card shows a rich repertoire of rnany
barrels comprising mostly <lance music but also
some barrels playing operatic mus1c and
overtures, pic 37, 38, 39.

care folosea doar tuburi din
metal; eticheta cu melodii indică un repertoriu
bogat, redat pe mai mulţi cilindri incluzând în
cea mai mare parte muzică de dans, dar şi
cilindri cu muzică de operă şi uverturi, Fig. (37,
38, 39).
Flaşneta lui Rieger dirI Kratzau (Republica
Cehă) , conţine doar tuburi de lemn, Fig.(40, 41).
Numeroşi fabricanţi şi-au stabilit afacerile în
Berlin ( ex. Bacigalupo ), regiunea Pădurea
Neagră (ex. Bruder), Paris (ex. Limonaire),
Viena (e.g. Molzer). Aceştia produceau de
asemenea orgi de mari dimensiuni, orgi pentru
târgurile de distracţii şi orgi pentru dans.

Trei exemple de realizări de succes (Leipzig),
sfârşitul sec. al XIX-iea:
Cutii muzicale cu disc
Marca „Symphonion" a fost fondată în 1885,
iar din 1904 au început să fabrice gramofoane,
flaşnete cu lamele vibrante şi piane verticale.
Criza financiară din 1909 a determinat
Pic.39, fig.39
Barrel organ by Rieger, Kratzau (Czech republic),
here we find only wooden pipes, pic
40,41.

falimentul în anul 1912. ,,Poliphon" a devenit
cea mai mare companie din domeniu, fiind
înfiinţată în 1895. În 1899 avea deja 780 de
angajaţi . O ramură americană s-a deschis sub
numele „Regina". Când cererea de cutii
muzicale cu disc a scăzut, începând cu 1903 ,
,,Polyphon" a început să producă gramofoane,
maşini de scris, iar ulterior motoare şi maşini
(Fig.42).

Pic.40, fig.40.

Pic.42, fig.42
„Ariston" (organeta cu ancii libere)

Pic.41, fig.41

Many makers set up their business in Berlin ( e.g.
Bacigalupo), Black Forest region (e.g. Bruder),

conţine

muzica înregistrată pe discuri de carton
perforate. A fost inventată de Paul Ehrlicb şi
produsă începând cu 1882, Fig. (43, 44).
În 1890, existau deja 250 OOO de instrumente şi
5 milioane de discuri de carton care fuseseră
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Paris (e.g. Limonaire), Vienna (e.g. Molzer).
They made also big organ works, fairground
organs and <lance organs.

Three
examples
of
very
successful
th
developments (Leipzig), late 19 century:
Disc musical boxes
The make "Symphonion" was established m
1885, since 1904 they made gramophones, reed
organs and upright pianos, 1909 financial crisis,
1912 bankruptcy; " Polyphon" became the
biggest company in this sector, it was established
1895 and in 1899 had 780 employees; an
American branch opened as "Regina". When the
demand for disc musical boxes declined, from
1903
on Polyphon
made
gramophones,
typewriters, later motors and cars Pic 42.
Ariston ( organette, free reed barrel organ), the
music is fixed on perforated cardboard discs.
Invented by Paul Ehrlich and produced since
1882, pic 43, 44.

deja vândute. În 1897, s-a deschis o fabrică în
Londra şi încă de la început au fost vândute
aproximativ 400 OOO de exemplare „Ariston".
În 1903, afacerea a scăzut, iar în 1905 , firma a
intrat în faliment.

Orchestrioane:
Acest tip de instrument care încorporează
diferite instrumente muzicale (instrumente de
suflat, tobe, clopote, piano etc.) datează de la
începutul
sec.
al
XIX-iea
(de
ex.,,Panharmonicon- ul lui Johann Nepomuk
Mălze (acesta a realizat prima versiune la
Viena, în 1807). Numeroşi producători au
fabricat o varietate de orchestrioane la Leipzig,
Pădurea Neagră, Frankfurt/Maio, Paris, S. V.A,
devenind centre de producţie.

Pic.43, fig.43

Already in 1890 250 OOO instruments and 5
Millionen cardboard discs have been sold sold. In
1897 a factory in London opened and since the
beginning 400 OOO Aristons were sold. In 1903
the business decreased and in 1905 the firm went
bankrupt.

Pic.44, fig.44

Pic.45, fig.45

Phonoliszt Violina (tip A, B şi C), (Fig.45).
Această
combinaţie
de dispozitiv, care
acţionează o vioară automată şi un pian, a fost
prezentată în 1908, sub numele de „Violina
Phonoliszt". Din 191 O şi-a schimbat numele în
„Phonoliszt-Violina " şi a fost fabricată până
spre sfârşitul anilor l 920.
Deşi instrumentele erau foarte scumpe, această
afacere a fost un succes comercial. Informaţii
privind numărul de instrumente produse variază
considerabil între 20.000 şi 80.000 (această
cifră din urmă fiind sub semnul întrebării).
Welte Concert, stil „Orchestrion Nr.4, amplasat
la Castelul Ettlingen (Fig. 46) a fost fabricat de
Welte din Freiburg/Breisgau (1895).
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Orchestrions:
This type of an instrument incorporating different
musica I instruments ( wind instruments, drurns,
bells, piano, etc.) goes back to the beginning of
the 19 th century (for ex. the "Panharmonicon" of
Johann Nepomuk Mălzel (the first version he
made in Vienna in 1807). Many manufacturers
made a wide variety of orchestrions, Leipzig, the
Black Forest, Frankfurt/ Main, Paris, USA
became the centers of product ion.
Phonoliszt Violina (Type A, B und C), pic 45.
This combination of an automatic violin playing
machine plus piano was presented 1908 as
„Violina Phonoliszt", since 1910 it was named
„Phonoliszt-Violina" and was manufactured until
the late 1920s. AJthough the instruments were
very expensive this development was also a
commercial success. The information on the
number
of
instruments
produced
vary
considerably from about 20.000 to 80.000 (the
last number seems questionable).
Welte Concert Orchestrion No. 4 (Schlol3
Ettlingen) pic 46, style „Orchestrion Nr. 4", made
by Welte (Freiburg/Breisgau) in 1895 . It is the
only existing Welte Nr.4 in playing condition a nd
has an repertoire of 91 paper rolls. Disposition:
Principal, trumpet, trombone, flute, Oktav 8' ,
Duct 16 ' , drurns, cymbal, swell in the roof of the
housing, all in all 238 pipes. This type resembles
a so called " pipe"- orchestrion. The information
carrier is a punched paper roii, activating
pneumatically all functions for playing the
musical instruments.
Hupfeld „Helios", this type of orchestrion is
based on a piano with severa I ranks of pipes and
percussion added pic 47. Hupfeld was the main
maker in Leipzig and rnade a wide range of
different orchestrion types. The firm held more
than 2000 employees and produced by 5 millions
paper rolls per year. Besides the highly
sophisticated pneumatically working orchestrions,
yet rather simple but cheap and robustly made
barrel-orchestrion wer made. These types were
produced by severa! firrns in Czechia and Austria
around 1900, pic 48.
Dance organ by the important maker Mortier
(Belgium) from the beginning of 20th century,
pic.49.

Pic.46, fig.46

Este singurul exemplar Welte nr.4 în stare de
funcţionare şi are un repertoriu cu 91 de role de
hârtie.Instrumentele
principale:
trompetă,
trombon, flaut, registru de 8 octave, 16 fluiere,
tobe, cinel, cutie de amplificare a sunetului, un
total de 238 de tuburi. Acest tip seamănă cu un
aşa-numit „orchestrion cu tuburi". Informaţia
este transmisă prin intermediul unei role de
hârtie perforată care acţionează pneumatic toate
funcţiile
pentru
porrurea
instrumentelor
muzicale.
Hupfeld „Helios" reprezintă un tip de
orchestrion care conţine un pian cu mai multe
rânduri de tuburi, la care se adaugă percuţia
(Fig.47). Hupfeld a fost fabricantul principal din
Leipzig care a a produs o varietate de tipuri de
orchestrioane.

Pic.47, fig.47

Firma lui a avut peste de 2000 de angajaţi şi
producea anual peste 5 milioane de role de
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hârtie. În afară de orchestrioanele acţionate
pneumatic, extrem de sofisticate, existau şi
orchestrioane cu cilindri care erau destul
simple, dar ieftine şi rezistente. Aceste tipuri au
fost produse de mai multe firme din Cehia şi
Austria în jurul anului 1900 (Fig.48).

Pic.49, fig. 49

Automatic pianos
1895 Scott Votey invented the Pianola, a
punched paper roll carries the information for
activating a pneumatic device for playing a piano,
pic 50.

Pic.48, fig. 48

pentru dans fabricată de renumitul
Mortier (Belgia) de la începutul
secolul al XX-iea este prezentată în (Fig.49).
Orga

producător

Pic.SO, fig.SO

This system proofed to be very successful. A vast
number of similar systems emerged in Europe
and the USA (1900-1930 : 2 Mill. Pianolas were
made in USA). The automatic piano was
instrumental and highly important in the
dissemination of jazz and other popular music all
over the world pic.51.

Pianele automate
În 1895, Scott Votey a inventat Pianola, un
automat ce conţine o rolă de hârtie perforată
care poartă informaţia şi acţionează prin
intermediul unui mecanism pneumatic clapele
pianului (Fig.SO). Acest sistem a înregistrat un
succes deosebit. Un număr mare de sisteme
similare a apărut în Europa şi SUA (1900-1930:
2 milioane de pianole au fost fabricate în SUA).
Pianul automat a avut un rol fundamental, fiind
deosebit de important în diseminarea jazz-ului
şi a altor genuri populare de muzică în lumea
întreagă

(Fig.51).

În 1904, firma Welte (Freiburg/Breisgau) a
prezentat modelul ,,,Welte-Mignon", primul
pian de redare, capabil să reproducă nuanţe
dinamice, ceea ce l-a transformat în cel mai fin
mecanism pentru înregistrarea interpretărilor
celor mai faimoşi pianişti şi compozitori ai
vremii. În următorii ani, alte companii li s-au
alăturat cu realizări similare, de exemplu,

The Pianola in Furthest Australia
Pic.51, fig.51

Compania Aeolian cu al
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Patrimoniu
1904 Welte (Freiburg/Breisgau) presented the
"Welte-Mignon", the first reproduction piano,
capable of reproducing dynamic nuances which
made it the finest device for recording the
interpretations of the most famous pianists and
composers of the time. In the following years
other
companies
joined
with
similar
developments, e.g. the Aeolian Company with its
"Duo Art"(Pic.52 ).
Later on special compositions for the automatic
piano were written by Casella, Stravinsky,
Antheil, Toch, Hindemith, Haass, Nancarrow and
others, e.g. Gyorgy Ligeti composed his Etude
pour piano no. 9 ca. 1985. Up to the present day
mechanical music instruments have not lost their
fascination for artists as a means to express their
musical ideas.

Further reading (selection) / Bibliografie

Pic. 52, fig.52

Mai târziu, Casella, Stravinsky, Antheil, Toch,
Hindemith, Haass, Nancarrow ş .a. au compus
piese special pentru pianul automat. Gyorgy
Ligeti a compus Etude pour piano nr.9
(cca. 1985).
Până în prezent, instrumentele de muzică
mecanică nu şi-au diminuat fascinaţia pe care o
exercită în rândul artiştilor ca modalitate de
exprimare a ideilor muzicale.

(selectivă):

l.Q. David Bowers : Encyclopedia of automatic musical instruments, New York 1972.
2.Alexander Buchner : Vom Glockenspiel zum Pianola, Prag 1959
3.Alfred Chapuis, Edouard Gelis : Le monde des automates, Paris 1928
4.Aage G. Drachmann : Ktesibios, Philon und Heron, Kopenhagen 1963
5.Jan-Jaap Haspels: Automatic musical instruments. Their mechanics and their mus1c 1580-1820,
Koedijk 1987
6.Jiirgen Hocker : Faszination Player Piano. Das selbstspielende Klavier von den Anfangen bis zur
Gegenwart, Bergkirchen 2009
7.Athanasius Kircher : Musurgia universalis, Roma 1650
8.Helmut Kowar: Mechanische Musik. Eine Bibliographie. Wien 1996
au (1880-1943)
9.Helmut Kowar: ,,Sie spielt besser als <las Orchester im Kămtnertor" . Die Wiener Flotenuhr. Wien
2001.
10.Helmut Kowar: ,,Wir rnachen Musik!" Trompeterautomat, Schiff und Bacchuswagen des Hans
Schlotheim, in: Jahrbuch des Kunsthistorischen Museums Wien Bd.13/ 14 (2011/2012), Darrnstadt
2013, 119-159.
11.Alfred Protz: Mechanische Musikinstrumente, Kassel 1939
12. Eduard C. Saluz (Ed.): Klang Kunst - 200 Jahre Musikdosen, Base) 1996
13 .Wilhelm Schmidt (Hg.): Heron von Alexandriens Druckwerke und Automatentheater. Leipzig
1899
14.Emst Simon : Mechanische Musikinstrumente friiherer Zeiten und ihre Musik, Wiesbaden 1980.
15.Eilhard Wiedemann : Ober Musikautomaten bei den Arabem, in: Centenario delia nascita di
Michele Amari, Palermo 191 O, 164- 185 .
16.Zeitsc hrift fur Instrumentenbau ( 1880-1943)
17.See also the related articles in MGG.
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POVESTEA UNEI INVENTII CELEBRE
~

Teodora-Camelia Cristofor*
Abstract: In 2001, Mrs. Ariana Teodorescu 's donation enriched the museum 's heritage with an unprecedented
object, an electromagnetic violin, extremely valuable from a technical and memorial persp ective. Its operating
principie was patented in 1930 in Paris by the Romanian student Gabriel Dimitriu and built afterwards by the
inventor. The electromagnetic violin, without the sound box, is based on the principie of the device transforming
the sound vibrations of the strings into variable electricity and transmiting the sound to the speaker using an
amplifier. Together with the original violin, Mrs. Teodorescu, the inventor 's daughter, also donated the
invention patent, photos, and posters of concerts from Bucharest, Cluj and lasi, programs, media articles
ref erring to this invention. We would like to express our gratitude to Mrs. Teodorescu for entrusting our
museum with its preservation and public valuation.
Keywords: invention, Gabriel Dimitriu 's electromagnetic violin, donation

de excepţie, care, în prezent este puţin cunoscută,
aparţine inginerului de pe plaiurile ieşene, Gabriel
Dirnitriu. Este vorba de „vioara electromagnetică fără cutie
de rezonanţă"', invenţie înregistrată la Ministerul de Comerţ şi Industrie a
Republicii Franceze din Paris la 16 decembrie 1929 (Nr. 286.655) şi pentru
care autorul primeşte la 13 aprilie 1930 brevetul nr.686.683. Istoria şi
periplul faimoasei invenţii se relevă din documentele (fotografii, brevete,
articole din presă) care constituie donaţia din anul 200 l a doamnei inginer
Ariana Teodorescu din Bucureşti , fiica inventatorului. Aducem şi pe această
cale mulţumirile şi gratitudinea noastră pentru generozitatea de a lăsă
această valoroasă moştenire Muzeului tehnic din Iaşi . Cel mai important
obiect al donaţiei îl reprezintă chiar preţioasa vioară electromagnetică făurită după brevetul de la Paris
şi care, prin bunăvoinţa doamnei Teodorescu, se găseşte în patrimoniul valoros al muzeului tehnic din

O

invenţie

Iaşi .

Vioara

el ectromagnetică inventată

în 1929 de studentul Gabriel Dimitriu

Tânărul

inventator Gabriel Dirnitriu, încă din 1925 a fost preocupat de transmiterea sunetelor
la distanţă şi amplificarea sonorităţii instrumentelor cu coardă (vioară, violoncel, contrabas etc.) prin
intermediul unui difuzor. Aşadar , vioara electromagnetică, fără cutie de rezonanţă, se bazează pe
principiul dispozitivului de transformare a v ibraţiilor sonore a coardelor în curent electric variabil şi
• Muzeograf, expert bunuri culturale tehnice mobile, Muzeul Ştiinţei ş i Tehnicii "Ştefan Procopiu";
1
Vioara electro-magnetică. De vorbă cu inventatorul G.Dimitriu, în ziarul Patria , Cluj , Nr.213 , 7 octombrie,
1930;
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transmiterea sunetului la difuzor prin intermediul unui amplificator 2 . Practic, sub căluşul viorii este
aplicată o bobină care transformă vibraţiile coardelor în curent electric variabil ce sunt transmise unui
amplificator sau mai multor amplificatoare amplasate la distanţe mari. Aşadar, avantajul acestui
instrument rezidă în capacitatea de amplificare a sunetului de până la 15-20 de ori a sonorităţii
obişnuite a unui instrument normal. Sunetul obţinut în acest mod este perfect, fiind evitate vibraţiile
transversale ale fibrelor de lemn de la cutia de rezonanţă a unei viori. Avantajul a fost transmiterea
simultană a unui concert în mai multe săli. În Franţa, Germania şi România, presa a consacrat articole
elogioase acestei invenţii, publicul fiind receptiv, primind-o cu interes şi apreciere. Despre invenţia
studentului român Dirnitriu, savantul francez Franyois Honore scrie în revista pariziană L ' Illustration
din 12 aprilie 1930: ,,Electricitatea în muzică - iată ce din urmă şi cea mai senzaţională descoperire
veacului" 3 .
Primul recital la Paris cu această vioară este ţinut de G. Dimitriu la 22 martie 1930,
acompaniat de pianista Anny Piry. Din nefericire, la scurt timp, pe străzile Parisului apar reclame care
4
anunţau un mare concert pe 24 mai 1930 la Sala Pleye/ , cu vioara electromagnetică inventată de
Makhonine, concert ce urma să aibă loc în prezenţa preşedintelui Republicii Franceze, susţinut în
interpretarea violonistei Cecilia Hensen 5 . Dar, cine este acest Makhonine? Inginer chimist şi
inventator, Ivan Makhonine era un emigrant rus la Paris din 1922, care oferise cadou Statului francez
invenţia sa privind producerea unui combustibil revoluţionar, neinflamabil la rece, obţinut din cărbune
şi uleiuri grele care putea fi utilizat de toate tipurile de motoare cu explozie alimentate, în mod
obişnuit, cu alte tipuri de combustibil. Totuşi, invenţia lui nu a fost nu a fost agreată de către
companiile petroliere şi nu a fost pusă în practică.
Imediat, tânărul inventator român se sesizează juridic intentând un proces, Makhonine solicită
cumpărarea brevetului pentru o sumă importantă de bani, dar Dimitriu nu este de acord. Revista
L'Illustration publică date despre prioritatea invenţiei viorii electromagnetice româneşti, schema
tehnică din brevet, negând astfel drepturile de autor ale rusului Ivan Makhonine.
,,,•J

••-•u••• ,.,.• ....,, ••

.Bn~Y~'J'
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Buletinul de depunere la Oficiul Naţional de
din 16 decembrie 1929 pentru
obţinerea brevetului de invenţie privind vioara

Copie

după

Proprietăţi Naţionale

Copie după brevetul de invenţie
m.686.683 al viorii electromagnetice
eliberat la data de 15 aprilie 1930

electromagnetică

Chitara electrică de azi îi datorează aproape totul lui Gabriel Dimitriu, în Ziarul Flacăra, Bucureşti , Nr. 30
( 1259), 26 august 1979;
3
Chitara electrică de azi îi datorează aproape totul lui Gabriel Dimitriu, în Ziarul Flacăra, Bucureşti, Nr. 30
(1259), 26 august 1979;
4
Vioara descoperită de d ing. Gabriel Dimitriu de la Paşcani, brevetată la Paris este furată de un inginer
chimist rus, în Lumea Bucureştilor, 4 spetembrie, 193 I;
5
De origine rusă, Cecilia Hensen ( 1897-1989) a fost una dintre primele femei violoniste cu o carieră
internaţională remarcabilă. Primul soţ a fost pianistul rus Boris Zacharov, iar al doilea, filosoful şi poetul
Hermann Friedmann.
2
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Revenit în România, Gabriel Dimitriu construieşte şi un "violoncel electromagnetic fără cutie
de rezonanţă" după acelaşi principiu. Atât vioara cât şi violoncelul au fost construite la fabrica Emil
Schefler din Bucureşti, iar amplificatorul şi haut-parleurul erau produse de Casa Philips.
Secţiune transversală prin dispozitiv6:
1.
- căluş;

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

- plăci din cauciuc;
- corpul viorii;
- tijă;
- şurub;
- tablă de fier;
- magnet permanent şi bobină
- rondele din cauciuc;
şi 10 - fire conductoare.

7

J

Vedere de ansamblu
Descriere: Căluşul (1) este dispus între două plăci din cauciuc (2)
fixate de corpul viori (3) confecţionat din lemn. Sub căluş este fixată
o tijă (4) cu ajutorul unui şurub (5), iar pe tijă se sprijină o tablă
metalică dispusă între bobinele (7) unui magnet permanent fixat de
corpul viorii . Extremitatea inferioară a tijei (4) este ghidată între
rondele de cauciuc (8). Firele conducătoare (9 şi 1O) ale celor două
bobine sunt legate la un amplificator care acţionează difuzorul.

Inventatorul organizează mai multe concerte publice în
marile oraşe, Bucureşti, Iaşi şi Cluj, dar şi la Paşcani, oraşul său natal. La Bucureşti, la
Teatrul Lyric, pe 13 şi 14 septembrie 1930, au loc două concerte cu cele două instrumente ale dlui
Dimitriu, la vioară performând profesorul Constantin. C. Nottara8. La concerte, alături de marele
Nottara, participă şi violoncelistul Gabriel Drăghici şi pianistul Theodor Rogalsky9. Programul
spectacolului a debutat cu un cuvânt introductiv însoţit de explicaţii tehnice ale dr. ing. E. Petraşcu,
urmat de interpretarea a 14 bucăţi muzicale de către prof. C.C. Nottara, Prof. G. Drăghici şi a
orchestrei de coarde.
La Opera Română din Cluj a avut loc un singur concert extraordinar în data de 2 octombrie
1930, orele 21.00 . Din afişul spectacolului avem informaţia despre soliştii care şi-au adus contribuţia
la acest moment unic: Carol Kolar la vioara electromagnetică, prof. Fluor Breviman la violoncelul
electromagnetic, iar la pian Anton Ronai.

Imagine şi descriere din brevetul de invenţie;
Ibidem
8
Constantin C. Nottara (1890-1951 ), fiul renumitului om de teatru Constantin I. Nottara, a fost violonist,
compozitor, dirijor, profesor la Conservatorul din Bucureşti. A compus corale, piese simfonice, lieduri, muzică
fentru operă şi balet;
Dirijor, compozitor, orchestrator, pianist şi profesor la Conservatorul din Bucureşti, Theodor Rogalski (19011954) este un nume de referinţă în dezvoltarea muzicii româneşti de compoziţie din prima jumătate a sec. al
XX-iea;
6

7
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Prof. C.C. Nottara cu vioara
electromagnetică Dimitriu

Facsimil după afişul cu prezentarea viorii şi a violoncelului
electromagnetic de la Teatrul Lyric din Bucureşti , 1930

După un cuvânt adresat publicului de către inventatorul ieşean, programul a conţinut bucăţile
muzicale: Concertul în Mi minor (compozitor Pietro Nardini), Melodie din opera"Orfeu" (Gluck),
10
Menuet în Re major (Mozart), Berceuse (Gabriel Faure) şi Aria (J.S.Bach) •
Această invenţie a revoluţionat industria muzicală, deoarece principiul acesteia a stat la baza
apariţiei chitarei electrice, aplicat de către mari firme străine din Europa şi America. Prof. ing. Gabriel
Dimitriu s-a născut la Paşcani, jud. Iaşi, în 1902, a absolvit Şcoala Normală „Vasile Lupu" din Iaşi,
după care se înscrie la Şcoala de Subingineri şi lucrări Publice din Bucureşti pe care o finalizează în
1926. Pasiunea pentru muzica a inginerului Gabriel Dimitriu a debutat pe când era elev la Iaşi, unde a
învăţat să cânte la vioară sub îndrumarea profesorului Mihai Barbu. Ulterior, în perioada 1929-1932
se specializează la Şcoala de Poduri şi Şosele din Paris. A ocupat mai multe posturi, până la
pensionarea din anul 1967, printre care profesor Şcoala de Subingineri şi Lucrări Publice din
Bucureşti, conferenţiar la Facultatea de Construcţii din Politehnica Bucureşti (1942-1952), consilier şi
director tehnic adjunct la Institutul de Proiectări pentru Construcţii - Filiala Timişoara ( 1955-1957),
11
expert la Impromet Bucureşti în perioada 1959-1964 şi la Comitetul de Stat al Apelor din Bucureşti •
După decenii de la apariţia viorii electromagnetice şi după numeroase articole ale renumitului
muzicolog Viorel Cosma, apărute de-a lungul vremii în presa românească, prioritatea inginerului
român este recunoscută la nivel mondial. Prin scrisoarea datată l O decembrie 1982, prof dr. Richard
Moore, director la Center for Music Experiment, Universitatea California, SUA, afirmă: "Există multe
instrumente asemănătoare, însă a dv. este cea mai veche pe care o cunosc" 12 • De asemenea aceeaşi
confirmare vine şi din partea profesorului emerit Max Mathews 13 de la Bell Labotories, Muray Hill,
New Jersey, care apreciază: ,,Se pare că instrumentul lui este într-adevăr o muncă de pionierat în acest
domeniu" 14 •

Programul demonstraţiei cu vioara electromagnetică , Iaşi , Marele teatru cinema TRIANON;
Viorel Cosma, Instrumente muzicale electromagnetice. Creaţia unui inginer ieşean în Revista Cronica, Iaşi,
14, Nr. 37 (711), 14 septembrie 1979;
12
Viorel Cosma, Nouă confirmare internaţională a unei invenţii româneşti, în Informaţia Bucureştiului ,
Nr.9118, 2 februarie 1983;
13
Numit şi "părintele muzicii pe computer", Max Mathews (1926-2011) a fost un inovator strălucit care a
redactat în 1957 primul program de compoziţie muzicală cu ajutorul computerului, a inventat mai multe viori
electronice şi alte instrumente.
14
Viorel Cosma, Op.cit.
10

11
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Carol Kolar interpretând la vioara
Dimitriu, Cluj , 1930

Fluor Breviman interpretând la
violoncelul Dimitriu, Cluj , 1930
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Facsimil după afişu l concertului de la
Cluj, 2 octombrie 1930

Facsimil după prima filă a programului
concertului de la Iaş i , 1931
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Muzicologul şi criticul Viorel Cosma a fost cel care promovat stăruitor valoarea invenţiilor
inginerului Gabriel Dirnitriu în presa anilor 1970 şi 1980, propunând ca în semn de preţuire şi
recunoaştere a meritelor sale, seria chitarelor electrice produse la Fabrica de instrumente „Doina" din
Bucureşti să poarte denumirea „Chitarele Dirnitriu". Gabriel Dirnitriu s-a stins din viaţă la 22 mai
1991, la Bucureşti.
Aducem sincere mulţumiri şi aleasă gratitudine pentru nobleţea doamnei Ariana Teodorescu,
care a decis ca această valoroasă invenţie a tatălui domniei sale, Gabriel Dimitriu, să-şi afle locul în
patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" prin valorificare expoziţională şi
conservare, spre omagierea celui care s-a format şi a fost legat de oraşul Iaşi.

Copie

după

actul de

donaţie

al doamnei Ariana Teodorescu, ianuarie 200 I
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CEASURI DE BUZUNAR MARCA AMERICAN WAL THAM
WATCH CO DIN COLECTIA
MUZEULUI CEASULUI
,
„NICOLAE SIMACHE" PLOIESTI
,
Elisabeta Savu•

Abstract: The paper presents three pocket watches /rom the collection of„ Nicolae Simache" Clock Museum of
Ploiesti, fabricated by the renowed company American Waltham Watch Co. The company 's celebrity, whose
activity lasted more than a century, was ensured by the introduction in 1860, for the first time in the world, of
the standardized production. The American watches were nat frequent in aur country as the Romani an market
was dominated by the Swiss imports.
Two of the three items are unprecedented, and the mast valuable one is made of gold, dated 1888- 1889 and was
donated to the museum in April 2015 by Mr. C. R. Anders/rom Lynne, Massachusetts, USA .
Keywords: collection, Nicolae Simache' Clock Museum, company of watches, American Waltham Watch Co.

easurile de buzunar reprezintă o categorie predominantă din punct de vedere numeric
şi valoric în structura patrimoniului Muzeului Ceasului „Nicolae Simache" Ploieşti.
Ele provin în proporţie covârşitoare din renumite manufacturi şi firme europene, din
ţări cu tradiţie în domeniul orologeriei: Franţa, Anglia, Elveţia.
Ceasurile de altă provenienţă au înregistrat o circulaţie mai puţin intensă în ţara noastră, piaţa
românească fiind dominată la stărşitu l secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX de importurile
elveţiene în proporţie de peste 90%. Fenomenul se reflectă şi în colecţia Muzeului Ceasului „Nicolae
Simache" Ploieşti care conţine un număr foarte redus de ceasuri produse în afara spaţiului economic
european. Din această categorie fac parte şi cele trei ceasuri de buzunar prezentate, toate purtând
marca American Waltham Watch Co.
Două dintre acestea, datate în primele decenii ale secolului XX, sunt achiziţionate în anii
anteriori, iar cea mai valoroasă, constând dintr-un ceas de buzunar din aur, realizat între anii 18881889, este un dar primit în aprilie 2015, din partea domnului C.R. Anders, domiciliat în Lynn,
Massachusetts, SUA. Gestul domnului C.R. Anders, plin de nobleţe şi generozitate a contribuit la
diversificarea şi amplificarea valorii colecţiei Muzeu lu i Ceasului „Nicolae Simache" Ploieşti, care nu
deţinea până în acest moment o astfel de pi esă.
Firma American Waltham Watch Co., un adevăr simbol al industriei de orologerie americane,
a cunoscut în evo luţi a ei mai multe etape. Anu l 1850 reprezintă începutul activităţii firmei , în oraşul
Roxbury, statul Massachusetts. Încă din această fază iniţială, fondatorii firmei , David Davis, Aaron
Danison ş i Edward Howard, şi -au propus să impună activităţii acesteia un caracter modern, novator,
ceasurile rezultate să fie foarte bune din punct de vedere tehnic, cu preţ accesibil datorat utilizării
componentelor interschimbabile.
Cei care s-au preocupat în mod concret de realizarea acestor obiective au fost Aaron Danison
şi Edward Howard. Spirit vizionar, Aaron Danison se implică în introducerea unor metode noi de
organizare a producţiei , anticipând că „în zece ani ceasurile vor fi produse de maşini "; alături de el
Edward Howard reuşeşte brevetarea unor noi utilaje specifice orologeriei de înaltă precizie care vor
avea o contribuţie decisi vă la ascensiunea firmei. Prima denumire a firmei era formată din numele

C
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celor trei fondatori, sub această titulatură producându-se primul model de ceasuri-Warren, în 1852.
Numărul primelor exemplare a fost limitat la 17, ele fiind repartizate doar oficialilor firmei. Au urmat
alte două modele (seriile 18-110) şi Samuel Curtis (seriile 111-800); costul acestor prime modele era
de 40 $/ ceas. În anul 1854 compania se mută într-un nou sediu în oraşul Waltham, statul
Massachusetts, gama produselor sale fiind într-o continuă diversificare şi perfecţionare. Sunt create
noi modele „Dannison", ,,Howard şi Davis", ,,C.T. Parker" şi „P.S. Bartlett" (cu numere de înseriere
de la 1001 la 5000).
Pe parcursul îndelungatei şi prodigioasei sale activităţi firma îşi va schimba de mai multe ori
denumirea, în perioada anilor 1857-1858, aceasta fiind Waltham Improvement Co . În ianuarie 1859
firma Waltham Improvement Co. se consolidează prin unificarea cu Appleton Tracy, formându-se
astfel American Watch Co., denumire care va fi menţinută până în anul 1885 . Începând cu anul 1885
până în 1906 numele oraşului în care firma îşi avea sediul, la scurt timp după înfiinţare, reapare în
denumirea ei oficială , în intervalul respectiv aceasta numindu-se American Waltham Watch Co. Până
la încetarea producţiei de ceasuri (1957) firma American Waltham Watch Co. va asigura celebritate şi
prestigiu oraşului Waltham în întreaga lume, numele acestuia fiind inclus în toate variantele
denumirilor înregistrate oficial 1•
În anul 1860 American Waltham Watch Co . introduce pentru prima dată pe plan mondial
producţia standardizată, prin acest proces produsele sale devenind accesibile unor largi categorii
sociale 2. Atât preţul scăzut, cât şi calitatea deosebită a ceasurilor vor contribui la depăşirea de către
firma American Waltham Watch Co. a dificultăţilor generate de Războiul de Secesiune (1861-1865),
în această perioadă ea primind şi din partea armatei o mare comandă . Au fost create special „ceasuri
pentru soldaţi" la un preţ ce nu depăşea 13 $.
După depăşirea crizei, firma a lansat numeroase şi reuşite modele, formându-şi astfel o
clientelă din elita economică şi politică americană . Însuşi preşedintele Abraham Lincoln, conform
biografiei scrisă de Carl Sandeburg, a purtat un ceas fabricat în 1863 de firma American Waltham
Watch Co, din argint, model William Ellery.3
Din anul 1874 firma îşi extinde activitatea prin deschiderea unei sucursale la Londra, la
4
iniţiativa unuia dintre fondatorii ei, Aaron Dennison . A fost o strategie foarte inspirată semnificând
anvergura producţiei care-i permitea un export pe măsură, în special pe piaţa engleză .
În industria americană de orologerie caracterizată prin puternicul ei accent concurenţial
American Waltham Watch Co deţine, după Hamilton Watch Co, locul al doilea în privinţa longevităţii ,
activitatea ei desfăşurându-se pe o perioadă ce a durat mai mult de un secol ( 1850-1957). Ea a devenit
pe parcursul prestigioasei sale activităţi un adevărat simbol al industriei americane de orologerie. Cele
trei ceasuri marca American Waltham Watch Co ., din colecţia Muzeului Ceasului provin din etape
diferite ale activităţii firmei.
Cea mai importantă dintre ele este realizată între anii 1888-1889, valoarea ei fiind determinată
de prestigiul firmei coroborată cu starea perfectă de conservare, cu elementele artistice şi cu natura
materialului carcasei (aur de 14 karate).
Domnul C.R. Anders a menţionat în actul dăruirii către instituţia noastră că piesa constituie
pentru domnia sa o preţioasă moştenire de familie de la bunicul său.

1

Cooksey Shugart, Tom Engle, Richard E. Gilbert, Complete price to watches, m. 19/1999, pg. 103-105.
Geoffroy Ader, Denis Corpechot, Horlogerie, 2005 , Paris, pg. 82
3
www.pocketwatchrepair.com
4
http://www.antiquestalker.eo.uk/.
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Descrierea pieselor:

1. Ceas de buzunar, marca American Waltham
Watch Co., 1888-1889
Carcasă cu trei capace şi ramă ondulată din aur de
14 k. Capacele exterioare sunt decorate în
întregime cu motive semicirculare repetitive,
încadrând un element vegetal în formă de frunză ;
capacul anterior prezintă central un cartuş pentru
inscripţionarea iniţialelor proprietarului; pe capacul
din spate, inscripţiile şi seria carcasei:
WARRANTED/ 14K/U.S.ASSAY:660248/B.W.C.
CO. Mecanism cu eşapament anker în funcţiune; pe
placa de protecţie a mecanismului, inscripţia
APPLETONTRACYWCO/W AL THAM.MASS ./S
AFETY PINION 3979047; cadran emailat alb cu
cifre romane pentru ore şi arabe, din 5 în 5 pentru
minute; secundar excentric; două indicatoare; pe cadran inscripţie cu denumirea firmei :
American/ Waltham/W Co; coroană remontoare şi anou din metal comun. Carcasa este prevăzută cu
lănţişor dublu cu zale tip Panzer, din metal comun, având în terminaţie o bară mică pentru fixarea de
butonieră . Diametrul carcasei, 54 mm; greutate brută 145,46 g. Piesa a fost valorificată în iunie 2015
în cadrul expoziţiei temporare „O comoară dăruită timpului", înscrisă în programul „Comori ale
Patrimoniului Cultural Naţional din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova".

2.Ceas de buzunar, marca American Waltham
Watch Co., 1907-1908.
Carcasă cu trei capace din metal comun aurit; capacul
anterior, decupat prezi ntă un tur orar cu cifre romane;
pe capacul mediu insc ripţia ENGLISH/MAKE/THIS
CASE/GUARANTED/TO WEAR 10 YEARS; pe
capacul din spate iniţialele posesorului G M (?);
eşapament
anker; podurile mecanismului conţin
inscripţii cu denumirea firmei şi seria: American
Waltham USA/TRA VELER/15805770; cadran emailat
alb, cu cifre romane pentru ore şi liniuţe pentru
minute; secundar excentric; sub cifra 12 denumirea
firmei Waltham; coroană remontoare ş1 anou.
Diametrul carcasei - 50 mm
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3. Ceas de buzunar, marca American
Waltham Watch Co., 1908-1909. Carcasă cu
trei capace din metal comun aurit; pe capacul
mediu
inscripţia
ENGLISH/MAKE/THIS
CASE/GUARANTED/TO WEAR 10 YEARS;
eşapament anker; pod inscripţionat Am. Watch
Co./Waltham, Massl Bond St., seria 17319932;
cadran emailat cu cifre romane, inscripţionat
SAUNDERS/ WALTHAM WATCH DEPOT/3
SOUT
HAMTPTON
ROW/LONDON;
secundar excentric; coroană remontoare ş1
anou 5. Diametrul carcasei -50 mm.

5

Elisabeta Savu, Tatiana Ristea, Carmen Banu, Ceasul- Ştiinţă şi artă, 2012, pg. 72, nr. 96
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UN CEAS DE BUZUNAR MARCA „ETERNA"
ATRIBUIT REGELUI MIHAI I
Tatiana Ristea •
Abstract: The heritage of 'Nicolae Simache' Clock Museum of Ploiesti is rich and valuable. Amang the various
clock categories, we distinguish those with memorial value which are extremely appreciated by the public. lt is
the case of two gold pocket watches attributed to King Carol the /5' and a white gold „Eterna" pocket watch,
attributed nat until long aga to King Michael the I''. The research presented in this paper show that this watch
cannot be attributed to King Michael the 1st, but it remains a valuable item from the collection of the Clock
Museum, due to the quality of its precious metal and to the prestige and performances of the manufacturer
Keywords: Clock Museum of Ploieşti, pocket watch, King King Carol the F'

atrimoniul Muzeului Ceasului „Nicolae Simache" Ploieşti este variat, bogat şi valoros.
Nu de puţine ori, publicul vizitator este atras şi interesat mai ales de ceasurile cu
valoare memorială din acest muzeu, piese care au aparţinut unor personalităţi române
şi străine. Acest segment al colecţiei muzeului, particularizează şi amplifică importanţa patrimoniului
Muzeului Ceasului „Nicolae Simache" Ploieşti, obiectiv unic în reţeaua muzeală din România 1•
Alături de ceasurile atribuite domnitorului Alexandru Ioan Cuza, regelui Carol I, Ţarului Alexandru al
Ii-lea al Rusie, mareşalui Alexandru Averescu sau diplomatului Nicolae Titulescu, ca să amintesc
doar câteva dintre personalităţile politice, în patrimoniul Muzeului Ceasului se află şi un ceas de
buzunar elveţian marca „Eterna", atribuit regelui Mihai I.
Mihai I de Hohenzollern-Sigmaringen, ultimul rege al României, este fiul regelui Carol al 11-

P

lea şi al reginei Elena şi s-a născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia. Regele Mihai a urcat pe tron
pentru prima dată pe 20 iulie 1927, la vârsta de doar şase ani; minor fiind, atribuţiile regelui au fost
exercitate de o Regenţă, până pe 8 iunie 1930, când Carol al Ii-lea fost reinstaurat pe tronul Românie.
Cea de a doua domnie a regelui Mihai I, a început la vârsta de doar 19 ani, după abdicarea lui
Carol al Ii-lea, într-un moment în care atât izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, cât şi
evenimentele pe plan internaţional de la începutul anului 1940, l-au determinat pe tânărul rege să-l
investească cu puteri depline în stat pe generalul Ion Antonescu, în timp ce prerogativele regelui au
rămas foarte restrânse.
Ceasurile de buzunar din patrimoniul Muzeului Ceasului realizate în Elveţia, datează din
prima jumătate a secolului al XIX-lea până la începutul secolului al XX-iea. Este perioada când
firmele elveţiene deţin primele locuri, atât în privinţa calităţii şi preciziei, cât şi a producţiei de
ceasun.
La începutul secolului XX, valoarea importul românesc de ceasuri din metale preţioase din Elveţia era
de 95%, dovadă a calităţii pieselor provenite din această ţară2 . Printre firmele elveţiene prezente în
colecţia Muzeului Ceasului, aşa cum menţionam anterior, se regăseşte şi firma „Eterna" fondată la 7
noiembrie 1856 de către dr. Joseph Girard şi Urs Schild.
Fabrica de ceasuri „Dr. Girard & Schild" a fost construită în oraşul Grenchen şi îşi realiza
propriile modele de ceasuri şi componente pentru alte fabrici de ceasuri. În limbajul ceasornicăriei, o
„fabrică" este o întreprindere de orologerie capabilă să proiecteze integral un ceas, iar apoi să-şi
construiască instrumentele utilizate pentru verificarea şi reglarea mişcărilor unui mecanism, înainte de
• Muzeograf, Muzeul Ceasului „Nicolae Simache" Ploieşti
1
Savu Elisabeta, Pliant Muzeul Ceasului „Nicolae Simache" Ploieşti
2
Savu Elisabeta, Tatiana Ristea, Carmen Banu ,Album „Ceasul Ştiinţă şi Artă", Editura „Omonia" 2012, p.51
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,,Eterna" a îndeplinit aceste deziderate încă de la înfiinţare, reuşind cu ajutorul
măiestriei, minuţiozităţii şi talentului artizanilor firmei, să garanteze calitatea ceasurilor produse aici.
Încă de la înfiinţare, deviza fabricii „Eterna" a fost „excelenţă în toate domeniile" şi poate de aceea
fiecare ceas produs avea personalitate distinctă prin caracteristici tehnice originale şi un design
deosebit 3 . După moartea lui Urs Schild în anul 1888, compania a fost preluată de fiul acestuia, Max şi
pentru prima dată apare pe un ceas realizat de această fabrică, denumirea „Eterna", denumire devenită
oficială şase ani mai târziu.
După o călătorie în Statele Unite, Max Schild doreşte introducerea maşinilor unelte în
procesul de producţie, însă ideile lui nu sunt încurajate fiind considerate ultraprogresiste. Descurajat
de acest aspect, Max Schild părăseşte compania lăsând conducerea acesteia fratelui său Teodor. La
începutul secolului XX, compania condusă de Teodor Schild producea ceasuri de mână pentru
doamne, prin adaptarea ceasurilor de buzunar de mici dimensiuni, pentru a fi purtate la încheietura
mâinii. În acea perioadă, ceasurile produse purtau marca „Schild Freres & Co". În 1905, compania şi
a schimbat numele oficial în „Eterna" şi sub această titulatură în 1908 a patentat primul ceas de mână
cu alarmă. Acest tip de ceas a intrat în producţie în 1914 şi a fost lansat la Expoziţia Naţională a
Elveţiei de la Berna, din acelaşi an 4.
În ultimii ani,,, Eterna" a fost vândută de mai multe ori, dar compania nu şi -a pierdut
concentrarea sau spiritul independent. După ce a devenit o parte a Design Group Porsche în anii 1990,
„Eterna" a produs unele dintre cele mai renumite ceasuri Porsche Design din toate timpurile, respectiv
primul cronograf mecanic din lume, cu un ecran cronometru digital.
Eterna Watch Company este recunoscută astăzi ca fiind o companie care continuă să producă
a fi montat în

carcasă .

ceasuri excepţionale, durabile şi caracterizate de perfecţiune mecanică . Ceasul de buzunar atribuit
regelui Mihai, aflat în patrimoniul Muzeului Ceasului „Nicolae Simache" Ploieşti, are carcasă cu un
capac, pe care se află gravată o monogramă încoronată . Cadranul, metalic, are cifraj dublu cu cifre
arabe aurii, de la 1 la 12 şi cu cifre arabe albastre
de la 13 la 24; prezintă secundar excentric şi este
11
inscripţionat
CHRONOMETRE/ETERNA.
I)
--·
.! \
Mecanismul ceasului, tip ancoră, se întoarce cu
remontor (foto 1).
Ceasurile cu monograme regale au marcat
1
•• 111
epoca lor, cunoscut fiind faptul că, până în secolul
! I I:
XIX, bunul gust rămâne o prerogativă a regilor 5.
De aceea poate, nu a surprins pe nimeni faptul că
în colecţia de ceasuri cu valoare memorială a
Foto 1
Muzeului Ceasului, alături de două ceasuri din aur
galben ale regelui Carol I, se află şi un ceas de buzunar din aur alb, atribuit regelui Mihai I.
Suspiciunea mea în privinţa apartenenţei acestui ceas exista de mai multă vreme deoarece, nu am
reuşit să descifrez litera M şi eventual cifra I roman în ceea ce se presupunea a fi monograma regelui
Mihai.
Nu cu mult timp în urmă am găsit prilejul şi timpul necesar cercetării ceasului respectiv, în
amănunt şi documentarea asupra provenienţei lui. Mărturisesc că până la acel moment, nu am studiat
acest ceas, din două motive. Primul este acela că, lucrurile păreau clare în privinţa lui, avându-şi locul
bine stabilit în rândul ceasurilor cu valoare memorială, timp de câteva decenii, încă de la
achiziţionarea lui. Cel de al doilea motiv a fost faptul că acest ceas se deschidea extrem de greu, doar

(

1'•1.

3

)

http://www.eterna.com/en/craftmanship/introduction
http://gevrilgroup.com/etema-watches/
5
Patek Philippe Museum, Montres Roya! 1850-191 O par Patek Phillippe, 2005, p.7.
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cu ajutorul unui instrument metalic şi , fiind din metal preţios, riscam să fie deteriorat. Deschiderea lui
era însă necesară deoarece, pe lângă inscripţiile de pe cadran, tipul şi seria mecanismului oferă cele
mai exacte informaţii despre un ceas.

Foto 2

Foto 3

Pe lângă studierea piesei în sme, cercetarea documentelor de provenienţă este un aspect
imperios necesar pentru a stabili dacă acest ceas putea fi atribuit regelui Mihai I, aşa încât, am cercetat
în arhiva instituţiei dosarele privind oferta de achiziţie a ceasului şi procesul-verbal de achiziţie al
acestuia.
Conform Ofertei de achiziţie către Muzeul Regional de Istorie Ploieşti , datată 1965, domnul
Kehayoglu Stelian domiciliat în Bucureşti str. Mihai Eminescu 52, oferă spre achiziţie, alături de o
monedă Alexandru şi de un tablou cu casa domnului profesor Iorga „un ceas din platină cu coroană
regală şi monograma Ms. Regele Mihai" pe care solicită suma de 4000 lei (foto 2). Conform
procesului verbal nr. 7 din 30 martie 1965, ceasul a fost achiziţionat cu suma de 1.420 lei şi a fost
descris ca fiind „un ceas de buzunar, de colecţie, extraplat, din platină marcată, cu monograma şi
iniţiala celui ce l-a purtat. .. "( foto 3).
Iată aşadar că, referirea făcută la persoana regelui Mihai nu se mai regăseşte în PV de
achiziţie. În urma efectuării unor analize pentru determinarea titlului metalului preţios pentru ceasurile
din aur aflate în patrimoniul Muzeului Ceasului, mulţi ani mai târziu, respectiv 1999, conform
buletinului de analiză al ceasului „Eterna" platina este de fapt aur alb. Dacă natura şi titlul materialul
au fost mai uşor de stabilit, în ceea ce priveşte apartenenţa ceasului de buzunar, lucrurile nu erau deloc
clare, mai ales că, atât Fişa Analitică a ceasului cât şi numeroase referiri făcute de-a lungul timpului
cu diverse ocazii la acest ceas, menţionau că acesta a aparţinut regelui Mihai. Studierea ceasului a
adus câteva elemente noi în datarea lui; pe carcasă este înscrisă seria 36/2.544.573 iar pe mecanism
seria 2.474.624. Conform documentelor firmei „Eterna", această serie atestă că respectivul ceas a fost
produs în anul 1932. 6
Întorcându-ne la evenimente istorice,
se ştie că în anul 1930 regele Carol al II-iea
se întoarce pe tronul României, astfel încât
regele Mihai devine prin decret dar fără
ceremonie „ mare Voievod de Alba - Iulia".
Acest aspect relevă faptul că regele Mihai
Foto 4
6

http://www.schild-eterna.de/tripletime.htrn
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putea comanda un ceas cu monogramă încoronată , nemaifiind rege. Mai mult decât atât, cifru
regal al regelui Mihai este cu totul altul, respectiv o cruce formata din „M"-uri încoronate, are mai
multe variante, şi a fost folosit şi de Armata Română în Al Doilea Război Mondial (foto 4). Toate
aceste informaţii demonstrează că acest ceas nu-i poate fi atribuit regelui Mihai.
Referitor la domnul Kehayoglu Stelian, cel de la care a fost achiziţionat ceasul şi la interesul
pe care îl suscită existenţa unui ceas din aur alb cu monogramă încoronată în România anilor 1965,
din cercetarea documentelor se desprind mai multe informaţii şi anume:
Kehayoglu este un nume grecesc întâlnit frecvent în perioada interbelică , nume purtat de diverşi
proprietari de prăvălii , care comercializau de la covoare până la antichităţi. Fără a putea stabili o
legătură de rudenie a acestuia cu cei prezenţi în tabelul negustorilor şi meseriaşilor de origine greacă
din perioada inter şi postbelică, cu acelaşi nume, dl. Kehayoglu Stelian este menţionat ca fiind „român
de origine greacă" şi conform Monitorului Oficial din 17 septembrie 1945, a primit biletul de Liberă
trecere nr. 3279, eliberat de Controlul Străinilor, în conformitate cu certificatul de naţionalitate,
eliberat de Legaţia Elveţiană pentru interesele Greciei nr.3206 din
1944 (foto 5).
Iată aşadar o primă posibilitate de pătrundere a acestui
ceas pe teritoriul ţării noastre, achiziţionat fiind din Elveţia, ca
mai apoi să fie vândut Muzeului Regional de Istorie Ploieşti.
O altă informaţie, probabil fără legătură, dar care merită
menţionată, se referă la numitul Gheorghe Kehayoglu, un grec de
origine română stabilit în Berlin. ,,Pretins om de afaceri" în
realitate agent de securitate, cunoscut sub numele de cod
,,George", acesta a fost implicat în arestarea „Grupul Beldeanu"
(Ioan Chirilă, Stan Codrescu, Dumitru Ochiu şi Toader Ciochină,
Oliviu Beldeanu) care în 1955 a organizat atacarea ş i ocuparea
7
Legaţiei Republicii Populare Române din Berna • Şi mai incitantă
este însă implicarea aceluiaşi „ George" în răpirea istoricului Aurel
Decei. Şi dacă în cazul răpirii lui Ovidiu Beldeanu documentele se
referă la atragerea acestuia de către agentul „George" în Berlin
Foto 5
pentru a-i oferi un loc de muncă , în cazul istoricului Aurel Decei,
în lucrarea SCRIITORI ROMÂNI ÎN EXIL, BRAŢUL LUNG AL REVOLUŢIEI, ŢINTELE
SERVICIILOR SECRETE (I), domnul Florin Manolescu inserează următorul citat: ,, Mai precis,
Decei a călătorit în Germania pentru o afacere cu ceasuri pentru care urma să primească 1OOO $,
propusă de Gheorghe Kehayoglu [fost comerciant de covoare la Bucureşti, refugiat la Berlin} la o
întâlnire în casa istoricului, din Istanbul, la 8- 9 decembrie 1955" 8. Poate fi o simplă coincidenţă,
însă această informaţie poate constitui încă o pistă de cercetare privind provenienţa ceasului de
buzunar marca „Eterna" cu monogramă încoronată. Indiferent de calea prin care acest ceas a ajuns în
România şi mai apoi în colecţia noastră, menţionez că acest ceas este o piesă valoroasă, ţinând cont de
prestigiul şi performanţele firmei producătoare. Până la identificarea monogramei de pe capacul
anterior al ceasului (lucru pe care l-am încercat dar fără rezultat), o s ingură concluzie se poate
desprinde ş i anume că, cercetarea minuţioasă conduce întotdeauna la un adevăr, dar adevărul nu este
întotdeauna plăcut.

Grupul Beldeanu cerea eliberarea deţinuţilor politici: generalul Aurel Aldea, episcopul Ioan Suciu, Anton I.
liderul ţărănist Ilie La zăr ş i Dinu Br ătianu .
8
Florin Manolescu, Scriitori români în exil, braful lung al revoluJiei, şintele serviciilor secrete, Viaţa
Ro mâneas că, p.43 , varianta PDF.
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CASTELUL MICLĂUŞENI - MEMORIALUL FAMILIEI
STURDZA
Ioana Coşereanu-Vasilescu•

Abstract: The present work, Destiny of a Library - Miclăuş eni Castle property of Sturdza family refers at the
history of the castle Miclăuşeni an old setting built in the 15 th century. Proofs in this sense are a few
archaeological discoveries, among which 12 coins that represent a place of Latin organization of the emperor
Traian and Adrian, as well as firepla ces, graves /rom the beginning of the migrations.
Sturdza family represents a new stage in the evolution of Miclăuşeni town, estate with 15 villages among which
Miclăuşeni and the castle that restores in the 1755 the successor boyar Ioan Sturdza.
We will talk here about the Sturdza family that dominated for two centuries the castle and about the cultural and
diplomatic concerns, insisting upon the connections between them with the personalities of the time. We will
alsa discuss about the library of the castle that at the beginning of the 19 th century counted over 60000
books. This paper deals with both mobile and immobile patrimony viewed as eyewitness of the two world wars,
as well as the way in which the events /rom Miclăuşeni happened, the uprising of the peasants in 1907.
This patrimony and the events make us think at an exhibition that will present the memory of this place and this
family of boyards, collectors that were clase to the idea of museum, making here a family museum as we can
fiind aut /rom the family diary kept for a period of 100 years.
Keywords: Sturdzafamily, Miclăuşeni castle, immobile patrimony.

astelul Miclăuşeni proprietate a fami liei Sturdza, familie de vechi boieri, printre
primele din Moldova, cărturari , bibliofili şi politicieni iscusiţi, are o istorie
zbuciumată, întinsă pe cîteva secole, a cărei poveste se îmbogăţeşte de-a lungul
veacurilor cu evenimente demne de comentat, în ideea înfiinţării unui muzeu care să devină nu doar
memorialul vechii familii ci care să readucă în prezent o istorie a locului, îndeosebi cea de secol
XVIII - XIX de cînd stăpînii aşezării au devenit Alexandru (Alecu) Sturdza, fiul său Grigore Sturdza
şi soţia sa, fiica cea mare şi cea mai iubită a scriitorului Ion Ghica, Maria Ghica.
Proprietatea de la Miclăuşeni şi familia Sturdza, familie de pasionaţi bibliofili, au fost de-a
lungul vremii martore a celor două războaie mondiale, dar şi coparticipante la evenimentele mai
importante ale ţării, precum: revoluţia de la 1848, Unirea Principatelor, răscoala de la 1907 etc.
Insurnînd aceste date, care conţin argumente muzeistice de deosebită valoare, suntem îndemnaţi să
pledăm pentru deschiderea unui muzeu în acest spaţiu gîndindu-ne, atît la castel, cît şi la parcul din
jurul său . Vom comenta lucrurile atît din perspectiva devenirii construcţiei, cît şi din perspectiva
patrimoniului augmentat timp de mai bine de două secole.
Castelul Sturdza a adăpostit pînă după al doi lea război mondial o consistentă şi valoroasă
colecţie, iar intenţia clar exprimată a proprietarului de azi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, mă
îndeamnă să cred că în viitorul apropiat va fi deschis aici, la Miclăuşeni, un muzeu memorial care să
aducă în prezent memoria familiei de influenţi oameni de stat, dar şi de însemnaţi învăţaţi, doritori de
a promova cultura apuseană şi în ţările române, colecţionari şi bibliofili de mare deschidere. Castelul
în sine reprezintă un patrimoniu distinct intrat deja în sfera de protecţie UNESCO, iar patrimoniul
memorial şi bibliofil ce merită reconstituit se referă la personalitatea celei mai vechi familii de boieri
din Moldova, dar şi la inestimabile valori bibliofile, piese rare arheologice, numismatice şi epigrafice,
colecţia de bijuterii de familie, pietre tombale şi o colecţie de busturi în marmură de Carrara, precum
şi la o fabuloasă corespondenţă. Aşadar valorificarea muzeistică se leagă nu doar de imobilul de secol
XVII-XX, 1750 -1906, ci şi de istoria întregii familii, de patrimoniul inestimabil acumulat aici de-a
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lungul secolelor. Sunt argumente care pledează, justificînd năzuinţa noastră muzeografică, pentru
ideea de a aduce spre cunoaştere generaţiilor următoare istoria acestei familii, a preocupărilor lor prin
amenajarea în spectaculosul şi romanticul castel, a unui muzeu care să se preocupe de memoria
locului mai întîi. Miclăuşeni, străveche localitate paleolitică ce poartă cu sine şi argumente legate de
civilizaţia Cucuteni, de istoria dacilor liberi aşa cum ne spun numeroasele urme de viaţă găsite de
arheologi în jurul localităţii precum: monede de argint romane emise din vremea împăraţilor, Traian şi
Adrian, vetre de aşezări dacice, necropolă cu morminte de înhumare din perioada de început a
migraţiilor (probabil mongoli). În secolul XV, după 14 l O, Alexandru cel Bun, bunicul lui Ştefan cel
Mare, prin împroprietărirea cu uric a boierului Miclăuş dă astfel şi numele localităţii . Însă cel mai
vechi document scris şi păstrat despre Miclăuşeni este pecetluit de Ştefan cel Mare şi se referă la un
act de danie al fiicei boierului vornic Miclăuş, către Roman Spătărel, căruia îi cedează partea ei din
moşia satului Miclăuşeni însoţită de un uric. De familia Sturdza la Miclăuşeni putem vorbi abia după
1699, când cei doi fraţi Ioan şi Sandu Sturdza, fiii lui Chiriac Sturdza intră în posesia locului cu moşii
şi sate. Dintre cei doi, fiul cel mare, Ioan intră în posesie şi rărnîne aici stăpîn deplin lăsînd la moartea
sa 42 de moşii cu 15 sate întregi, care sub Dimitrie Cantemir devine mare vornic (rnss 65, Condica
Şcheiană, Cap. Miclăuşănii). La Miclăuşeni după ce Ioan locuieşte în vechiul conac aproape dărîmat,
se hotărăşte, după 1752, să ridice peste cel vechi o nouă construcţie cu demisol şi parter care se va
păstra astfel pînă în 1880, iar piatra cu inscripţia care-i atestă vechimea dăinuie şi azi, a fost găsită în
muzeul castelului. De la 1748 datează şi Triodul şi Evanghelia dăruite bisericuţei din lemn alături de
care pe la 1781 boierul ridică şi o alta de zid de la care dăinuie şi azi o clopotniţă cu inscripţie tot din
acelaşi an 1781. Iată începutul care marchează patrimoniul familiei Sturdza. Cele mai substanţiale
transformări le aduce la acest început Dimitrie Sturza, figură de boier iluminist de la începutul sec.
XIX, preocupat de extinderea moşiei, şi care pe la 1815 pentru a-i urmări mai uşor hotarele
porunceşte alcătuirea unei hărţi a proprietăţii. Dimitrie Sturza uimeşte prin ideile sale înaintate, astfel
încît după 1802 este primul romîn care a conceput un proiect de constituţie republicană. În paralel cu
patrimoniul castelului putem vorbi şi de cel al bisericii îmbogăţit la un moment dat şi datorită
prieteniei cu mitropolitul Veniamin Costache, care dăruieşte în 1824 acestei biserici o icoană a Maicii
Domnului, şi care era „una dintre cele patru icoane împărăteşti de la Paraclisul Cetăţii Neamţului a lui
Ştefan cel Mare" (inventarul bisericii, rnss 1610, Arhivele Statului Iaşi).
Următorul important moştenitor al locului este fiul lui Dimitrie, Alexandru (Alecu) SturdzaMiclăuşeanul , aşa cum fusese supranumit fiul mai mic al lui Dimitrie spre a-l putea deosebi de ceilalţi
opt Alexandru Sturdza, reprezentînd în acelaşi timp figura cea mai puţin umbrită, şi cea mai meritorie
pe plan politic şi cultural şi care s-a dovedit a fi cel mai bun organizator al moşiei. Era mai tot timpul
reţinut la Iaşi cu numeroase şi importante îndeletniciri politico-administrative de stat la curtea
domnitorului Mihail Sturdza, însă legat afectiv de proprietatea sa nu se sustrage de la treburile moşiei
de la Miclăuşeni. Boierul cerea administratorului angajat acolo un raport zilnic ce îi parvenea la casa
din Iaşi printr-un fecior boieresc ce îndeplinea călare funcţia de curier.
Slugerul Teofan, astfel se numea administratorul, îi trimitea scrisori cu tot ce se întîmpla la
moşie pentru ca boierul să- i transmită îndrumări şi dispoziţii referitor la măsurile ce era nevoie a fi
adoptate. In arhivele Statului din Iaşi se păstrează un număr mare de scrisori care prezintă interes, atît
pentru o documentare serioasă privind administrarea moşiei dar şi toate treburile legate de curte şi
conac. Găsim în această corespondenţă multe informaţii de interes nu doar muzeografic necesare în
alcătuirea muzeistică ci şi pentru istorici, sociologi, economişti, lingvişti aflîndu-se aici o întreagă
terminologie de administrare economico-agricolă şi socială a locului. Astfel asistăm la o disciplinare
severă a vieţii gospodăreşti de pe moşie şi de la conac prin evidenţe scriptice minuţios consemnate,
încît ni se fac cunoscute diverse informaţii referitoare la organizarea spaţiului, la crearea de suprafeţe
cultivabile, la reorganizarea curţii conacului prin amenajarea spaţiului din jurul castelului cu grădini ,
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alei cu flori şi arbori ornamentali, încît putem vorbi de un adevărat parc dendrologic şi de un mod de
administrare minuţios organizat.
Peste ani urmaşul lui Alecu, care moare în împrejurări bizare la 1848, George continuă mai
vechea pasiune a familiei construind şi manejul, o altă străveche pasiune a familiei de asemenea acum
are loc extinderea moşiei prin cumpărare de terenuri noi. Să amintim că gospodăria boierească de la
conac dispunea de numeroase ateliere, precum: dogărie, curelărie, ciuboterie, pînzerie, butnărie,
conduse de maeştri nemţi aduşi aici intenţionat pentru a-i învăţa pe oamenii de pe moşie diferite
meşteşuguri . Şi nu întîmplător numele lor de familie constatăm că sunt legate de îndeletnicirile
manuale pe care le practicau: Ciubotaru, Curelaru, Butnaru, Livadaru, Prisecaru etc. Conacul,
reconstruit de Dimitrie, cuprindea 25 de camere, distribuite pe două nivele parterul ocupat de boier şi
cele de sub casă, un demisol unde locuiau principalele slugi, precum vătaful şi cămărăşiţa şi unde
funcţiona şi atelierul de pînzărie şi dulceţăria. Sus în odăile boierului pe lîngă dormitoare, sufragerie,
salonul cu clavir şi biblioteca, mai exista şi camera copiilor şi o încăpere ce servea drept sală de
gimnastică . În 1937 este construită şi o conductă care aducea apa potabilă la castel de la un izvor aflat
la l km distanţă .
O altă etapă în evoluţia castelului şi a moşiei o constituie perioada de după căsătoria lui
George cu Maria Ghica, mai tînăra lui soţie, pentru care se hotărăşte să reconstruiască vechiul conac
descris mai sus, păstrînd însă o parte din camerele de la parter cu tavanele boltite în noua construcţie.
Pentru această investiţie, George vinde cîteva păduri dar le şi împrumută de la o Societate de
creditare, Creditul Financiar Român pentru care ipotechează întreaga moşie Miclăuşeni. Pentru
exterior foloseşte multe elemente neogotice, amintind de Palatul Culturii din Iaşi sau de altă
construcţie tot a familiei Sturdza, Palatul Ruginoasa. Decoraţiunile exterioare cuprind elemente
reinterpretate din stema familiei la care apare un element nou, cavalerul medieval călare atacând cu
suliţa, ansamblul acesta reprezintă stema castelului, dar şi emblema aleasă de George pentru ramura
Miclăuşeană a familiei Sturdza.
Construcţia impresionează prin arhitectura sa cu aer romantic favorizată şi de amplasamentul
în parcul amenajat după aceleaşi criterii romantice . Interiorul a fost pictat în ulei cu motive
geometrice şi florale, marmura scărilor interioare a fost adusă din Dalmaţia, mare parte dintre piesele
de mobilier din lemn de trandafir sculptat minuţios păstrează acelaşi stil ca uşile şi ferestrele, iar
sobele, cîte mai pot fi văzute azi, au plăcile de teracotă pictate. Impresionantă este inscripţia în limba
latină din holul de la intrarea în castel, datată 1888, realizată în culori, ce poartă cu sine informaţii
preţioase referitoare la contribuţia fiecărei generaţii la dezvoltarea curţii boiereşti şi a conacului. Cred
că este bine să precizăm cu mai multe amănunte, informaţii legate de contribuţia fiecărei generaţii aşa
cum relevă inscripţia despre care vorbeam mai sus. Rezurnînd vom aminti că primul dintre proprietarii
Miclăuşeniului , ,Joan fiul logofătului Sandu a zidit conacul pe vechile clădiri ale boierului Miclăuş,
fiul acestuia Dimitrie a clădit biserica de astăzi şi grajdurile, Alecu fiul lui Dimitrie şi soţia sa
Ecaterina au restaurat vechiul conac, l-au lărgit şi l-au împodobit, inconjurîndu-1 de grădini. Alecu
îndepărtează casele ţărăneş ti pe care C. Negruzzi (în vizita sa la conac în 1837 încă le mai găsise pe
lângă conac n.n) amenajând un frumos parc în stil englezesc. Ultimii sunt, mai precizează inscripţia,
părinţii aceluia care adaugă manejul adică George A. Sturza". (Costin Merişca , Castelul Miclăuşeni
în cultura română, Editura Cronica, 1996, Iaşi) . Tot George este acela care hotărăşte şi refacerea
conacului şi construirea actualului castel. Iată textul inscripţiei de la 1888 tradus din limba latină :
„Casa ridicată aici de strămoşul Ioan 1752 sub Matei Ghica Principe, adăugindu-se de către
Dimitrie biserică şi grajduri, sub Ioan Sandu Sturza-Principe, mărită şi înconjurată cu grădini
Alexandru şi Ecaterina părinţi, sub Mihail Grigore Sturza Principe, fiind adăugat manej fn anul de la
Hristos 1888 ... ultimele două rînduri sunt ilizibile ". Este una dintre cele mai importante mărturii
salvate, a cărei valoare este augmentată de faptul că ornamentaţia şi motivele sale au fost refolosite
conceptual de arhitecţi, dar şi de Maria Ghica în desenele destinate decorării pereţilor interiori.
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Referitor la colecţiile castelului partea cea mai consistentă se referă la cea bibliofilă, dar şi la
o alta de costume şi arme medievale complete pentru cal şi călăreţ datată în sec XVI (există imagini
care
s-au păstrat chiar dacă această colecţie s-a risipit), o alta de bijuterii de familie şi un „Museum
Familiarum", denumit de George astfel, a cărui colecţie se compunea din piese rare arheologice,
numismatice şi epigrafice (topoare de cremene, puşti cu cremene, pietre tombale), inscripţii
encomiastice (inscripţii cu caracter elogios), pistoale turceşti etc. Cea mai mare parte dintre piesele
enumerate s-au pierdut, iar după 1944 devastările din timpul celui de al doilea război şi din perioada
comunistă care a urmat, au fost găsite doar pietrele tombale fixate în zid, de asemenea opt inscripţii
încastrate tot în zidărie şi o stemă domnească. În legătură cu pietrele tombale comentariile, ar putea fi
dezvoltate, în funcţie de traducerea inscripţiilor (din turcă, sau cele cu alfabet chirilic) şi de
apartenenţă , de care de altfel s-au preocupat profesorii universitari, istorici ieşeni . Toate acestea există
şi azi în partea dinspre sud a castelului în muzeul pe care ar fi dorit George să-l amenajeze. Castelul a
avut de asemenea o colecţie de busturi în marmură de Carrara şi de tablouri vechi în ulei,
reprezentîndu-i pe strămoşii familiei pentru care George îşi rezervase rubrici în Condica şcheiană, în
vederea inventarierii lor, dar unde nu au fost găsite decît titlurile: Index picturarum familiarum.
Lucrările au dispărut din podul castelului după 1945. Cea mai veche relicvă păstrată este în
piatră, bolta de intrare la curte, care după construcţie pare a fi din sec XV-XVI, provenind se pare din
casa lui Miclăuş, spun unii cercetători, dar a cărei inscripţie nu s-a mai păstrat. Cel mai cuprinzător
patrimoniu este cel legat de carte şi document, rezultat atît prin păstrarea vechilor hrisoave despre
domeniu ( cu ajutorul cărora reconstituim vechimea familiei cu preocupările ei), dar şi prin dezvoltarea
pasiunii lor bibliofile (asigurată de cultura şi educaţia cuprinzătoare dobândite cu profesori particulari
sau la şcoli occidentale, dar şi din experienţa acumulată datorită dregătoriilor de vază pe care le-au
deţinut) începînd cu anul 1755, cînd Ioan Sturdza îşi face manifestă această pasiune. El moşteneşte de
la strămoşi manuscrise şi carte păstrate în Biblioteca de la Miclăuşeni dar şi în cea şcheiată , parte din
colecţie care a avut un destin mai bun decît cea de la Miclăuşeni căci a ajuns la Academia Română
prin grija lui Costache. Biblioteca propriu-zisă a fost formată de Dimitrie Sturdza logofătul, devenit
stăpîn la Miclăuşeni în 1781, spirit luminist care a depăşit nivelul de cunoaştere al limbii şi culturii
greceşti şi latineşti, fiind preocupat de cultura apuseană, devine un bun cunoscător al limbii franceze,
iar pe fiii săi îi trimite la şcolile din Germania. El va achiziţiona carte, manuscrise şi le va transmite
fiilor gustul pentru
Cultură, aşa încît fiul sau Costache-Şcheianu devine Preşedintele Cabinetului de istorie naturală a
Moldovei şi va purta corespondenţă cu minţile luminate ale vremii din Frankfurt,Viena, Paris etc., iar
Alecu Miclăuşeanu, colecţionează manuscrise istorice cu ochiul unui cunoscător. Ei îmbogăţesc
considerabil biblioteca tatălui.
Pentru a înţelege mai bine întîmplările legate de castel, să ne amintim ce s-a întâmplat cu întreaga
proprietate după 1944, cfnd Ecaterina părăseşte castelul, din cauza frontului mult prea apropiat,
plecfnd în refugiu. Autorităţile i-au propus evacuarea bibliotecii, cu cele 60.000 de volume, multe
din ele ediţii princeps sau rarisime, manuscrise, corespondenţă , etc. Ecaterina a refuzat
iniţial evacuarea ei, dar apoi a predat Episcopiei Romanului două inventare ale bibliotecii, aproape
legendarele caiete cu scoarţe roşii şi maro (groase de 40-60 cm), dispărute ulterior pentru ca de aici
să fie confiscate de Securitate, pentru a li se pierde urma, lesne de înţeles din ce motive.
În iarna 1944-1945, după cum am spus, au poposit aici coloane de prizonieri nemţi şi apoi
ocupanţii eliberatori ruşi. În această perioadă, cea mai mare parte din colecţiile castelului, piesele de
mobilier şi alte bunuri au fo st furate sau distruse de soldaţi sau de alţii care au trecut pe la castel.
Clădirea a/ost de asemenea devastată. Multe dintre exemplarele valoroase au fost folosite de soldaţii
ruşi, instalaţi aici ca la ei acasă, drept combustibil şi arse în sobe, sau au fost supuse jafalui, între
1947- 1953.
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Zbuciumata poveste a castelului intră acum În perioada sa cea mai pufin fastă, atunci cînd
aici a ac/ionat administraţia comunistă. Impresionanta biblioteca a fost fie distrusă după cum am spus
deja, fie vîndută la Tg. Frumos pe post de ambalaje pentru cîrciumi şi prăvălii, fie furată şi valorificată
pe diverse căi în ţară sau în occident, de cei doi paznici instalaţi aici sau de către cei veniţi ca
reprezentanţi ai administraţiei de partid. Pe de altă parte, cînd încă mai existau exemplare valoroase
din vasta colecţie bibliofilă, parte dintre volume au fost încărcate fraudulos de doi evrei Jacob Popper
şi Jean Ackerman, unul dintre ei anticar, ceea ce ne determină să spunem că nu au venit întîmplător şi
în necunoştinţă de cauză. Aceştia au încărcat într-un camion al Apărării patriotice numeroase valori
ale castelului cu scopul, spuneau ei, de a le proteja. Aşa de bine le-au protejat, încît o parte dintre
volume au ajuns la sediul ARLUS din Iaşi, o altă parte, în cazul fericit, a fost vîndută de către aceştia
Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi, iar o a treia, bănuim dintre cele mai valoroase, au fost pur şi
simplu scoase din ţară. O mică parte dintre volume au fost salvate de Ecaterina şi lăsate în grija
episcopiei Roman, unde au fost restaurate şi inventariate şi unde se află şi în prezent. Ulterior
Ecaterina face şi un act oficial de donaţie.
După cum ştim rămăsă văduvă încă din 1918 şi fără a avea moştenitori, Ecaterina se
călugăreşte în ultima parte a vieţii, căpătînd numele monahie de Macrina, iar în aprilie 194 7, recurge
la actul de donaţie către Episcopia Roman, dăruind acestei instituţii castelul, precum şi parcul cu cele
32 hectare ce mai rămăseseră din moşia care-l înconjura, biserica ctitorită de bunicul său Dimitrie,
dependinţele, cu gîndul exprimat ca Episcopia să înfiinţeze aici o mănăstire de maici. Mişcarea
aceasta a salvat vremelnic castelul şi comorile sale, din cîte mai rămaseră după dezastrul provocat de
ruşi, căci mai tîrziu, după 1953, comuniştii au desfiinţat aşezarea monahică , iar maicile au fost trimise
la un schit din judeţul Botoşani, întreg domeniul devenind proprietatea statului. Ecaterina nu mai
apucă sa vadă schimbările în bine ale străvechiului său domeniu, moare între timp la schitul
Cazancea, iar abia în 1970 osemintele sunt aduse la Miclăuşeni la odihnă, alături de cele ale
strămoşilor ei. Din 1953 devastarea locului şi a patrimoniului rămas devine şi mai mare motiv de
întristare, căci locul este folosit total nepotrivit, devenind pe rînd depozit militar de materiale
explozibile - în proprietatea Ministerul Metalurgiei, apoi a Consiliului Popular Iaşi , cînd mansarda era
folosită pentru petrecerile - orgii organizate de autorităţile comuniste ieşene, iar în 1960, castelul a
devenit orfelinat şi şcoală specială pentru copii oligofreni sau cu alte dizabilităţi. Acum au loc două
incendii, primul localizat în podul castelului după una dintre petreceri, provocat se pare de o ţigară, în
1968 (atunci totul a fost trecut sub tăcere) , iar un al doilea tot în mansardă, în 1985, evenimente care
au pus capăt existenţei Castelului şi a patrimoniului său. Dacă în primul incendiu au ars ultimele
mobile ale familiei , în cel de-al doilea apa folosită la stingerea focului s-a infiltrat în pereţi deteriorînd
construcţia pînă la temelie. După 1989 castelul în ruină totală , cu patrimoniul atît cît a putut fi salvat,
împrăştiat în diverse locuri, precum: Arhivele Statului de la Piatra Neamţ şi Iaşi, Biblioteca
Universitară Iaşi , şi Episcopia Roman, a fost revendicat de Mitropolia Moldovei şi restaurat parţial
după 2001 . Locul a revenit la destinaţia cerută de testamentul Ecaterinei, Mănăstire de maici care
organizează aici diverse programe cu scop cultural-educaţional sau caritabil (funcţionează aici un
Centru ecumenic de ajutor pentru copii şi vîrstnici) şi dacă se va şi finaliza intenţia exprimată de
colectivul care slujeşte locul, castelul va adăposti şi un muzeu care să evoce atmosfera de altădată a
locului, să constituie un memorial al familiei Sturdza şi mai mult să ilustreze cu mijloace
muzeotehnice moderne dezastrul provocat aici de război şi de impostura comunistă .
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HAYDN 'S ANO MOZART'S COMPOSITIONS
FOR MUSICAL AUTOMATA.
COMPOZIŢIILE LUI HAYDN ŞI MOZART PENTRU
AUTOMATE MUZICALE
Hei mut Kowar •

În
I 775 ,
Marie
Dominique
Joseph
Engramelle a publicat la Paris o carte despre
notarea pe cilindrii de flaşnetă. În 1778, a apărut
tratatul lui Francois Bedos de Celles despre „arta
fabricării orgii", încorporând şi dezvoltând
scrierile lui Engramelle. Mai târziu descoperim o
a ltă lucrare scrisă , în 1829, de către Ignaz
Bruder, un fabricant german de flaşnete, care
descrie detaliat notarea pe cilindrii automatelor
muzicale.
Aceste documente evidenţiază faptu l că în acele
vremuri, articularea rafinată şi diferenţiată a
tonurilor şi a frazării muzicale era extrem de
importantă pentru interpretarea muzicală . Nu
este de mirare faptul că interpretarea de atunci
diferă sub stanţial de cea contemporană, fii nd
deopotrivă interesant de descoperit rapiditatea cu
care s-a schimbat gustul muzical. Engramelle
deplânge faptul că maniera în care maeştri
renumiţi , precum Lulli sau Marchand îşi cântau
muzica, nu a fost păstrată pe cilindri cu ştifturi
meticulos notate, ceea ce înseamnă că arta lor a
interpretării s-a pierdut pentru totdeauna.
Schimbările în practica interpretativă au fost
di n
moment
ce
probabil semnificative
Engramelle spunea în 1775: ,,Lulli, Corelli,
Couperin, Rameau s-ar revolta şi ar protesta dacă
ar auzi cum sunt interpretate astăzi compoziţii l e
lor".
De asemenea, Ernst Ludwig Gerber, care a
compilat
lucrarea„historisch-biographisches
Lexikon der Tonkiinstler", publicată în 1813 ,
consideră automatele muzicale drept o sursă
validă care păstrează informaţii despre tehnica
muzicală. Acesta povesteşte cum, în 1797, a

In 1775 Marie Dominique Joseph Engramelle
published in Paris his book on how to notate
cylinders of barrel organs. 1778 appeared the
treatise of Francois Bedos de Celles on " the art
of organ making" incorporating and expanding
Engramelle's writings. Later on we find another
source written in 1829 by Ignaz Bruder, a
German maker of barrel organs, who refers in
detai l to the notation of the music on the barrels
of musical automata.
From these pub lications it becomes evident that
at those times a refined and differentiated
articulation of the tones and of the phrasing of
the music was of utmost importance for the
performance of music. It is not a big surprise
that we learn from these sources that the
performance of their days differs quite
substantially from today's practice, furthermore
it is most interesting to read that the musical
taste changed quickly. Engramelle deplores that
the way the famous masters like Lulli or
Marchand had played their music has not been
conserved on meticulously pinned barrels,
which means that their art of performance will
be !ost for posterity. Changes in performance
practice must have been considerable,
Engramelle says in 1775 : "Lulli, Corelli,
Couperin, Rameau would revolt and protest if
they could hear how their compositions are
executed today".
Also Ernst Ludwig Gerber, who compiled the
„historisch-biographisches
Lexikon
der
Tonkiinstler", published I 813, rates musical
automata as a valid source preserving the
execution of music. He tells us that in 1797 he

• Doz. Dr. Phonogrammarchiv - Austrian Academy of Sciences
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himself listened to flute clocks roade by
Kleemeyer in Berlin, and attests that these flute
clocks give a true picture of the actual musical
performance which could be helpful in the
future for studying the history of musical taste.
F rom these statements we can see how
important existing musical automata are. Both
Haydn and Mozart wrote music especially for
automata, and in the case of Haydn we are lucky
to have still the original instruments. With
Mozart the situation is more difficult as the
instrument, or instruments, which were to play
his music, are !ost. But further sources give
some clues on how his compositions may have
sounded.

ascultat el însuşi ceasurile cu orgă realizate de
Kleemezer în Berlin şi confirmă faptul că acestea
oferă o imagine reală a interpretării muzicale
actuale care ar putea fi ulterior de folos în studiul
istoriei gustului muzical.
Aceste mărturii ne ajută să apreciem importanţa
automatelor muzicale existente. Atât Haydn, cât
şi Mozart au compus special pentru automate, iar
în cazul lui Haydn suntem norocoşi să avem şi
astăzi instrumentele originale. În cazul lui
Mozart, situaţia este mai dificilă, deoarece
instrumentul, sau instrumentele, care trebuiau să
redea compoziţiile sale, s-au pierdut. Există însă
surse care ne dau indicii despre cum ar fi putut
suna compoziţiile lui.

The first part of this article will deal with
Haydn, the second with Mozart.
J. Haydn wrote music for the flute clocks which
Primitivus Niemecz his pupil and colleague at
the Esterhazy court designed. As we can see
from the autographs and from the instruments
Haydn and Niemecz cooperated in adjusting the
music to the needs and possibilities of the
musical automata. This means that some very
special music has been formed which may in
some aspects not represent the practice of every
day musical life. But certainly it is possible to
extract a number of features which are of
relevance for the performance of music in
Haydn's time.
The investigations presented here rely on the
edition of Haydn's works voi. 21 edited by
Sonja Gerlach and George Hill in 1984, and on
the music played on five flute clocks which play
Haydn's compositions.
Two of these instruments are signed and dated
by P. Primitivus Niemecz, the court chaplain
and librarian at Esterhaza, they date from 1792
(picture 1) and 1793 (picture 2) respectively.
The so-called Teubner clock (picture 3) - the
name comes from its former owners - shows a
similar mode of construction, as well as a
recently discovered 'fourth ' clock (picture 4).
Although not signed both were roade most
probably also by Niemecz and come from about
1796. The earliest flute clock which Niemecz
made in 1789 and which also played Haydn

Prima parte a acestui articol este dedicată lui
Haydn, iar a doua lui Mozart.
Joseph Haydn a compus pentru ceasurile cu orga
construite de discipolul şi colegul său de la
curtea
Esterhazy,
Prirnitivus
Niemecz.
Semnăturile de pe instrumente ne ajută să
observăm modul în care Haydn şi Niemecz au
cooperat în adaptarea muzicii la nevoile şi
posibilităţile automatelor muzicale. Astfel s-a
creat un tip de muzică specială care, în unele
aspecte, nu reprezintă practica vieţii muzicale
cotidiene. Însă cu siguranţă este posibil să
extragem un număr de trăsături relevante pentru
interpretarea muzicală din epoca lui Haydn.
Investigaţiile prezentate aici se bazează pe cele
21 de volume ale lui Haydn, editate de Sonja
Gerlach şi George Hill în 1984, şi pe
compoziţiile lui Haydn interpretate de cinci
ceasuri cu orgă .
Două din aceste instrumente sunt semnate şi
datate de P.Prirnitivus Niemecz, capelanul şi
bibliotecarul curţii de la Esterhaza, datând din
1792 (foto 1) şi respectiv 1793 (foto 2 ).
Aşa-numitul ceas Teubner (foto 3) - numele
provine de la foştii proprietari - arată un model
similar de construcţie, la fel ca şi al "patrulea
ceas" recent descoperit (foto 4). Deşi nu sunt
semnate, ambele au fost probabil fabricate de
Niemecz şi datează din 1796. Cel mai timpuriu
ceas cu orgă pe care Niemecz l-a realizat în
1789, care reda tot compoziţii de-ale lui Haydn,
s-a pierdut.
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compositions is !ost.
The last of the Haydn clocks is that made by
Johann Joseph Wiest in Vienna, which dates at
the earliest from 1796, but at any rate must have
been in existence prior to 1804, as that is when
it was sold. (picture 5).
The five existing instruments provide all in all
38 musical pieces, 19 are original compositions
or arrangements made by Haydn hirnself. They
are listed as Hoboken group XIX: 1,2, 9-18, 24,
27-31, according to Sonja Gerlach and George
Hill who published and edited the Haydn
compositions in the complete edition of Haydn's
works:
Stiicke
fi.ir
das
Laufwerk
(Flotenuhrstiicke). Joseph Haydn Werke Voi.
XXI, Miinchenl984. Marie Cornaz provided an
important addition insofar as she discovered the
autographs of XIX: l and 2, a fact which could
not have been observed by Gerlach and Hill
(Marie Cornaz: Henry Vieuxtemps. Sur Ies
traces d'un jeune violiniste virtuose, in: Monte
Artium. Journal of the Roya! Library of Belgium
l (2008): 57-71. Haydn's composition XIX: 32
has not turned up so far on a flute clock. They
other pieces on the flute clocks are arrangements
or compositions most probably from the hand of
Niemecz.
I will try to outline aspects of dynamics,
agogics,
ornamentation,
articulation
and
phrasing, and tempo.

Pic. l. Flute Clock, P.Prirnitivus Niemecz, 1792
Foto l.Ceas cu orga, P.Prirnitivus Niemecz, 1792

Pic.2. Cylinder and pairs ofbelows (Niemecz Flute
Clock, 1793)
Foto 2. Cilindru şi sistemul pneumatic (Ceasul cu
orgă, P.Primitivus Niemecz, 1793)

One can be short with dynamic and agogic
aspects:
The Niemecz-clocks just have one rank of pipes.
But with the changing density of the harmony,
the setting, ranging from two-voice texture to
six- and seven part chords also some kind of
dynamic shading can be achieved. Also the few
half-note chords, for instance in the minuet
XIX: 9, seem to be much louder than the other
notes.

Pic.3. Cylinder and pairs ofbelows ( Teubner Flute
Clock, I 796)
Foto 3. Cilindru şi sistemul pneumatic (Ceasul
Teubner, 1796)

Ultimul din ceasurile Haydn este cel realizat de
Johann Joseph Wiest în Viena, datând cel mai
curând din 1796, dar care era funcţional înainte
de 1804, dată la care a fost vândut ( foto 5). Cele
cinci instrumente existente ne oferă în total 38
piese muzicale, dintre care 19 sunt compoziţii
originale sau aranjamente realizate de Haydn

=

Pic:XIX: 9, ex.XIX(9)

Playing passages in octave parallels and chains
of trills add considerably to dynamic changes.
Also embellishments have the effect of an

însuşi .
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accentuation.
As to the rhythmical and temporal conception
the music on the Haydn-clocks is set with
rnathematical precision. We do not find
accelerando or ritartando, not even in closing
cadenzas or at the end of the pieces as it is
proposed by Engramelle 1775. There are no
rubato passages as they appear with Viennese
flute clocks some 20 years later. The Haydnclocks also do not play note inegales.

Pic.4.Teubner Flute Clock, recently discovered
Foto 4 Ceas cu orgă Teubner, recent descoperit

As to ornamentation
When Haydn wrote for musical automata he was
confronted with a new situation. He could not
rely on the skill and inventiveness of the artist
but had to write down every detail he wanted to
have played. This means that all ornaments are
composed and are strictly fixed on the barrel. It
is easy to study the ornaments from the written
sources.
From the flute clock we can learn how the
ornaments are performed. I will point out some
major characteristics. Most ornaments are
played on the beat and they are played fast. We
can notice a high speed of the trills, which is a
consequence of the mechanical capabilities of
the flute clock. Trills of that speed can hardly be
carried out by human hand, but were

Pic.5. Haydn Clock, Vienna (Wiest, 1796)
Foto 5.Ceas Haydn, Viena (Wiest, 1796)

Acestea apar sub denumirea de grupul Hoboken
XIX (1, 2, 9-18, 24, 27-31), conform Sonja
Gerlacb şi George Hill, care au publicat şi editat
o ediţie completă a operelor lui Haydn: Joseph

characteristic for barrel organs, a fact which had
already been mentioned by Engramelle in 1775.
Haydn uses numerous arpeggios in his pieces.
But one can distinguish between two types.
1) Haydn notates in detail an appoggiatura
consisting of rnany notes which leads to the

Haydn

Werke,

main note of the melody which is played on the
beat (XIX:10)

Marie Cornaz a oferit o completare importantă,
deoarece a descoperit semnăturile XIX (1 , 2), un

Stucke for

(Flătenuhrstucke) ,

das

Laufwerk

voi. XXI, Miinchen 1984.

fapt care nu a fost observat de Gerlacb

şi

Hill

(Marie Cornaz: Henry Vieuxtemps, Sur Ies
traces d 'un jeune violoniste virtuose, în Monte
Artium. Journal of the Roya) Library of Belgium
1 (2008), 57-71). Compoziţia lui Haydn XIX

o~.-1.t •• ,

.
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Pic.XIX:10, ex. XIX:10
2) Ordinary arpeggios of a chord are denoted by
the waved line. Ali theses arpeggios are played

very short and fast. It is interesting to observe at

(32) nu a apărut până acum pe un ceas cu orgă.
Celelalte piese de pe ceasurile cu orgă sunt
aranjamente sau compoziţii cel mai probabil

which occasions Haydn makes use of arpeggios:
At the end of a piece (e.g. XIX: 28).

produse de Niemecz.
Vom încerca în cele ce

urmează să evidenţiem

E.g. XIX: 28, ex. XIX:28

aspecte

dinamică,

ornament,

de

articulaţie şi
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Aspectele privind dinamica şi agogica' pot fi
rezumate astfel:
Ceasurile Niemecz au un singur rând de tuburi,
dar se poate obţine o anumită nuanţă dinamică
cu densitatea schimbătoare a armoniei, aranjare
care variază de la o textură pe două voci la
acorduri cu şase şi chiar şapte părţi. Cele câteva
acorduri de jumătăţi de notă , de exemplu în
menuetul XIX(9), par mult mai sonore decât
celelalte note.
Interpretarea pasajelor în octave paralele şi
succesiuni de triluri contribuie semnificativ la
schimbările
de dinamică . De asemenea,
ornamentele au efectul unei accentuări.
In ceea ce priveşte concepţia ritmică şi durata
muzicii înregistrată pe cilindri ceasurilor Haydn
este stabilită cu precizie matematică . Nu întâlnim
accelerando sau ritardando 2, nici măcar în
cadenţele de final sau la finalul pieselor, aşa cum
a propus Engramelle în l 775 . Nu există pasaje
rubato 3, aşa cum se întâmplă la ceasurile cu orgi
vieneze, construite 20 de ani mai târziu. De
asemenea, ceasurile Haydn nu redau note
inegale.

With chords in cadenzas (e.g. XIX: 15)
Cu acorduri în cadenţă (ex. XIX: 15)

For placing accents (e.g. XIX: 11)
Pentru plasarea accentelor (ex. XIX: 11)

1n order to emphasize chords within the flow of
the mus ic (e.g. XIX: 27).
Pentru a evidenţia acordurile din curgerea
muzicii (ex. XIX: 27)
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The flute clocks throw also some light on the
Execution of a special embellishment, the
mordent: Haydn added în his autograph of his
fugue (HV XIX: 16) a footnote saying that
every time the theme appears in the piece a
mordent should be applied to the first note:
/\ AVegro assai

l 'fr

Ori&inalfuf

K«~i.fl /JcydnJ
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Ornamentaţia

Atunci când Haydn a compus pentru automatele
muzicale, acesta s-a confruntat cu o situaţie
inedită. Deoarece nu se putea baza pe priceperea
şi inventivitatea artistului, Haydn a fost nevoit să
noteze fiecare detaliu pe care şi-l dorea
interpretat. Asta înseamnă că toate ornamentele
sunt compuse şi fixate cu stricteţe pe cilindru.
Studierea ornamentelor din surse scnse este

...,
..

facilă.

ne ajută să aflăm cum se
interpretează ornamentele. Vom sublinia câteva
caracteristici esenţiale. Majoritatea ornamentelor
sunt interpretate rapid pe bătaie. Putem observa
o viteză mare a trilurilor, consecinţă a
capacităţilor mecanice a ceasului cu orgă.
Trilurile cu această viteză pot fi cu greu
Ceasul cu

Pic: XIX:16, fig.XIX(16)

With the flute clocks we find two ways of
playing the mordent : either, if it should be very
short, to strike both notes at once, holding the

orgă

Teorie care se ocupă cu schimbările mişcării ritmice determinate de expresivitate în timpul executării unei
piese muzicale.
2
Semne muzicale ce indică grăbirea respectiv încetinirea treptată a mişcării până la proxima indicaţie de tempo.
3
Indicaţie de tempo ce desemnează o anumită libertate pe care şi-o poate lua interpretul de a mări sau micşora
unele valori de note în avantajul expresiei artistice.
1
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executate de oameni, însă erau caracteristice
flaşnetelor, fapt menţionat de Engramelle în
1775.
Haydn foloseşte numeroase arpegii în lucrările
sale, dar distingem două tipuri principale.
1) Haydn notează în detaliu o ornamentatie
formată din mai multe note care duc la nota
principală a melodiei interpretată pe bătaie, ex.
XIX(lO).
2) Arpegiile obişnuite ale unui acord sunt
indicate de linia ondulată. Toate aceste arpegii
sunt interpretate foarte scurt şi rapid. Este
interesant de observat cu ce ocazie Haydn
foloseşte arpegiile: la finalul unei piese (ex.
XIX:28).
Ceasurile cu orgă ne oferă asemenea informaţii
privind execuţia unut ornament special,
mordent4:

upper note and playing the lower note very
shortly, or, to play a true alternation between
upper note, lower note and back to upper note.
The flute clock made by P. Primitivus Niemecz
m
1793 plays Haydn's fugue HV XIX: 16. The
flute clock clearly plays the mordent the first
way : Immediately after the upper note the lower
note is played for amoment, the upper note is
not released. You cannot hearit but you can see
it from the pins on the barrel, there is only one
solid bridge to play the main note (g) : in the
contrary, the "Teubner-clock" from 1796 as
mentioned above, plays the mordent as very fast
alternation between the main note (g) and the
lower note ( f sharp) and back to g: there is a pin
for playing the g immediately followed by a
bridge for the same note, thus we get a short
interruption of the g while playing the lower
note ( f sharp):
Also the flute clock made by Joseph Wiest plays
the mordent as alternation between the two
tones.
Last but not least it is interesting to note fact that
on all flute clocks all the trills are played with
the main note as the starting note.

Haydn a adăugat semnăturii de la fugă HV
XIX(16) o notă de subsol în care preciza că de
fiecare dată când apare tema în cadrul piesei, un
mordent trebuie să însoţească prima notă :
Ceasurile cu orgă ne dezvăluie două metode de a
interpreta mordentul: dacă trebuie să fie foarte
scurt, ambele note trebuie atinse în acelaşi timp,
ţinând nota superioară şi interpretând nota
inferioară foarte scurt sau se poate interpreta o
adevărată alternativă între nota superioară, nota
inferioară şi apoi se revine la nota superioară .
Ceasul cu orgă, realizat de P.Prirnitivus Niemecz
în 1793, interpretează fuga lui Haydn HV
XIX(16). Este evident că ceasul cu orgă
interpretează mordentul urmând prima metodă :
imediat după nota superioară, nota inferioară se
aude pentru un moment, iar nota superioară nu
este eliberată . Nu se poate auzi dar se poate
vedea pe pinii cilindrului, există o singură punte
solidă pentru a cânta nota principală (Sol). Pe de
altă parte, ceasul Teubner, din 1796 aşa cum am
menţionat
mai devreme, redă mordentul
alternând foarte rapid nota principală (Sol) şi cea
inferioară (Fa diez) şi revine la Sol: există un pin
care redă nota Sol urmată imediat de o punte
pentru aceeaşi notă , astfel obţinem o scurtă
întrerupere a notei Sol în timp ce se redă nota

Articulation and phrasing
The musical expression takes place within a
strict Temporal frame. The musical expression
comes
to life with the help of a subtle and detailed
articulation of the tones and phrasing of
passages.
We have two aspects in respect of performance
practice which we can derive from the
fluteclocks .
First, we learn from the pinning of the barrels
how
the written text has to be executed, second, it is
interesting with those pieces which appear on
severa! clocks, to find out how consistent the
phrasing is, or, which variations we can expect.
Most noticeable is the shortening of the tone
4

Semn de ornament muzical care indică necesitatea de a se executa într-o succesiune rapidă, trei note.
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inferioară

values at the end of phrases, motives or at the
end of the
phrasing is, or, which variations we can expect.
Mast noticeable is the shortening of the tone
values at the end of phrases, motives or at the
end of the pieces. The single tones of a passage,
of a run, are played short, staccato. For the rest,
in many cases the different note values are
somehow harrnonized to a short staccato on the
barrel. This becomes obvious for instance from
the beginning of XIX: 17: the quarter notes of
the bass and the eighth notes of the chords are
equally short as the sixteenth notes.
They are all just pins on the barrel, and one pin
gives less than a thirty-second note.
Another example is even more striking. If we
look at the passage closing the minuet XIX: 9
we find all quarter tones and the eighths, and
alsa the notes of the last chord, notated as pins
on the barrel, which means that they all are
played as short as the thirty-seconds of the run
at the beginning of the passage! Only the half
note is played in its full length as it is bound to
the following note.
Alsa in XIX: 14 the quarter tones, dotted eighth
notes and sixteenth notes are played equally as
staccato, but the flute clocks differ from each
other with the phrasing of the second part of the
theme. The Wiest clock plays all notes staccato,
while the 1793 clock ties together dotted eighth
and sixteenth notes in bar two and three - but not
on the third beat of bar three.
Later on we find again a different interpretation
of the music. In the bars 20 to 22 the Wiestclock plays a slur of the dotted eighth and the
sixteenth note both in the beginning of bar 21
and bar 22; this is meaning that the dotted eighth
notes under the slur are played with their given
note value, producing rather strong accents on
the first beats of these bars. The 1793 clock
displays a different character. Without the slur in
bar 21 the passage becomes very light, gaining
some more expression with the slur in bar 22.
The 1793-clock is introducing a variant of the
phrasing of the sequence in bar 21 and 22.
Different articulations we find alsa with the
beginning of XIX: 8 the so called
"Wachtelschlag" I "song of the quail". This

(Fa diez):

Pins cylinder and bridge from Niemecz Flute Clock
Cilindru cu pini şi punţi -Ceasul cu orgă a lui
Niemecz

Pins cylinder and bridge from Teubner Clock
Cilindru cu pini şi punţi de la Ceasul Teubner
De asemenea, ceasul cu orgă realizat de Joseph
Wiest redă mordentul ca alternaţie între cele
două tonuri. Este deopotrivă interesant de
observat faptul că pe toate ceasurile cu orgă,
trilurile sunt redate cu nota principală ca notă de
început.
Articularea şi frazarea
Expresia muzicală are loc în cadrul unei secvenţe
temporale stricte şi prinde viaţă cu ajutorul unei
articulări subtile şi detaliate a tonurilor şi frazării
pasajelor. Există două aspecte principale privind
practica interpretării pe care le putem extrage de
la ceasurile cu orgă . Mai întâi, poziţia pinilor ne
arată cum trebuie executat textul scris. În al
doilea rând, este interesant de constatat la acele
piese, care apar pe mai multe ceasuri, cât de
constantă este frazarea, sau la ce variaţii ne
putem aştepta .
Remarcabilă este scurtarea valorilor tonului de la
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sfârşitul

frazelor, motivelor sau la stărşitul
pieselor. Tonurile individuale ale unui pasaj, ale
unei secvenţe, sunt interpretate scurt, staccato. În
rest, în multe cazuri, valorile diferite ale notelor
sunt cumva armonizate la un staccato scurt pe
cilindru. Acest lucru devine evident, de exemplu
la începutul lui XIX(l 7): pătrimile de bas şi
optimile acordurilor sunt la fel de scurte ca şi
şaisprezecimile. Toate aceste note sunt simpli
pini pe cilindru, iar un pin redă o notă de mai
puţin de treizeci de secunde.

piece appears on the barrels of faur clocks: the
1792-clock, the Teubner-clock, the forth-clock
and a flute-clock in
the museum for applied arts, Vienna.
,...~··. ~·
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Pic.XIX:8, ex. XIX (8)

AII faur clocks play the initial motif as we may
already expect: quarter notes, dotted eighth
notes and sixteenth notes are played staccato,
each note represented on the barrel just by a pin.
But with the following bars we will notice some
subtle changes of the articulation with each
clock. In bar three the 1792- clock ties the
eighth notes on the first and the third beat, - this
means the first eighth note is long, it is a bridge
on the barrel, the second eighth note is a pin.
The bass notes are short except the quarter note
on the third beat of bar 3. The chord in bar 4 is
staccato. The forth clock has the same phrasing
of the melody and the bass, but it plays a long
bass note with the chord in bar 4 - while the
other notes of the chord are p layed staccato. The
Teubner-clock ties faur notes and then two notes
of the melody in bar 3, the bass notes and the
chord in bar 4 are played in the same manner as
the 1792 clock. The flute clock in the Museum
of Applied Arts Vienna (MAK) (picture 20)
plays slurs of two eighth notes in bar 3. In the
bass all quarter notes of bar three are played
tenuto, long, the chord in bar 4 is staccato again.
Alsa în XIX: 15, bar 5 and 6, the 1793-clock,
the Teubner-clock and the Wiest-clock play
phrasings which are different to the written
sources, the cop ies of Elf31er.

Pic.XIX:17, ex. XIX (17)

Un alt exemplu este şi mai frapant. Dacă
analizăm pasajul care încheie menuetul XIX (9),
găsim toate pătrimile şi optimile de ton, dar şi
notele ultimului acord notate ca pini pe cilindru,
ceea ce înseamnă că toate sunt interpretate la fel
de scurt ca secvenţele de treizeci de secunde de
la începutul pasajului! Doar doimea este
interpretată în întregime deoarece este legată de
nota următoare .

Pic.XIX:9, ex. XIX(9)

De asemenea, în XIX(14), pătrimile, optimile şi
şaisprezecimile punctate sunt interpretate egal,
ca staccato, dar ceasurile cu orgă diferă unul de
celălalt prin frazarea celei de-a doua părţi a
temei. Ceasul Wiest redă toate notele staccato, în
timp ce ceasul din 1793 uneşte optimile şi
şaisprezecimile punctate în barele doi şi trei dar nu şi pe a treia mişcare a celei de-a treia
bare.

Pic.XIX:14, ex. XIX(l4)

Mai târziu regăsim o interpretare diferită a
muzicii. Între barele 20 şi 22 ale ceasului Wiest
se redă o articulare legato de optimi şi
şaisprezecimi punctate, ambele la începutul barei
21 şi barei 22 . Acest lucru înseamnă că optimile.

Pic.XIX:15, ex. XIX(lS)

Haydn writes a footnote on how to execute bar
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punctate sub legato 5 sunt cântate cu valoarea
atribuită notei, producând mai curând accente
puternice pe primele bătăi ale acestor bare.
Ceasul din 1793 are un caracter diferit. Fără
legato în bara 21, pasajul devine foarte aerisit,
câştigând mai multă expresivitate cu legato-ul în
bara 22. Ceasul din 1793 introduce o variantă a
frazării secvenţei din bara 21 şi 22 .

15 of the Presto XIX: 31. " the middle notes b
flat-d- c sharp should be drawn", he says, this is
"played legato", and he writes them down as
eighth notes.
But the Wiest-clock plays them staccato.

,.....
I ..,.,,,

Pic.XIX:31, ex. XIX(31)

~

Either Wiest, who most probably had pinned the
barrel, did not know Haydn' s instruction, or did
not care about it. Maybe he liked the version
with the staccato better. We can observe quite a
number of possibilities and variants also in piece
XIX: 11. It is played by the 1793- clock, the
Teubner-clock and the Wiest-clock. Each clock
plays a different phrasing of the melody and also
when the passages are repeated - with some
clocks the articulation is changed once again.
XIX: 11, bar 2-7
XIX: 11, bar 2-7
.

--

.

-

.... ~ ~ ! ~ L, .;;_ ...;;

Moduri diferite de articulare regăsim ş1 la
începutul
lui
XIX
(8),
aşa-numitul
,Wachtelschlag'/ ,cântecul prepeliţei' . Această
piesă apare pe cilindri a patru ceasuri : ceasul din
1792, ceasul Teubner, cel de-al patrulea ceas şi
un ceas cu orgă de la Muzeul de Arte Aplicate
din Viena. Toate cele patru ceasuri redau
motivul iniţial aşa cum ne putem aştepta deja:
pătrimi, optimi şi şaisprezecimi punctate sunt
interpretate staccato,
fiecare
notă
fiind
reprezentată pe cilindru, doar printr-un singur
pin. La următoarele bare, vom observa unele
schimbări subtile ale articulării la fiecare ceas în
parte. Bara trei, la ceasul din 1792, leagă
optimile pe prima şi a treia bătaie, ceea ce
înseamnă că prima optime este lungă , reprezintă
un pod pe cilindru, iar a doua optime este un pin.
Notele de bas sunt scurte cu excepţia pătrimii de
pe a treia bătaie a barei 3. Acordul din bara 4
este staccato6. Al patrulea ceas are aceeaşi
frazare a melodiei şi basului, dar cântă o notă de
bas lungă cu acordul în bara 4 - în timp ce
celelalte note ale acordului sunt cântate staccato.
Ceasul Teubner leagă patru note şi apoi două
note ale melodiei în bara 3, notele de bas şi
acordul din bara 4 sunt redate la fel ca şi în cazul
ceasului din 1792.
Ceasul cu orgă aflat la Muzeul Artelor Aplicate
Viena (MAK) (foto. 20) redă legato-uri de două
optimi în bara 3.
Pe bas, toate pătrimile de pe bara trei sunt
cântate

~ ij ·: • ~_"Î

The slurs which Haydn wrote down seem to be
mere suggestions which were not followed by
Niemecz or whoever pinned the barrels.
XIX: 11, bar 28-32

Of course, the prevailing use of short notes is of
advantage to the flute clocks and their limited
wind supply. But this seems not to be the
decisive factor for the performance in general.
The fugue shows that Niemecz pinned also long
note values, even an organ point, and portato
passages onto the cylinder in order to meet the
requirements of the character of the piece.
Certainly, most of the pieces of the Haydn
clocks are Iight and fast and call for short notes

5
6

--

Indicaţie de interpretare, care arată succesiunea fără nici o întrerupere a sunetelor
Indică modul de executare a unei compoziţii, în mod sacadat.
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quite naturally. There are no pieces with slow
and solemn melodies. But where we would
expect
retardation of the tempo in fast pieces, and
where it would have been easily possible to
apply long notes, this does not happen. There
would have been room enough on the barrel and also there would have been enough air - to
notate and play a ritartando at the end of the
piece or a tenuto on the last chord, but there is
nothing like that. Haydn himself writes a dot or
a short line above the final chord of a piece (a
quarter note) to have it played very short.
It must have been purpose to close the pieces
without emphasis and weight, somehow light
and brilliantly witty, almost abruptly. It is
noticeable that for a more prominent ending and
conclusion Haydn composed longer cadences or
he wrote severa) final chords. (XIX: 11, 13, 14,
fugue 16, 27, 28). So, if we look out for an
authentic or historical performance we cannot
rely only on Haydn's autograph.
We have to take into account all the different
phrasings on the clocks too. The endings of the
pieces seem to display a more general and
consistent practice. It is also remarkable that the
many short notes make the longer note values
stand out clearly. This does not only help to
articulate the music, but also creates the effect
of accents on certain notes.
Tempo
Haydn did not give many tempo indications.
There is only one Andante, which is the shortest
piece consisting just of 18 bars (XIX: 1O). There
are two allegretto, three allegro, one allegro
assai (the fugue) and four presto.To give just
two examples:
The 1792-clock plays the Andante XIX: l O with
dotted half at 58 bprn, and the forth clock plays
the andante with 72 bpm. (pic 25)
The lowest tempo of the fugue allegro assai
XIX: 16 (pic 26) which proved to be practicable
on the 1793-clock is 90 beats per minute for the
half note. This is the minimum speed in order to
get a steady tone on the long organ point at the
7

tenuto7, lung, acordul de pe bara 4 este din nou
staccato. De asemenea, în XIX :15, barele 5 şi 6,
de la ceasul din 1793, ceasul Teubner şi ceasul
Wiest redau frazări diferite de sursele scrise,
copiile lui El/31er.

Pic.20. Flute Clock
( Museurn of Applied Arts Vienna)
Foto.20. Ceasul cu orgă
(Muzeul Artelor Aplicate, Viena)

Dar ceasul Wiest le cântă staccato, ceea ce
fie Wiest, care cel mai probabil,
pusese ştifturile, nu cunoştea instrucţiunile date
de Haydn, fie nu îi păsa de acest lucru. Poate că
îi plăcea mai mult versiunea staccato.
Putem observa, de asemenea, un număr mare de
posibilităţi şi variante în piesa XIX (11). Aceasta
este redată de ceasul din 1793, de ceasul Teubner
şi de ceasul Wiest. Fiecare ceas are o frazare
diferită a melodiei, fapt care se observă şi când
se repetă pasajele - la unele ceasuri, articularea
este schimbată din nou. Legato-urile notate de
Haydn par să fie doar sugestii pe care Niemecz
sau cel care a asamblat ştifturile nu le-a
respectat.
Bineînţeles, utilizarea cu precădere a notelor
scurte este un avantaj pentru ceasurile cu orga/
fluier şi alimentarea lor limitată cu aer. Însă nu
acesta pare a fi factorul decisiv al interpretării în
general. Fuga, arată că Niemecz a notat prin pini
înseamnă că

Indică modul de executare a unei compoziţii muzicale cu respectarea exactă a valorii notei şi cu intensitate

egală.
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şi

note lungi, chiar şi un punct de orgă , şi pasaje
8
portato pentru a respecta cerinţele caracterului
piesei. Desigur, majoritatea pieselor redate de
ceasurile Haydn sunt uşoare şi rapide şi în mod
natural necesită note scurte. Nu există piese cu
melodii încete şi solemne. Însă acolo unde ne-am
aştepta la un decalaj al tempo-ului în piese
rapide şi unde ar fi fost posibilă cu uşurinţă
aplicarea de note lungi, acest lucru nu se
întâmplă . Ar fi fost spaţiu suficient pe cilindru şi de asemenea ar fi fost suficient aer - pentru a
nota şi reda un ritardando la sfărşitul piesei sau
un tenuto pe ultimul acord, dar nu există nimic
de genul acesta. Haydn însuşi notează cu un
punct sau o linie scurtă deasupra acordului final
al piesei (o pătrime) pentru a fi cântată foarte
scurt.
Probabil că scopul a fost încheierea pieselor tără
emfază şi greutate, cumva uşor şi sclipitor de
spiritual, aproape abrupt. Notăm faptul că pentru
o încheiere şi o concluzie mai proeminentă,
Haydn a compus cadenţe mai lungi sau a scris
mai multe acorduri finale (XIX: 11, 13, 14, fuga
16,27,28) .
Astfel, dacă suntem interesaţi de o interpretare
autentică sau istorică, nu ne putem baza pe
autograful lui Haydn. Trebuie să luăm în
considerare în mod egal frazările diferite ale
ceasurilor. Finalurile pieselor par să prezinte o
practică mai generală şi mai constantă . Este de
asemenea remarcabil faptul că multe note scurte
evidenţiază notele lungi. Acest lucru nu ajută
doar la articularea muzicii, ci creează şi efectul
de accente pe anumite note.

end of the piece.
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Pic.25. The forth clock plays the andante
Fig.25.Ceasul din 1792 redă Andante XIX(! O)

Tempo

On the Wiest-clock playing the fugue with 100
bpm for the half note the organ point is already
fluttering lightly. As this many-voiced passage
with the long organ point constitutes the worst
case for the capacity of the mechanical
instrument, the tempo of all the other pieces on
these clocks are defined thereby.

Haydn nu a dat prea multe indicaţii de tempo.
Există un singur Andante, fiind cea mai scurtă
piesă alcătuită doar din 18 bare (XIX : l O). Există
două allegretto, trei allegro, un allegro assai
(fuga) şi patru presto 9.
Oferim două exemple:
Ceasul din 1792 cântă Andante XIX: 10 cu
doime punctată la 58bpm(bătăi pe minut), iar cel
de-al patrulea ceas redă andante cu 72 bpm
(bătăi pe minut). (fig.25). Cel mai lent tempo al

8
9

Mod de interpretare riguros, exact, ritmic, egal şi prelung din punctul de vedere al dinamicii.
Parte dintr-o lucrare muzicală concepută într-un tempou grăbit.
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fugii allegro assai XIX( 16), fig.(26) care s-a
dovedit realizabil pe ceasul din 1793 este cel de
90 de bătăi pe minut pentru doime.
Aceasta este viteza minimă necesară pentru a
obţine un ton regulat pe punctul lung de orgă de
la sfârşitul piesei. La ceasul Wiest, interpretarea
fugii cu 100 bpm pentru doime, punctul de orgă
este deja uşor vibrant. A vând în vedere că
pasajul cu mai multe voci cu punctul de orgă
lung reprezintă cea mai grea încercare pentru
capacitatea instrumentului mecanic, tempo-ul
tuturor celorlalte piese de pe aceste ceasuri sunt
definite în consecinţă .
În general, trebuie să fim conştienţi că muzica
interpretată de automate reprezintă un caz
special. Această muzică nu este destinată a fi
interpretată în săli de concert ş i nu în faţa unui
public larg. Ceasul cu orgă redă melodiile într-o
cameră de zi fără reverberaţii şi fără zgomote
deranjante. Aceste circumstanţe permit o viteză
mai mare. Iar muzica se învârte - să spunem aşa
- în jurul unei singure persoane în intimitatea sa.
Piesele muzicale sunt scurte, rapide, pline de
material muzical, ornamente, înfăţişând o
diversitate de articulări şi figuri ritmice. Această
muzică complexă necesită o atenţie deosebită din
partea ascultătorului, iar multe detalii nu vor fi
sesizabile de prima dată . Dar pe măsură ce va
asculta piesa iar şi iar, auditorul se va familiariza
cu piesele şi va descoperi din ce în ce mai multe

Pic.26. The clock in 1793 plays the allegro assai
XIX:16
Fig.26.Ceasul din 1793 redă allegro assai XIX( 16)

In general we have to be aware of the fact that
this music played by automata represents a
special case. The music is not intended for the
concert hali and not for a big audience. The flute
clock plays its music in a living room with no
reverberations and no disturbing noise. These
circurnstances allow for a higher speed. Anei,
the music turns - so to speak - to a single
person in its private surroundings.
The music pieces are short, fast, packed full of
musical material, embellishments, displaying a
diversity of articulation and rhythmical
figuration. This complex music needs some
particular attention of the listener and many
details will not be audible at the first time. But
as one will listen to the music again and again
one will become familiar with the pieces and it
will be possible to discover more and more
subtleties.
These points one has to keep in mind in case of
playing these pieces on a keyboard instrument
or on other instruments. It will be of great
importance to find an appropriate tempo. This
will deserve the consideration of the acoustical
environment, the instrument's capabilities and
of many more aspects. The tempos found with
the flute clocks may serve as some kind of
orientation.

subtilităţi.

Aceste aspecte trebuie avute în vedere când se
interpretează aceste piese la un instrument cu
claviatură sau la alte instrumente. Este deosebit
de important să se găsească un tempo potrivit.
Este necesar să se ia în considerare mediul
acustic, capacitatea instrumentului şi multe alte
aspecte. Tempourile găsite la ceasurile cu fluier
pot servi ca punct de orientare.
Lucrările

lui Mozart pentru ceasul cu

orgă

Mozart a finalizat trei compoziţii pentru flaşnetă
în anii 1790 şi 1791 : Adagio şi Allegro KV 594,
aşa-numitul Fantasy KV 608 şi Andante KV616.
KV 594 şi 608, ambele în Fa minor, sunt aproape
identice ca tonalitate (,Fa-Re' şi ,Fa-Re bemol')
au fost compuse pentru un instrument care
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interpretează

muzica în aşa- numitul „Mausoleu
Laudon". Acest mausoleu, cu o arhitectură
asemănătoare unui templu cu figuri din ceară de
mărime naturală a fost dedicat Feldmareşalului
Gideon von Laudon care a murit în 1790
(foto.2 7).

Mozart's works for flute clock.
Mozart completed 3 compositions for the barrel
organ in the years 1790 and 1791:
Adagio und Allegro KV 594, the so-called
Fantasy KV 608, and the Andante KV 616. KV
594 and 608, both in f minor, and almost
identica! in their tonal range (f-d"" and f-d
flat" "), were made for an instrument providing
the music in the so-called "Laudon Mausoleum.
This Mausoleum, an imposing temple-like
architecture with life-size wax figures, was
devoted to Field Marshal Gideon von Laudon
who had died in 1790 (picture 27) . The
Mausoleum is !ost, the musical automaton is !ost
and Mozart's autographs of both pieces are !ost
too, there exist only copies. With the Andante
K V 616 the autograph is preserved but it is not
known for which instrument this piece has been
composed.
The historical sources almost exclusively deal
with KV 608, thus from this we have most of
inforrnation on how this composition rnay had
been performed.
The reports say that the piece played 8 min., that
the barrel organ was made by Niemecz and that
it consisted of flutes and of a section of bassoonpipes, a feature which was common with the
flute-clock before 1800 in Vienna. In a letter
from 1813 Ignaz von Seyfried, a pupil of
Mozart, tells us that he used to listen to the
Mozart piece in the Laudon-Mausoleum (the
letter published by Otto Biba, see references).
Having repeatedly heard the piece, he calls the
Allegro "terribly wild", while the Adagio (sic) is
for him a "song of the spheres", "lovely'' and
"extremely soft". Yet he also notes some kind of
monotony in the performance, since, after all,
the instrument consisted only of flutes and
bassoon.
There is one very important point : Niemecz was
the maker of the instrument and made also the
barrel with the Mozart-piece, and all this
happened when he made the flute clocks with
the Haydn pieces. This means that the
arrangement of the music on the barrel, the style
of performance comes from one hand.
Thus it becomes quite reasonable to apply the
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Pic.27. Laudon Mausoleum
Foto. 27. Mausoleul Laudon

Mausoleul s-a pierdut, automatul muzical s-a
pierdut, la fel şi semnăturile lui Mozart pe
ambele piese, existând doar copii. În cazul
Andante-ului KV6 l 6, semnătura s-a păstrat, dar
nu se ştie pentru ce instrument a fost compus .
Sursele istorice se ocupă aproape în mod
exclusiv de KV 608, de la care avem cele mai
multe informaţii despre cum era interpretată
această compoziţie.

Conform notelor existente, piesa avea o durată
de 8 minute, flaşneta a fost realizată de Niemecz
şi era alcătuită din fluiere şi o secţiune de tuburi
de fagot, o caracteristică care era specifică
ceasurilor cu fluier din Viena înainte de 1800.
Într-o scrisoare din 1813, Ignaz von Seyfried, un
elev de-al lui Mozart, ne spune că obişnuia să
asculte piesa lui Mozart în Laudon-Mausoleum
(scrisoarea publicată de Otto Biba, a se vedea
referinţele) . După ce a ascultat piesa în mod
repetat, acesta spune despre Allegro că este
„teribil de sălbatic ", iar Adagio-ul (sic). este
pentru el un „cântec al sferelor", ,,plăcut" şi
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„extrem de delicat". De asemenea, observă un fel
de monotonie în interpretare, din moment ce, la
urma urmelor, instrumentul consta doar din
fluiere şi fagot.
Există un alt aspect foarte important: Niemecz a
construit , atât instrumentul, cât şi cilindrul cu
piesa lui Mozart, în acelaşi timp când producea
ceasurile cu piesele lui Haydn, ceea ce înseamnă
că aranjamentul muzicii pe cilindru şi stilul
interpretării poartă toate aceeaşi semnătură.
Astfel, devine rezonabilă aplicarea articulării
tonurilor găsite în piesele lui Haydn la Fantezia,
de Mozart. Ajustând tempoul la o durată de 8
minute, am obţinut un rezultat complet diferit de
interpretările de astăzi, dar care corespunde exact
caracterizării de către contemporanii lui Mozart:
Allegro-ul devine „teribil de sălbatic" şi, în
contrast, partea lentă are un caracter „extrem de
delicat".
Această reconstrucţie a fost realizată prin crearea
unui fişier midi şi redarea acestuia pe o orgă de
concert computerizată . Concluziile despre
proiectarea reconstrucţiei au primit o afirmaţie
neaşteptat de concludentă la înregistrarea (în
mod neoficial) sunetului smgure1 realizări
contemporane disponibile, KV 608, pe un
automat, ,,orchestra mecanică" a lui Johann
Georg Strasser. Acesta se mutase din Baden de
lângă Viena în Sankt Petersburg, în 1795, luând
evident cu el o copie a Fanteziei (se spune că se
afla în relaţii amicale cu Mozart). Strasser a
construit „orchestra mecanică" în 1801, fiind
păstrată în continuare la Muzeul Hermitage din
Sankt Petersburg (foto.28).
Instrumentul lui Strasse interpretează Fantezia în
7 min. şi 53 sec., Allegro-ul cu pătrime = 132
bpm, Andante-ul cu pătrime = 69 bpm.Aceste
date coincid perfect cu rapoartele istorice. Deşi
calitatea redării de către mecanismul muzical al
lui Strasser s-a dovedit a fi extrem de slabă,
frazarea tipică a rămas suficient ş1 clar

articulation of the tones found with the Haydn
p1eces to the Mozart-Fantasy. Adjusting the
tempo to a duration of 8 min, I got a resuit
which is completely different from today's
performances but which corresponds exactly to
the characterization of Mozart' s contemporaries:
the Allegro becomes "terribly wild", and in
contrast the slow part is of "extremely soft"
character.
This reconstruction was carried out by designing
a midi file and playing it on a computerized
concert organ. The conclusions on how to
design the reconstruction got an unexpected
strong affirmation by a (privately made) sound
recording of the only available contemporary
realization of KV 608 on an automaton, on
Johann Georg Strasser's "mechanical orchestra".
Strasser had moved from Baden near Vienna to
St Petersburg in 1795 obviously taking with him
a copy of the Fantasy (it is said that he was on
friendly terrns with Mozart).
Strasser built the "mechanical orchestra" in
1801, it is still preserved at the Hermitage in St
Petersburg (picture 28). Strasser's instrument
plays the Fantasy in 7 min and 53 sec. the
Allegro with the quarter note = 132 bpm, the
Andante with the quarter note = 69 bpm. This
fits perfectly to the historical reports. Although
the playing quality of Strasser's musical
mechanism tumed out tobe extremely poor, the
typical phrasing remained sufficiently and
clearly discemible.
It is also noteworthy that Strasser's mechanical
orchestra plays all the trills starting with the
upper note. Musical practice obviously differed.
Flute clocks made in Berlin shortly before 1800
show the trills starting with the upper note and
the Strasser instrument states that this was also
common practice in St. Petersburg - while at the
same time in Vienna Niemecz and also Wiest
start all the trills with the main note.
Again we find significantly shortened note
values, e.g. at the beginning and all
corresponding passages: every note and every
chord is played staccato. The extremely pointed
articulation ensures a contoured shaping of
motifs. This results in a pronounced leading of
the voices in the fugal sections. Dynamics

sesizabilă.

Trebuie de asemenea să notăm faptul că
orchestra mecanică a lui Strasser cântă toate
trilurile începând cu nota superioară, în mod
diferit de practica muzicală. Ceasurile cu orgă,
produse în Berlin cu puţin timp înainte, ne arată
că trilurile începeau cu nota superioară, iar
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instrumentul Strasser arată că era un obicei des
întâlnit în Sankt Petersburg, deşi, în acelaşi timp,
în Viena, Niemecz şi Wiest încep toate trilurile
cu nota principală .

develop entirely from the musical texture, the
range goes from two-voiced passages to up to
twelve-voiced
chords.
Accelerando
or
Ritardando are not to be found, not even at the
very end of the piece. Hence the Allegro parts
and the concluding passages gain stupendous
dramatic qualities and loose all pathetic gravity,
and the Andante receives transparency and
lightness - perhaps it was for this reason that it
was called "heavenly" by a reviewer in 1799
(Allgemeine musikalische Zeitung, col. 878).
Of course, in this way the Mozart Fantasy
becomes an "automaton piece" again, but one
has to keep in mind that it was intended to be
played by an automaton. This can also easily be
seen from the many voiced chords (up to 12
voices) or the conclusion of the low middle part
ending up in a threefold trill:Certainly these
obstacles for a human performer should not
prevent anyone to perform the compositions of
Haydn and Mozart according to varied
requirements and musical approaches. The
above mentioned Ignaz von Seyfried in his letter
1813 already envisions a performance which
could make use of all the possibilities an colors
of a big organ in order to reveal the intensity and
gravity which Mozart had wished to express (as
Seyfried puts it!). On the basis of the all the
investigations into the Fantasy KV 608 I also
did a reconstruction of the Adagio and Allegro
KV 594. Obviously Mozart had been
comrnissioned by Count Deym to write this
piece for the Laudon Mausoleum. But the air
consuming long notes and chords of the slow
part opening KV 594 led to a collapse of the
automaton's air supply after a few bars and the
composition proofed to be unplayable by the
flute clock for which it had been written.
This makes it clear that Mozart had to make a
new piece, equal in the tonal compass and in its
duration; but obviously he was then well
instructed about the musical and technical
requirements, and he observed exactly what had
tobe avoided: with the new piece KV 608 there
are no more long notes or any other air
consuming musical passages.
From all these circumstances the following rules
had to be observed for the reconstruction of KV

Pic.28.Strasser mechanical organ (1801)
Foto.28.0rga mecanică Strasser(l801)
Regăsim

din nou note scurtate semnificativ: de
la început ş, toate trecerile
exemplu
corespunzătoare fiecarei note şi acord sunt
cântate staccato. Articularea extrem de ascuţită
asigură o modelare conturată a motivelor ceea
'
ce rezultă în conducerea pronunţată a vocilor în
secţiunile de fugă .
Dinamica se dezvoltă în întregime din textura
muzicală , mergând de la pasaje pe două voci la
acorduri cu douăsprezece voci. Accelerando sau
ritardando nu se regăsesc, nici măcar la sfârşitul
piesei. Din acest motiv, părţile de Allegro şi
pasajele de final capătă calităţi deosebit de
dramatice şi îşi pierd orice urmă de gravitate
patetică , iar Andante-ul capătă transparenţă şi
uşurinţă - poate din acest motiv, în 1799, un
recenzor a spus că este „ceresc" (Allgemeine
musikalische Zeitung, col. 878).
Bineînţeles, în acest mod, Fantezia lui Mozart
devine o „piesă de automat", dar nu trebuie să
ignorăm că a fost compusă pentru a fi cântată de
un automat. Acest lucru este evident şi în
acordurile pe mai multe voci (până la 12 voci)
sau în concluzia părţii mediane inferioare care se
termină cu un tril din trei părţi :
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Cu siguranţă, aceste obstacole pentru un interpret
uman nu ar trebui să împiedice pe nimeni să
interpreteze compoziţiile lui Haydn şi Mozart
potrivit diverselor cerinţe şi abordări muzicale.
Ignaz von Seyfried a menţionat în scrisoarea sa
din 1813 că deja îşi imagina o interpretare în
care ar putea folosi toate posibilităţile şi culorile
unei orgi de mari dimensiuni pentru a putea
dezvălui intensitatea şi gravitatea pe care Mozart
dorise să le exprime (în opinia lui Seyfried!).
Pe baza tuturor investigaţiilor privind Fantezia
KV 608, am realizat, de asemenea, o
reconstrucţie a Adagio-ului şi Allegro-ului KV
594. Mozart fusese în mod evident contractat de
Contele Deym să îi compună această piesă
pentru Mausoleul Laudon. Dar notele lungi care
necesită mult aer, împreună cu acordurile părţii
lente din deschiderea KV 594 au determinat
colapsul aportului de aer al automatului după
doar câteva bare, iar compoziţia s-a dovedit a fi
imposibil de cântat de către ceasul cu orgă
pentru care fusese compusă. Este astfel evident
că Mozart a trebuit să compună o piesă nouă ,
egală ca şi întindere tonală şi durată; însă fiind
evident bine instruit cu privire la cerinţele
muzicale şi tehnice, acesta a observat exact ce
trebuia evitat: cu noua piesă KV 608, nu mai
există note lungi sau pasaje muzicale care
consumă aer.
Ţinând cont de toate aceste circumstanţe,
următoarele reguli au trebuit respectate pentru
reconstrucţia KV 594: proiectul de articulare este
similar cu cel al KV 608, durata KV 594 este, de
asemenea, de 8 minute, iar tempo-urile Adagioului şi Allegro-ului sunt egale cu tempo-urile
părţilor lente şi rapide ale celeilalte piese.
Să nu uităm că reconstrucţia KV 594 este pur
ipotetică : piesa nu fusese niciodată cântată de
ceasul cu orgă în realitate.
Privitor la Andante-ul KV6 l 6, nu se cunoaşte
pentru ce instrument a fost compusă , cel mai
probabil pentru un ceas cu orgă din galeria de
artă a contelui Deym din Viena. Andante-ul nu
este păstrat pe un cilindru istoric, există doar pe
cilindri noi produşi pentru instrumente care nu
au nimic în comun cu Mozart.
În jurul anului 1890, KV 616 a fost montat pe
cilindrul unui ceas cu orgă din Berlin cca 1815

594: the design of the articulation is similar as
with KV 608,the duration of the KV 594 is also
8 minutes and the tempos of the Adagio and the
Allegro are equal to the tempos of the slow and
fast parts of the other piece. One has to bear in
mind that the reconstruction of KV 594 is purely
hypothetical:
the piece had never been
performed by the historical flute clock.
With the Andante KV 616 it is not known for
which instrument it was composed, most
probably also for a flute clock in Count Deym's
art gallery in Vienna.

l

Adagio und Allegro in f fur cin O rgelwerk"1

Adagio

Pic.30. Fantasy KV 608.Adagio, Allegro
Fig. 29.Fantezia KV608.Adagio, Allegro

The Andante is not preserved on a historical
barrel, only on new barrels exist made for
instruments which have nothing to do with
Mozart:About 1890 KV 616 was set on a barrel
for a Berlin flute clock from ca 1815 (Museum
of musical instruments Leipzig), in 1980 Horst
Rase pinned a barrel with this music for a flute
clock made by Kleemeyer in Berlin ca 1780
(Musical instruments museum, Berlin), and
2006/07 a new barrel was made for an organ
work which had been built by Nikolaus Winkel
in 1826 (in the Speelklok Museum, Utrecht).
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(Muzeul instrumentelor muzicale din Leipzig).
În 1980 Horst Rase a asamblat ştifturile unui
cilindru cu această muzică pentru un ceas cu
orgă , produs de Kleemeyer în Berlin cca.1780
(Muzeul instrumentelor muzicale din Berlin), iar
în 2006-2007, un nou cilindru a fost realizat
pentru o orgă care fusese construită de Nikolaus
Winkel în 1826 (Muzeul Speelklok din Utrecht).
Observaţiile lui Engramelle şi sugestiile lui
Seyfried ne determină să remarcăm faptul că
interpretarea este supusă schimbării permanente
a gustului muzical. Acest proces începe din
momentul în care o compoziţie este prezentată
publicului. Automatele muzicale sunt pietre de
hotar în istoria interpretării deoarece redau o
anumită stare a muzicii. Ele reprezintă maşini ale
timpului, deoarece ne conduc înapoi la sunetul şi
arta interpretării muzicii de acum zeci şi sute de
am.

Pic.30. Fantasy KV 6 I 6.Adagio, Allegro
Fig.30. Fantezia KV 616.Adagio, Allegro

From Engramelle ' s complaints and Seyfried's
suggestions we can see, that perforrnance and
interpretation is subject to an ever changing
musical taste. This is a process which starts
immediately after a composition îs presented to
the public. Musical automata are landmarks în
the history of interpretation as they keep a
certain state of music. They are time-machines
as they bring us back to the sound and the art of
performing music decades and centuries ago.
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DE LA AUTOMATE MUZICALE LA COMPUTERE
Lenuţa Chiriţă*

Abstract: This paper presents an incursion in the history of musical automata as a precursor of today 's
computers.
Keywords: mechanical music, computers history, perforated cards.

uzica există astăzi pretutindeni, accesibilă pentru oricine prin radio, televiziune,
CD, MP3 sau alte modalităţi media, însă nu a fost totdeauna aşa. A fost o vreme
când existau doar trei opţiuni: să faci muzica singur, să asculţi pe a lţi cântând sau
să te lipseşti de muzică . Dar cum nu se poate imagina viaţa fără muzică a apărut a patra opţiune:
muzica mecanică şi implicit automatele muzicale. Muzica mecanică este, aşa cum o definea Albert
Protz în anul 1939, în cartea sa Mechanische Musikinstrumente, produsă de instrumente care cântă
prin ele însele, adică fără muzician. Muzica mecanică este produsă prin instrumente funcţionând
mecanic fără influenţa artistică a omului. Sursele sunetului (membrane elastice, coarde, fluiere) sunt
acţionate fie prin forţe independente de om (vânt, presiunea aerului, greutatea apei) fie prin intervenţia
omului (manivele sau volante pentru orgile barbarie, pedale pentru piane mecanice şi harmonium) 1•
Automatele muzicale cunoscute pot fi grupate în funcţie de suportul de înregistrare care
conţine programarea melodiei: cilindru cu ştifturi , disc, cartelă sau bandă perforată (Fig. 1). Suportul
de înregistrare comandă elemente sonore, cum ar fi clopote, lame şi corzi vibrante, tuburi sonore etc.
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de înregistrare

Am folosit noţiunea de programare pentru a clasifica aceste instrumente de muzică mecanică,
dar ştim că în secolul al XVII-iea şi chiar până prin ani treizeci ai secolului al XX-iea nu se putea
folosi această noţiune. Noi ştim astăzi că cel mai
vechi sistem, cilindrul cu ştifturi corespunde
tuturor criteriilor pentru a-l numi o bază de date.
Bineînţeles ca acest strămoş al calculatorului
funcţiona mult mai lent decât descendentele
electronice. Capacitatea lor de memone era
limitată, dar funcţionau pe acelaşi principiu DA sau
NU. Prezenţa unui cui pe cilindru însemna DA,
2
absenţa unui cui însemna NU .

î

Englezul George Boole (1815-1864) a
fost cel care a introdus ideea de a reprezenta
informaţia doar cu ajutorul celor două valori

Fig.2.

• Muzeograf, ing. Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi
1
Grande Encyclopedie Larousse, Librairie Larousse Paris 1972. Tome 3, page 1265.
2
Siegfreid Wendel, Datenspeicher-Musikinstrumente, Rudesheim am Rhein 2002.
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logice „adevărat " şi „fals "plus concepte şi formule de a manipula aceste informaţii. Algebra Boole
devine teoria matematica necesară pentru a opera cu sistemul binar.
Dar cum se făcea de fapt codarea unei melodii?
Cheia a fost invenţia arborelui cu camă . Cama este un lob, o proiecţie pe un arbore rotativ
utilizată pentru a transmite mişcarea şi a determina timpul de rotaţie a arborelui . În particular cama
transformă mişcarea de rotaţie într-o mişcare de translaţie: sus - jos, înainte-înapoi (Fig.2)3. Arborele
cu came se numără printre acele mici minuni tehnice complet anonime, care au schimbat istoria lumii.
Producerea arborelui cu came în evul mediu are o semnificaţie tehnologică importantă
Această metodă a fost folosită pentru transformarea mişcării de rotaţie de la morile de apă şi de vânt
pentru piuat, gatere sau fabricarea hârtiei. Arborele cu came, manivela şi roata dinţată au fost
componente importante la toate procesele automate sau
semiautomate.
În general se cunoaşte mai puţin faptul că
această
invenţie constituie cheia în programarea
automatelor muzicale. Acest arbore cu camă sau ştift , a
fost folosit pentru a transforma mişcarea de rotaţie în
l
mişcarea sus-jos a unei pârghii conectată la un clopot sau
alt instrument. Astfel, prin plasarea mai multor ştifturi pe
Fig.3. Leonardo da Vinci, automat muzical,
cilindri cantitatea de informaţii era ma, mare
1493
(determinată de natura şi distribuţia ştiftului), arborele
devine mai mare şi ia forma de cilindru atât de cunoscut
la cutiile muzicale.
În anul 1493, Leonardo da Vinci imagina o maşină de
percuţie care putea fi tractată de om sau de animal şi care în
mers făcea să se rotească cilindrii cu ştifturi, antrenând
baghetele care loveau tobele (Fig. 3)4.
Pe acest principiu se bazează şi cel mai vechi automat
construit în Europa, carilonul care foloseşte un sistem de
clopote acţionat de cilindru cu ştifturi (Fig. 4)5. Între
cariloanele celebre putem menţiona pe cele din : Catedrala de
la Strasbourg (1358), Dunkerque (1437), Alost din Belgia
(1487) şi Anveres ( 1540) care are un sistem de 60 de clopote.
Tot astfel s-au construit şi orgile comandate de
cilindrii cu ştifturi . Cea mai veche orgă cu cilindru, numită
,,Taurul din Salzburg "a fost construită în anul 1502.
În acea perioadă, la Curţile Europene aveau mare
trecere automatele muzicale. Cei mai cunoscuţi constructori
erau Jaques de Vaucanson (1709-1772), Franţa şi Pierre Jaquet
Fig.45 . Carillon, Atanasius Kircher,
Droz ( 1721-1780) din Elveţia.
Musurgia universalis, 1650

,,,-

-~

Jaques de Vaucanson a construit numeroase automate,
între acestea cele mai cunoscute fiind Cântăreţul la flaut - 1737,
Cântăreţul la tamburină - 1738 (Fig. 5).

3

Raţa

care

digeră

- 1739

ş,

Jan Koster, From carillon to IBM, 2003 .
Jacques Remus, De la musique mecanique a la «mecamusique», une demarche basee sur l 'informatique
musicale de commande, Actes des Journees d'lnformatique Musicale, Mons, Belgique, 9-11 mai 2012.
5
Carillon, Atanasius Kircher, Musurgia universalis, 1650.

4
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Fig. 5 Jaques de Yaucanson, Cântăreţul la flaut - 173 7
Raţa care digeră, I 739; Cîntăreţul la tamburină - 1738

Fig.6.

Raţa

care digeră - detalii

Raţa

care poate mânca şi digera mâncarea este cea mai impresionantă creaţie a lui Vaucanson.
Conţine peste 400 de piese mobile cu soluţii tehnice deosebite (Fig. 6). Automatul a fost distrus din
cauza unui incendiu într-un muzeu din Krakovia, Polonia, în anul 1889.
Interesant este şi faptul că între 1745 - 1750 Jaques de Vaucanson a creat primul război de
ţesut complet automatizat, folosind lucrările lui Basil Bouchon şi Jean Falcon din Lyon în anii I 720.
La rândul său, Pierre Jaquet-Droz, a creat între anii 1768 şi 1774 automate deosebit de
complicate, cu performanţe uimitoare pentru acea vreme. Desenatorul şi Scriitorul (Fig. 7), două
păpuşi automate capabile să deseneze şi să scrie. Acestea se află expuse la Muzeul de Istorie şi Artă,
Neuchatel, Elveţia.

Fig. 7. Pierre Jaquet-Droz - Desenatorul

şi

Scriitorul

Desenatorul conţine 2000 de piese, iar Scriitorul care poate
scne o propoziţie cu 40 de caractere, conţine peste 6000 de
componente şi alte 40 came care se pot schimba în funcţie de
propoziţia care va fi scrisă 6 . Aceste automate sunt considerate
precursoarele computerelor şi roboticii de astăzi.
La începutul sec. al XVII-iea, în Mirecourt, Franţa, încep să
fie construite orgi în miniatură (serinete), iar mai târziu se dezvoltă o
producţie mare de orgi de diferite tipuri. În secolul al XVIII-iea,
Barberi din Modena construia un tip de orgă cu tuburi sonore care
devine foarte populară sub numele de orga Barbarie.
Cutiile muzicale au fost inventate în anul 1796, de
elveţianului Antoine Favre (1734 -1 820). Mecanismul are la bază
cilindrul cu ştifturi : ştifturile cilindrului fac să vibreze dinţii unui
pieptene metalic.

6

Fig.8.

muzicală ,

Elveţia,

Cutie
aprox.

Muzeul

Ştiinţei şi

„ Ştefan

Procopiu"

1880.
Tehnicii

Iaşi

Suzannah Hills, Was this automaton the world's first computer? lncredible mechanical boy built 240 years ago
who could actual/y write, Dailymail, 6 noiembrie 2013 .
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Cilindrul este rotit încet de un motor cu arc, rotaţia fiind controlată de un regulator de turaţie
cu palete. La început, mecanismele de mici dimensiuni, cu melodia scurtă, erau introduse în bijuterii,
ceasuri sau alte obiecte 7 . Apoi, cilindrul este realizat mai mare, aranjamentele muzicale devin mai
rafinate şi se dezvoltă o adevărată industrie în construirea cutiilor muzicale
mai ales în Elveţia la Sainte Croix.
În anul 1885, în Leipzig, Paul Lochman a avut ideea de a schimba
cilindrul cu ştifturi cu disc metalic perforat care pe partea opusă prezintă
proiecţia perforaţiilor asemenea unor ştifturi . Pentru că discurile puteau fi
mai uşor schimbate, invenţia lui a creat o intensă produce de toate felurile de
instrumente de muzică mecanică de interior. Cutiile muzicale cu discuri
interschimbabile construite de el, au fost numite Symphonion. Au apărut
apoi în Germania şi alte fabrici ca: Polyphon, Adler, Kalliope, Komet,
Fortuna, Lochmann-Original - Imperator, Orphenion 8.
De-a lungul secolelor eforturile s-au canalizat pentru a mări
Fig.9. Symphonion
rococo, Germania,
capacitatea de memorie şi de a transfera datele mai uşor, mai sigur şi mai
1900. Muzeul
aprox.
rapid. S-au descoperit noi modalităţi cum ar fi cartonul perforat.
Ştiinţei şi Tehnicii
Cele mai complexe automate muzicale sunt pianele mecanice
,,Ştefan
Procopiu"
pneumatice, numite în general pianole.
Iaşi
Aceste instrumente lucrau cu sistem de
citire pneumatică (aer sub presiune sau mai des depresiunea
aerului creată printr-un mecanism pneumatic). Mecanismul de
redare seamănă cu dispozitivul vechi de citire a cilindrului cu pini,
numai că acesta foloseşte acum rola de hârtie perforată, probabil
concepută de scoţianul John Mc Tammany creditat ca inventator
al Player - piano în anul 1881 , înaintea americanului Edwin
Votey, care realizează prototipul său în anul 1895, când înfiinţează
Fig.10. Pianola A eolian
firma
Aeolian Company. John Mc Tammany a creat şi prima
Company, S.U.A. , început sec.
maşină de numărat voturile bazată pe role de hârtie perforată.
XX
Pianolele au avut un mare succes, fiind comercializate din anul
1897 în S.U.A. şi, începând cu anul 1899, în Europa.
Începutul secolului al XX-iea a constituit „epoca de aur" a muzicii mecanice. Exista o
abundenţă a invenţiilor tehnice şi a sistemelor de citire (cartoane perforate şi role de hârtie perforată)
care conduceau la o automatizare aproape a tuturor instrumentelor muzicale: piane mecanice, pianole
şi orchestrioane diverse.
Concepţia rolelor de hârtie perforată se bazează pe cartelele perforate patentate de Claude
Felix Seytre. Acesta era inginer mecanic în Lyon şi realiza aceste cartele pentru celebrele războaie de
ţesut mătase ale lui Joseph Marie Jacquard. A patentat în 1842 un sistem de piano-playing numit
Autofon, care utiliza cartela perforată din carton rigid, dar nu a fost realizat practic.
Joseph-Marie Jacquard ( 1752-1834), industriaş francez, a fost cel care a inventat prima
maşină controlată numeric cu utilizare pe scară industrială, utilizând o cartelă perforată (figl 1-c).
Războiul de ţesut cu cartelă perforată al lui Jacquard ( 1801) s-a răspândit foarte repede în toată lumea,
dar Jacquard nu a fost însă cu adevărat inventatorul programului pe hârtie perforată . El a perfecţionat
şi patentat metoda care a fost inventată în anul I 725 de către Basile Bouchon, muncitor în industria
textilă din Lyon 9 .

7

8
9

Siegfreid Wendel, Datenspeicher-Musikinstrumente, Rudesheim am Rhein 2002.
Siegfreid Wendel, Datenspeicher-Musikinstrumente, Rudesheim am Rhein 2002.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacquard_ weaving
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Bouchon era fiul unui fabricant de orgi fiind familiarizat cu faptul că informaţia conţinută pe
cilindrii automatelor muzicale era întâi proiectată pe hârtie înainte de a fi aplicată pe cilindri. Practica
era de a perfora hârtia care apoi era înfăşurată pe cilindri IO _ Aceste perforaţii indicau meşterului unde
să facă găurile în cilindri, pentru ştifturi . Bouchon a avut idea să folosească direct hârtia perforată
pentru comanda războaielor de ţesut. El a utilizat însă rolă de hârtie, ceea ce nu era foarte practic
Fig.I l-a).

Fig. I 1: a.Război de

ţesut

Bouchon;

b.Război

de

ţesut

Falcon;

c.Război

de

ţesut

Jacquard

În 1728, Jean Baptiste Falcon, un coleg al lui Bouchon, înlocuieşte rola de hârtie cu un set de
cartoane perforate ataşate unele de altele şi care dădeau posibilitatea schimbării programului rapid.
Curios este faptul că ideea cartelelor perforate a fost folosită multă vreme numai în ţesătorii (Fig. 11b).

Atât de puternică a fost tradiţia cilindrilor cu ştifturi încât s-a utilizat încă 150 de ani până la
introducerea cartelelor perforate în muzica mecanică 11 • Când hârtia perforată a fost introdusă în lumea
automatelor muzicale, în ani 1880-1890, era deja prea târziu datorită apariţiei gramofonului.
Dar cartelele perforate ale lui Jacquard nu au inspirat numai pe constructorii pianolei. Charles
Babbage a propus utilizarea acestora pentru introducerea datelor în impresionanta sa maşină analitică,
realizată în anul 1830.

Fig. I 2.

Maşina analitică realizată după

Fig.13.Cartele pentru

concepţia

Fig. I 4. Ada Lovelace

Maşina analitică

lui Babbage,
Muzeul de Ştiinţe din Londra

Charles Babbage ( 1791-1871) a fost matematician şi inginer mecanic englez. A fost cel dintâi
care a imaginat o maşină de calculat programabilă, asemănătoare computerelor din ziua de azi. Din
acest motiv este privit ca un „părinte" al informaticii . Babbage a început să -şi proiecteze „Maşina
analitica" în 1837, dar nu a reuşit să o construiască până la moartea sa, din cauza limitărilor
tehnologice ale vremii. Cu toate acestea, o maşină construită în 1991 după schiţele sale s-a dovedit a
0

David Suisman, Nancarrow in Context: A Criticai History of Player-Pianos and Mechanical Automation,
University ofDelaware, Online Symposium: Conlon Nancarrow, Life and Music, 2012 .
11
Ibidem.
'
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funcţiona

perfect. Ideile lui Babbage erau atât de revoluţionare pentru vremea sa încât n-au fost
înţelese decât de o singură persoană dintre contemporanii săi. Aceasta era matematiciana Ada
Lovelace ( 1815-1852), fiica poetului Lord Byron, cea care a şi scris primul program pentru Maşina
analitică a lui Babbage, rămânând astfel în istorie ca primul programator.

... .. .. .. .
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Uolle rith-l..ochk• rte voo der 11. l lS-¼ilb:r,ihlun.g, 1890.
unh.:<lrndc.t. und l..ochlt•rlc dcr IH.M ni it 80 l.ochli~ltru.
Anorduung dcr Ziffcrn (Loch!p•hl.'.n) du rdl H ollerith. U\86.

Fig.15. H. Hollerith

Fig.17 Cartela

Fig.16. Tabulator mecanic

perforată

Cele mai vechi computere au la bază însă, invenţia lui Herman Hollerith ( 1860-1926),
inventator american care a realizat un dispozitiv cu cartelă perforată pentru recensământul american
din 1890 şi a înfiinţat în 1896 Tabu/ating Machine Company transformată apoi în 1924 în IBM.
Hollerith a avut avantajul unei tehnologii mai avansate faţă de Babbage, utilizând curentul electric,
faţă de citirea cu mijloace mecanice a informaţiilor stocate pe cartelă . Tabulatorul mecanic bazat pe
cartele perforate putea cataloga rapid statistici din milioane de bucăţi de date. Hollerith a gândit
dimensiunea cartelelor perforate pentru ca ele să încapă în cutiile metalice în care se ţineau bancnote
de un dolar din acea perioadă, mai mari decât cele de astăzi 12 •
Până la PC-ul de astăzi, computerele erau asociate cu tehnica de calcul din lumea ştiinţei şi
administraţiei.

Datorită

dezvoltării

aplicaţiilor

multimedia, începând mai ales cu anii 1990, devenim
tot mai mult familiari cu idea că aceste computere au
un rol tot mai mare în lumea sunetului, a imaginii şi a
artei. Cele mai multe cărţi de istorie a computerului
prezintă evoluţia acestuia de la dispozitivele vechi de
calcul ale lui Blaise Pascal ş i Leibniz, până la uriaşul
computer mecanic al lui Charles Babbage în secolul al
XIX-iea.
Din punct de vedere istoric acest mod de a
vedea lucrurile nu este însă complet, pentru că aşa cum
am arătat, programarea informaţiei a apărut mai întâi
pe cilindrul cu ştifturi de la automatele muzicale. Ca o
recunoa ştere a acestui fapt, la Expoziţia Universală din
Seattle din 1962, IBM a prezentat o cutie muzicală

Cutie muzicală demonstrativă
prezentată la pavilionul IBM, Expoziţia
Universală din Seattle, 1962
demonstrativă cu programare pe cilindru cu
Fig.20.

Ştifturi I3•

Este cu adevărat fascinant să realizezi că mai întâi au apărut aplicaţiile multimedia ale
tehnologiei informaţiei. Adevăratul început poate fi găsit în cântecul ceasurilor din turnuri şi în geniul
şi pasiunea numeroş ilor meşteri anonimi .
12

David Suisman, Nancarrow in Context: A Criticai History of Player-Pianos and Mechanical Automation,
University ofDelaware, Online Symposium: Conlon Nancarrow, Life and Music, 2012 .
13
Ibidem
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OBIECTIVE DE ODINIOARĂ ALE PATRIMONIULUI
TEHNIC DE PE CUPRINSUL ROMÂNIEI - CONTRIBUTII
PRIVIND ISTORICUL PODULUI METALIC RUTIER
CONSTRUIT ÎN LUNCA ORAŞULUI ORADEA
~

Ronald Hochhauser•
Abstract: Our approach aims to be a significant contribution to trace the history of a prestigious technical
objective with regional importance in the past. This work is intended as an evocation of 100 years celebration
since its opening. The present contribution is part of aur reviewed and augmented doctoral thesis. It is a/so
based almost exclusively on articles published in the newspapers of that time and on oral testimonies. As the
institution of National Archives of Bihor county is in process of moving to a new center, we focused, as shown
before, on investigating the old publications collection from „ Gheorghe Şincai" District Library in Oradea and
on oral testimonies of remarkable and experienced fellow-citizen 1s.
Keywords: local journal, technical heritage, iron arhitecture, prestigious, jlood

Motto :

,,Se cuvin mulţumiri acelor cetăţeni ai oraşului Oradea Mare,
care au recunoscut oportunitatea construirii acestui pod şi , cu
sacrificii, au oferit tot sprijinul lor pentru concretizarea unei
importante creaţii tehnice şi artistice·"
(Rimler Karoly, primar al
1919)

oraşului

Oradea în perioada 190 I -

emersul nostru se doreşte a fi o contribuţi e la reconstituirea istoricului unui obiectiv
tehnic de prestigiu, cu importanţă regională în trecut, şi o evocare la împlinirea a o
sută de ani de la inaugurarea sa. Aportul de faţă reprezintă o revizuire şi o
augmentare a celor consemnate în volumul propriu, Contribuţie la o istorie a industriei de fabrică la
Oradea în perioada 1848-1948, şi se bazează , aproape în exclusivitate, pe articole publicate în ziarele
din epocă şi pe mărturii orale 3.
Impresionantul pod metalic rutier al oraşului Oradea Mare, din perioada La Belle Epoque, a
fost construit pe parcursul anilor I 912-1913, în lunca oraşului (astăzi, zona Decebal, cartierul Splaiul
Crişanei), după pregătiri interminabile, cu depăşirea termenului de finalizare a lucrării şi la un cost
4
destul de mare .

D

• Dr. , muzeograf Muzeul Ţării Crişurilor Oradea.
1
Studiul a fost prezentat publicului la Simpozionul ştiinţific „900 de ani de la prima menţionare documentară a
toponimului Warad ", desfăşurat la Oradea, în perioada 10-11 octombrie 2013. O variantă prescurtată a
materialului a fost difuzată de cotid ianul Jurnal Bihorean, nr. 5995, din 4 decembrie 2013, sub titlul: Podul
metalic ar fi avut, azi, un secol. Versiunea in extenso, în limba magh i ară, Nagyyvarad egykori vashidjai - a
Szeles utcai kăzuti hid, a fost publicată în anuarul Muzeului Tehnic şi al Transporturilor din Budapesta, din
2014
2
Nagyvaradi Napl6(Jurnalul de Oradea Mare), 1913, nr. 283, p. 6.
3
Ronald Hochhauser, ContribuJie la o istorie a industriei de fabrică la Oradea în perioada 1848-1948, Editura
Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2010, pp. 109-110;
întrucât Serviciul Judeţean Bihor al Arhivelor Naţionale s-a aflat mai mulţi ani în proces de mutare la noul său
sediu, ne-am orientat atenţia, în sensul arătat, spre investigarea colecţiei de periodice vechi de la Biblioteca
Judeţeană „Gheorghe Şincai" din Oradea şi spre mărturiile orale ale unor patrioţi locali de vârsta a treia.
4
Menţionăm că niciun pod nu a existat în acel loc înainte de 1913. Obiectivul a fost cunoscut de către localnici
sub mai multe denumiri, precum: Podul din strada Szeles, Podul de Fier ori Podul Decebal. De-a lungul
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Construcţie recentă

la vremea aceea între cele şapte poduri ce traversau Crişul Repede şi,
totodată, apreciat de predecesorii noştri, acesta şi-a îndeplinit rostul cu demnitate timp de aproape 70
de ani 5. În amurgul zilei de 12 martie 1981 a cedat la mijloc, din cauza fisurii pilonului său dinspre
malul drept, de altfel erodat de apele râului în urma unor viituri produse în anii anteriori 6 . Nu a fost
supus reparaţiei capitale, din cauza politicii antimaghiare a regimului de la Bucureşti din perioada
1980-1989. La scurt timp de la avariere, podul s-a demolat şi a fost substituit cu un altul, din beton
armat, construit cu un buget de 14 milioane de lei 7. Acest pod se foloseşte şi astăzi.

Un proiect îndrăzneţ
Proiectul podului metalic alcătuit din zece planşe - desen de ansamblu, secţiuni, desene de
montaj - a fost întocmit încă din 1906 de către inginerul oraşului, Altnoder Endre 8 . Despre acest plan,
elogiat peste măsură de presa din epocă, numărul din 24 octombrie 1906 al cotidianului Nagyvaradi
Napl6 consemna: ,, Noul pod metalic va fi unul dintre cele mai frumoase şi spectaculoase obiective ale
oraşului Oradea Mare. Aspectul său este asemănător cu al Podului Elisabeta (Erzsebet-hid) din
Budapesta, fiind prevăzut cu două porţi boltite din metal de unde pornesc elementele de susţinere.
Suprastructura metalică a podului este modernă, făcând inutilă prezenţa vreunui excedent de
elemente metalice - arce şi grinzi cu zăbrele - ce ar dăuna aspectului întregului ansamblu. În afară
de sistemul de lanţuri, în forma literei U lărgită, pe suprafaţa sa nu va mai fi şi altceva " 9.

Executarea lucrării. Soluţii tehnice şi artistice. Iluminare
metalic cel mic, Ladislau cel Sfânt, din centrul oraşului
După

identică

cu cea

realizată

la podul

ani în şir Consiliul orăşenesc a promis edificarea unei punţi de joncţiune în
zona virană a oraşului - de altfel, proiectul a fost inclus în ordinea de zi a şedinţei acestuia încă din
noiembrie 1906 ' 0 -, licitaţia pentru lucrările de construcţie a avut loc doar în 1911, la începutul lunii
11
mai • Au fost depuse şaisprezece oferte de preţ avizate în prealabil, fără vreo interpelare, de Comisia
Serviciului Lucrărilor Publice şi Transporturilor prezidată de consilierul Koml6ssy J6zsef12 • La
recomandarea inginerului şef al oraşului, Koszeghy J6zsef, Consiliul orăşenesc a încredinţat firmei
orădene Incze Lajos „şi Asociatul" executarea culeelor şi a pilonilor podului, iar pe cea a
suprastructurii metalice firmei arădene „Johann Weitzer" - fabrică de vagoane şi de construcţii de
maşini. Cu toate că dispunea de autorizaţiile necesare, construcţia podului n-a demarat la timp,
deoarece specialiştii din ministerul de resort au propus anumite modificări ale proiectului iniţial,
modificări referitoare la suprastructură; prin urmare, au remis dosarul de proiect la fabrica din Arad.
În 1912 firma întreprinzătorului Incze a demarat lucrările de execuţie ale culeelor şi pilonilor
celui „ de-al treilea pod metalic", apelativ intens uzitat de ziarele din epocă 13 • Lucrările au progresat
ce mai

mulţi

timpului, strada Szeles (în traducere liberă : Largă sau Lată) a fost redenumită sistematic, în funcţie de
subordonarea oraşului Oradea la diferitele structuri statale: str. General Holban şi str. Mihail Sorbul (între 19181940), str. Mikszath Kalman (între 1940- 1944 ), str. Karl Marx (între 1948-1989), str. Menumorut (după 1989).
5
Tiszantu/(Câmpia Tisei), 1913, nr. 280, p. 4
6
Cu referinţă la inundaţiile din 1970, 1974 şi I 980
1
Fak/ya (Făclia), 1981 , nr. 185, p. 2
8
Tradiţia orală specifică faptul că proiectul podului ar fi fost executat în Biroul tehnic al inginerului Alexandre
Gustave Eiffel.
9
Nagyvaradi Nap/6 , 1906, nr. 246, p. 3
0
' Idem, nr. 215, p. 5
11
Idem, 1911, nr. 100, p. 3
12
Idem, nr. 105, p. 3
13
Tiszantu/, 1913, nr. 96, p. 2
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rapid, aşa încât această parte a proiectului s-a finalizat, indicând generaţiilor viitoare direcţia în care
vor putea traversa râul. Astfel a arătat mai multe luni la rând zona din paj iştea oraşului , timp în care
edilii şi locuitorii aşteptau avizul ministerului pentru continuarea lucrărilor. Ceva mai târziu, aceştia
au fost siliţi să aştepte şi din cauza grevei declanşate de muncitorii de la fabrica arădeană. În legătură
cu stările create în rândul populaţiei privind această situaţie, numărul din 26 aprilie 1913 al ziarului
Tiszantul semnala, cu un ton pesimist: ,, al treilea pod nu va fi finalizat în acest an " 14 • Peste câteva
luni, gazeta Nagyvaradi Nap/6 din 30 iulie 1913 prezenta o viziune mai încrezătoare cu privire la
derularea proiectului : ,, planurile sunt definitivate, mai sunt de concretizat câteva detalii legate de
ornamentaţiile cu aspect de dantelă, ceea ce nu obstrucţionează insă începerea lucrărilor de
15
cons trucţie şi montaj " • Se pare că semnatarul articolului a avut dreptate, deoarece oficialii fabricii
Weitzer au notificat primarul în exerciţiu al oraşului , Rimler Karoly, în legătură cu finalizarea
suprastructurii podului. Acesta a efectuat o vizită la fabrica implicată în proiect, unde a găsit totul
pregătit pentru reluarea lucrărilor. Primarul, considerat drept „cel mai de seamă clăditor al oraşului ",
s-a întors cu vestea că podul va fi concretizat în toamna imediată: ,, în orice împrejurare firma Weitzer
16
îşi va termina construcţia la 9 octombrie 1913 " •
Amplasarea suprastructurii metalice a început cu întârziere, pe la mijlocul lunii septembrie, şi
a durat circa şase săptămâni. Drept urmare, termenul de execuţie s-a prelungit în raport cu scadenţa
planificată. Subansamblurile metalice nituite au sosit la faţa locului gata pregătite pentru montaj,
astfel încât muncitorii de la fabrica Weitzer, mandataţi cu lucrarea, au avut misiunea de a le asambla
corespunzător. Procesul a fost executat de 34 de persoane, sub îndrumarea lui Lanbender Laszlo,
inspector tehnic 17. După terminarea acestei faze au urmat lucrările de asfaltare şi betonare. De
asemenea, s-a găsit soluţia pentru iluminarea obiectivului şi a împrejurimilor sale, după modelul
implementat la podul metalic Ladislau cel Sfănt, din centrul oraşului . Proiectul prevedea ca în cele
patru colţuri ale podului, pe câte un soclu din piatră, să se monteze câte un candelabru cu o
luminozitate echivalentă a 400 de lumânări. Pe fiecare poartă boltită a construcţiei s-a preconizat a se
instala câte o lampă cu arc de dimensiuni mari, iar în împrejurimi un număr total de 18 lămpi
stradale 18•
Operaţiunile de montaj şi betonare s-au finalizat de abia la sfărşitul lunii noiembrie 1913.
Comparativ cu celelalte poduri rutiere ale oraşului , acest „simbol al s trăduinţei încununate de succes
a cetăţenilor oraşului" le-a depăşit prin dimensiuni 19 • Astfel, lungimea sa măsura 74 de metri, iar
lăţimea 15 metri, după cum urmează : 9 metri de parte carosabilă şi câte 3 metri de trotuar pe ambele
laturi. Acestea din urmă au fost construite în cons olă, în afara pilonilor. Aspectul estetic al lucrării s-a
evidenţiat prin decoraţiile de tip dantelă ale suprastructurii metalice - în conformitate cu mai nouă
modă din epocă şi cu adaptarea la progresul tehnic - apoi cu ajutorul amenajărilor de feronerie şi de
pietruire efectuate la rampele de acces. De asemenea, s-au consolidat şi malurile râului. Mai mult, la
propunerea inginerului-şef Koszeghy J6zsef, în partea superioară a celor două porţi boltite ale podului
au fost fixate, două câte două , lucrări de feronerie reprezentând stema oraşului Oradea utilizată încă

14

Ibidem
Nagyvaradi Napl6, 191 3, nr. 177, p. 7
16
Kupan Ărpad, Nagyvarad nagy valtozasainak vezeregyenisegei : a varosepitiJ Rimler Karoly, a varosmentiJ
dr. So6s Istvan polgarmester (Perso nalităJi de s eamă ale marilor schimbări produse în o raşu l Oradea: Rimler
Karoly-edificator al o raşului, primarul dr. So6s Istvan-izbăvitor al oraşului) . Partiumi es Bansagi Miiemlekved6
es Emlekhely Tarsasag. Nagyvarad. 2012. pp. 7-136; Nagyvaradi Napl6, 1913, nr. 179, p. 2
17
Szabadsag (Libertatea) , 1913, nr. 241 , p. 3
18
Nagyvaradi Napl6, 1913, nr. 278, p. 3; În prezent, nu ştim dacă acest proiect a fost realizat sau nu!
19
Nagyvarad(Oradea Mare) , 1913, nr. 277, p.4; Szabadsag, 1913, nr. 241 , p. 2
15
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de la 160020 . Aşa a devenit completă opera, de-a dreptul monumentală, ale cărei costuri s-au ridicat la
348.500 coroane şi 40 filleri2'.
În cărcare cu piatră dură de Poieni2 2

Încercarea sub sarcină a noii construcţii a fost realizată la începutul lunii decembrie, pe
4
parcursul a două zile 23 - unele surse susţin că testarea ar fi avut loc într-o singură zi2 . În prima zi a
fost supusă solicitării partea mediană a podului sau mijlocul deschiderii, iar în cea de-a doua
deschiderile sale laterale, în aşa fel încât pe fiecare metru pătrat de suprafaţă au fost aşternute câte 200
de kilograme de granit.
Măsurătorile specifice au fost efectuate de Eltet6 Ăkos, consilier tehnic principal al
ministerului de resort - care, de altfel, a inspectat şantierul podului încă în luna octombrie; de
Koszeghy J6zsef, Altnoder Endre, Pik6 Janos, inginer al oraşului, Incze Lip6t, antreprenor în
construcţii şi Somogyi Aladar, inginer delegat al fabricii Weitzer. Încercarea la sarcini a fost de
succes, deoarece dimensiunile deviaţiilor, adică săgeţile, au rămas mult sub limita admisă de calcule.
Rezultatul măsurătorilor a fost comunicat telefonic primarului Rimler de către inginerul şef Koszeghy,
care împreună cu o comisie formată din consilieri ai oraşului s-au deplasat cu trăsura la faţa locului.
Inaugurare În cel mai simplu mod
Obiectivul, considerat de opinia publică a perioadei interbelice şi postbelice, drept cel mai
frumos pod metalic al oraşului, a fost dat în folosinţă la 4 decembrie 1913. Ceremonia rară
solemnitate s-a destăşurat pe malul drept al Crişului Repede, la ora 11 .45, în prezenţa oficialităţilor:
Eltet6 Ăkos, Rimler Karoly, Koszeghy J6zsef, Altnoder Endre, dr. Thury Laszlo, procuror şef, Borde
Ferenc, notar şef, dr. Molnar Irnre, notar, Ger6 Ărmin, şef de poliţie, Vadasz J6zsef, inspector de
poliţie, Lukacs Odon, consilier şi Riman6czy Bela, inginerul şef al Uzinei Electrice, iar ceva mai
târziu directorul acesteia 25 . La ceremonie au asistat circa 300 de cetăţeni . Pentru menţinerea ordinii,
şeful poliţiei a dispus prezenţa la culeele podului a câtorva cadre din subordinea sa.
Primul care a luat cuvântul a fost Eltet6 Ăkos . În discursul său public remarcabil, consilierul
ministerial a descris astfel rezultatul testului la sarcini: ,,În numele ExcelenJei Sale, domnul ministru
al economiei, am inspectat acest pod şi îmi pronunf pe deplin sentimentul de mulJumire asupra muncii
efectuate. Obiectivul respectă în totalitate cerinJele legale, este excelent din punctul de vedere al
fiabilităJii. Acum, când îl încredinJez oraşului, doresc să se fi împlinit toate speranJele cetăţenilor
legate de acest obiectiv. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra sa " 26. Reacţia primarului Rimler
Karoly nu a întârziat să apară: ,,Domnule consilier! Vă rog să transmitefi mulJumirile noastre
ExcelenJei Sale, întrucât cu sprijinul dumnealui a devenit realitate această nouă şi splendidă cale de
comunicaJie rutieră, cu noi perspective pentru cetăţenii oraşului. Sunt deosebit de fericit să preiau
podul în numele oraşului. Îmi doresc ca această realizare să dea un impuls culturii în a cărei serviciu
se află "27 . Primarul a mulţumit consilierilor oraşului atât pentru munca temeinică destăşurată la

20

Nagyvaradi Nap/6 , 1913, nr. 177, p. 7
Idem, 1906, nr. 215, p. 5
22
Nagyvarad, 1913, nr. 279, p. 2; În prezent, Poieni este o localitate din judeţul Cluj, traversată de drumul
naţional DNl.
23
Szabadsag, 1913, nr. 281 , p. 2
24
Idem, nr. 280, p. 7
25
Idem, nr. 281 , p. 2
26
Tiszantul, 1913, nr. 280, p. 4
27
Ibidem
21
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predarea-primirea obiectivului, cât şi pentru bunăvoinţa acestora de a reprezenta cauza la nivel
ministerial.
Apoi, inginerii implicaţi în proiect au recomandat investiţia, au comunicat rezultatele
încercărilor sub sarcină şi mărimea deformărilor. În expunerea sa, Somogyi Aladar, reprezentantul
fabricii Weitzer a relevat astfel: ,, Podul nou construit să servească la dezvoltarea oraşului şi să
sporească traficul din împrejurimile sale! " 28 . Altnoder Endre a adăugat: ,, Să privim puţin harta
oraşului şi de îndată ne dăm seama la ce foloseşte podul cel nou. Traficului i se deschide o nouă cale,
din strada Szeles până în calea Aradului, iar cu timpul se poate dezvolta un drum în circuit până la
. ce l mare „ 29.
pa dul meta1LC
În toiul zilei, însoţit de audienţă, primarul Rimler a traversat podul pe jos. Pe urmă a revenit
pe malul drept, tot pe jos, şi s-a urcat în prima trăsură care a trecut puntea. Trăsura oficială a fost
urmată de altele, în care erau îmbarcaţi consilierii oraşului . După trecerea alaiului, podul a fost
deschis circulaţiei (Foto 1). Conform celor susţinute de unii ziarişti din epocă, imediat după
ceremonie un escadron a traversat podul 30 .

Foto I. Una dintre primele imagini cu podul metalic
(Sursa: A „Nagyvarad" naptara <Calendarul ziarului „Nagyvarad ">, Nagyvarad, 1914)

În serviciul oraşului
Odată

cu deschiderea acestei importante joncţiuni dintre periferia Olosigului şi Oraşului Nou,
s-a ridicat problema amenajării spaţiului din zonă, devenit valoros peste noapte: edificarea unui şir de
case şi de magazine prospere în timp, pe ambele părţi ale străzii Szeles 31. Mai mult, a fost gândită
înfiinţarea unui nou cartier unde viaţa pulsează şi clinchetul tramvaiului produce senzaţie. Această
imagine a oraşului aproape că a fost realizată.
După Marele Război , în zona de atracţie a podului a fost înfiinţat un spital şi o piaţă
agroalimentară (azi, Piaţa Decebal), substituind, în acest fel, piaţa mică din centrul istoric, desfiinţată
cu mai mult timp în urmă . De asemenea, pe malul drept al râului, a fost ridicată Fabrica de şireturi,
28

Nagyvaradi Napl6, 1913, nr. 283, p. 6
Nagyvarad, 1913, nr. 278, p. 2
30
Tiszantul , 1913, nr. 280, p. 4
31
Olosig-partea veche a oraşului de pe malul drept al Crişului Repede; Oraşul Nou- parte a a oraşului de pe
malul stâng al Crişului Repede
29
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panglici „Electra ", proprietatea lui Incze Lip6t, unul şi acelaşi care a participat la
32
măsurătorile de încercare sub sarcină a podului .
Această punte a scăpat nevătămată în urma celui de-al Doilea Război Mondial, trupele
germane în retragere nu au reuşit să o distrugă. În 1948 pe suprafaţa sa a fost aşezată o pereche de
şine. Astfel, s-a realizat conexiunea între Grădina Rhedey (azi, Parcul Bălcescu) şi staţia centrală de
cale ferată, cu trecere prin faţa Industriilor metalurgice unite „Phoebus ". Mai târziu, prin intermediul
a două linii distincte s-a stabilit legătura între această zonă şi cartierul Rogerius (înainte de redenumire
şi extindere, colonia Riman6czy). Pe acest pod au traversat Crişul Repede tramvaiele liniei 9, 6 şi 4,
apoi cele ale liniei 5 şi 3 (Foto 2)3 3. Traseul liniei de autobuz numărul 21 a trecut, de asemenea, pe
a1c1.
dantele

şi

Foto 2. 1972-Tramvai de tip Siemens

traversează

podul (Sursa: Colecţia Nagy Istvan)

Conform unor mărturii orale, podul cu nervuri de oţel a fost utilizat ca pretext pentru etalarea
curajului concetăţenilor noştri 34 . Copii fiind, fără a se gândi la eventuala urmare soldată cu o
nenorocire, vara şi-au certificat cutezanţa în faţa trecătorilor, aruncându-se în apa râului de pe
balustradele nituite ale construcţiei 35 .

Potopul devastator. Cota

atinsă

de apa

Crişului

Repede: 386 centimetri

În urma creşterii debitului de apă a Crişului Repede, corpul din oţel al podului, cu o masă
estimată de 260 tone 36 - semnificativă şi ca valoare şi cantitate de fier vechi! - nu a rezistat. La 12
martie 1981 , în jurul orei 17.00, ,, colosul metalic" s-a cutremurat şi trotuarul său dinspre centrul
7
oraşului s-a degradat (Foto 3)3 .
Tramvaiul construit de Întreprinderea de Transporturi Bucureşti (1TB) , care tocmai circula pe
acolo, a deraiat. De asemenea, s-a abătut din mersul normal şi un camion. Evenimentul şocant nu s-a
32

Ronald Hochhauser, op. cit. , pp. 48-49
Pentru detalii c. f. , Nagy Istvan, Pall J6zsef, Zsiros Attila, Âlmaban csănget egy ptclt. Szazeves a
villamoskăzlekedes Nagyvaradon (Clinchetul din vis. 100 de ani de transport cu tramvaiul la Oradea),
Nagyvarad, 2006, pp. 90-92, p.95.
34
Informator Ott6-Mihaly Hochhauser ( 1944-2012)
35
Faklya , 1981 , nr. 99, p. 2
36
Idem, nr. 97, p. 2
37
Idem, nr. 60, p. 2
33
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soldat cu victime 38 . Prima măsură luată de autorităţi a fost închiderea podului şi îndrumarea traficului
în altă direcţie. În urma dezastrului, în locuinţele şi în fabricile situate în zona podului s-a întrerupt
atât furnizarea de energie electrică şi termică, cât şi serviciul de telefonie.

Foto 3. Râul la cote alarmante, în amonte de podul avariat
(Sursa: Colecţia Darabont J6zsef)

Foto 4. Podul metalic în urma unei faze de demolare
(Sursa: Colecţia Darabont J6zsef)

Deoarece nivelul apei râului nu arăta tendinţe de scădere - cu puţin înainte de incident, în
jurul orelor 16.00, cota Crişului era de 386 centimetri 39 - , a existat riscul surpării podului. Totuşi,
specialiştii Direcţiei de Apă - gândindu-se că obiectivul s-ar putea chiar salva - au încurajat varianta
de a se mai aştepta cu răbdare şi de a se monitoriza în permanenţă starea sa, în locul unei eventuale
demolări prin detonaţie ori al defalcării unei porţiuni de mal din afara oraşului, cu scopul revărsării
apei râului prin acel loc, având drept consecinţă scăderea nivelului hidrologic ridicat.

38
39

Idem, nr. 62 , p. 3
Idem, nr. 61 , p. 1
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Speranţele

lor au fost curând risipite. Zilele podului s-au dovedit a fi numărate, aşa cum am arătat în
debutul demersului nostru. Înaintea demolării, o parte însemnată a locuitorilor din Oradea au venit să
îl mai privească o dată, având încă vie amintirea lui.40 În semn de rămas-bun, unele persoane mai
îndrăzneţe l-au străbătut pe furiş, în drum spre serviciu, spre instituţiile şcolare sau spre piaţa
agroalimentară; altele şi l-au întipărit în memoria afectivă, privindu-l din depărtare. Cu toate că la
nivel local, valoarea intrinsecă, istorică, arhitectonică şi memorială a podului erau bine cunoscute şi
recunoscute, muncitorii constructori au demarat operaţiunile pentru demolare, încă din luna martie, în
vederea ridicării în locul acestuia a altului modern, mai durabil (Foto 4)4' . Dar aceasta este deja o altă
întâmplare!

În loc de epilog
Fără îndoială,

podul metalic din strada Szeles a avut chemarea de a consolida comerţul şi
industria Oradiei Mari, oraş multietnic, multiconfesional şi multicultural. Prin stabilirea legăturii între
cartierele Olosig şi Oraşul Nou, urbea a fost conectată la traficul ce se derula între diferitele zone şi
regiuni dimprejurul său: Câmpia Tisei, Debrecen şi Arad. De asemenea, nu este de neglijat faptul că,
mulţumită prezenţei podului în acel loc, a crescut vadul comercial în târgurile de animale situate pe
malul stâng al Crişului Repede. Totodată, graţie concurenţei create, au scăzut preţurile la came. Nu în
ultimul rând, a fost sistematizată zona periferică a oraşului şi s-a extins transportul public de persoane,
cu tramvaiul şi, mai târziu, cu autobuzul.
Având în vedere execuţia la standarde superioare a podului metalic prezentat în analiza de faţă,
înfăţişarea modernă şi valoarea sa memorială, respectul ce se cuvine unui obiectiv cu rol semnificativ
în devenirea oraşului, ca şi aspectele menţionate ceva mai înainte, ar fi de dorit autosesizarea
municipalităţii în vederea inaugurării unei plăci comemorative în zonă, eventual pe podul substituent,
după exemplul celei fixate pe Pasarela Paralelor din zona centrală, care ar putea transmite posterităţii
măcar următorul mesaj : ,,În acest loc s-a aflat cândva cel mai prestigios pod metalic rutier al
oraşului Oradea Mare" .

40
41

Idem, nr. 97, p. 2
Idem, nr. 72, p. 2
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THOMAS AL V A EDISON - UN INVENTATOR DE
GENIU

Mara Laura, Bercan Mirela,
Coşer

Dana, Benţa Marius Dan•

Abstract: The present article emphasizes Thomas A/va Edison 's genius qualities with regards to his activity as
an inventor. The main purpose of the multicriterial analysis is to underline a number of ten inventions less
known
Keywords: Thomas Alva Edison, inventivity, inventions.

homas Alva Edison s-a născut pe 11 februarie 1847, fiind al şaptelea şi cel mai mic
dintre fraţi. Ajuns la vârsta şcolarizării, micul Al, cum era alintat de părinţi, s-a
dovedit a fi un elev mediocru, niciodată atent la explicaţiile dascălului şi total aerian.
Când învăţătorul s-a plâns doamnei Edison că Alva este o problemă, femeia a fost atât de furioasă
încât l-a retras de la şcoală, după doar trei luni de învăţământ. Pentru tot restul copilăriei şi
adolescenţei, Alva va fi educat de mama sa. Doamna Edison s-a achitat cu brio de această misiune,
încurajând constant pasiunea pentru descoperiri şi experimente a fiului sau. Când Alva a împlinit 9
ani, mama i-a tăcut cadou un laborator de chimie în miniatură şi un manual de experienţe distractive.
Copilul a fost încântat şi în două săptămâni tăcuse deja toate experimentele din carte. Timp de câteva
ore pe zi nu ieşea din pivniţa casei, unde-şi instalase laboratorul şi toţi banii de buzunar îi cheltuia
spre aş cumpăra substanţe chimice. Pentru a fi sigur că nimeni din casă nu se va atinge de sticluţele
lui, scria pe fiecare „Otravă" .
A obţinut primul său brevet de invenţie la vârsta
de 22 ani. Ultimul său brevet fost obţinut la doi ani după
moartea sa, în 1933. A avut 1.093 de brevete în SUA şi
"""'11t4 :.. ,.. ,. ,un
1.200 de brevete în alte ţări.
Câteva din invenţiile mai puţin cunoscute ale lui
Edison:

T

T. .l. [lll~UN .

1.i,1.1,;.,'/<11:1-in><nl•,.

1.

Maşina

de înregistrat voturi
Era operator de telegraf când a primit primul
brevet pentru o maşină care înregistra voturi. Un prieten de
al său, un alt operator de telegraf - Dewitt Roberts - a
cumpărat maşina cu 100 de dolari şi a luat-o la
Washington. Politicienii nu au fost de acord cu folosirea
invenţiei.

2.

Maşina

de imprimat
Edison a inventat strămoşul tehnicii de tatuaj.
Această maşină a fost brevetată în 1876. A folosit o tijă de
• Universitatea „Transilvania" Braşov
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evacuare cu un ac de oţel pentru a perfora hârtia, în scopul imprimării. În 1891, artistul de tatuaje
Samuel O'Reilly a obţinut primul brevet pentru o maşina de tatuaj - un dispozitiv care a avut la bază
invenţia lui Edison.

Figura 2.

Maşina

de imprimat

3. Separatorul magnetic de fier
Probabil, cel mai mare eşec financiar din cariera lui Edison a fost separatorul magnetic de
fier-minereu . Ideea a fost experimentată în intervalul 1880-1890. A folosit magneţi pentru a separa
fierul de minereu, respectiv minereuri uşoare. A obţinut drepturile de exploatare pentru 145 de mine,
proiectul pilot fiind stabilit la mina Ogden în New Jersey. În final , proiectul a fost abandonat.
T .l UI SU
111, UtO.llf

P&uuu

ll a.r. l i, lh9.

Figura 3. Schema separatorului magnetic

4.

Cititorul de contor
Pentru a factura consumatorii, Edison a brevetat aparatul Webermeter în 1881. Webermeter-ul
conţinea două sau patru celule electrolitice cu zinc la ambii electrozi şi o soluţie de sulfat de zinc.
Zincul era transferat de la un electrod la altul, având o rată stabilită de electricitate. Cititorul de contor
a eliminat celulele electrolitice, la fiecare lectură pentru facturare, înlocuindu-le cu altele noi.
5.

Metoda de conservarea fructelor
În 1881 , Edison a depus o cerere de a breveta metoda pnn care sunt păstrate fructele,
legumele sau alte substanţe organice într-un vas de sticlă. O altă invenţie legată de alimente şi hârtia
de ceară, a fost înregistrată în Franţa, în 1851 , când Edison era doar un copil. Ulterior, Edison a folosit
hârtia de ceară în lucrarea sa de înregistrare a sunetului.
6.

Maşina electrică

alcalină

Edison a crezut că maşinile pot fi alimentate electric. În 1899 a început să dezvolte o baterie
de stocare a puterii. Edison a renunţat la proiect, după aproximativ 10 ani, în condiţiile în care
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benzina nu era o problemă. Dar lucrarea lui Edison nu a fost în zadar - bateriile au fost folosite în
farurile minerilor, semnalele de cale ferată şi geamandurile marine.

Ii

Figura 4. Imaginea

maşinii

electrice

Casa din beton
Planul lui Edison a fost de a turna betonul în forme mari de lemn de mărimea şi forma unei
case. O casa din beton, cu ţevi laminate, sanitare, chiar şi cu o cadă de baie, urma să coste aproximativ
1.200 dolari, o treime din preţul unei case construite în mod normal. Matriţele şi echipamentele
necesare pentru a construi casele reprezentau o investiţie uriaşă. În 1917, o companie a construit 1 I
case de beton. Nu au avut succesul scontat.
7.

Figura 5. Macheta casei de beton

8.

Mobila din beton
Linia de mobilier din beton avea un fel de finisaj care imita mobilierul de lemn. El a susţinut
că putea mobila o casă întreagă pentru mai puţin de 200 de dolari. În 1911 , compania lui Edison a
modelat un pian, o cadă de baie şi dulapuri.
9. Păpuşa vorbitoare
Odată ce Edison a patentat fonograful , el a început să se gândească şi la modalităţile de a-l
folosi . Fonograful a fost introdus într-o carcasă, în pieptul unei păpuşi. Din păcate, păpuşa vorbitoare
nu a avut tehnologi pentru a fi executată în producţie de masă .
10. Duhul din telefon
A vând telefonul şi telegraful, Edison anunţa în octombrie 1920 că are în lucru o maşină
capabilă să comunice cu lumea spiritelor. Ulterior, inventatorul, el însuşi un agnostic, a recunoscut că
nu a avut nici o idee legată de lumea spiritelor.
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._I
Figura 6. Imaginea unei păpuşi vorbitoare

Figura 7. Schema telegrafului
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UNDE, CÂND ŞI CUM ELECTRICITATEA
A DEVENIT
,_,
ELECTROTEHNICA
Lorin Cantemir•

Abstract: The paper presents the main stages through which the natural phenomenon of electrification, initially
considered a curiosity, turned to electrotechnics, an essential component of civilization. From the multitude of
historical technical facts related to the field, only the reference moments were chosen which developed around
important personalities such as: Thales of Milet, Heraclitus, Alexander of Aphrodisias, Pliny, W Gilbert, Otto
von Guericke, Franklin, lomonosov, remarkable figures of electricity. Once with the invention of the voltaic pile
(1800) began the age of electrotechnics which, for now, seems endless.
Keywords: figures of electricity

lectricitatea nu este o creaţie a lui homo-sapiens, ci ,mai mult, rezultatul lui pentru a o
înţelege şi a o folosi . După modul cum s-au derulat aceste eforturi, se pot distinge
două preocupări distincte: a) preocuparea pentru electricitatea atmosferică; b)
preocuparea pentru electricitatea demonstrativă, de salon, a unor manifestări curioase, care ulterior au
devenit obiectul unor investigaţii ştiinţifice.

E

Electricitatea atmosferică
A fost prima care a atras atenţia oamenilor. Astfel vom menţiona monitorizările şi fotografiile
făcute din sateliţi şi zborurile cosmice care au dus la concluzia că pe Terra, în special în zonele
tropicale din America de Sud, Asia şi Africa au loc permanent peste 2000 de furtuni însoţite de
descărcări electrice. Pe scurt, încălzirea puternică a zonei şi a aerului tropical fac să se formeze curenţi
ascensionali puternici de aer cald care antrenează tot felul de particule care ajung până la o înălţime de
16 ... 20 km, iar în masa acestui aer cald se găsesc particule fine de apă care îngheaţă imediat la aceste
înălţimi. Specialiştii susţin că particulele mici sunt sediul sarcinilor negative care se acumulează pe
cristale, în timp ce pe particulele mari se acumulează sarcinile pozitive. Dacă diferenţa de potenţial
creşte, la un moment dat apare descărcarea electrică, fulgerul.
Aceste descărcări au loc în interiorul
norilor sau dinspre pământ spre nori, fulgerul fiind doar efectul. Cauza este apariţia unor mari
diferenţe de potenţial electrostatic creat prin frecarea realizată de aer în mişcarea lui ascensională şi
orizontală, masele de aer a căror viteză este importantă şi care conţin vapori de apă şi aerosoli, mici
particule materiale provenite din fum, praf, nisip, polen, spori. Acestea reprezintă factori importanţi ai
apariţiei potenţialelor electrostatice. Manifestarea lor a obligat fiinţele umane să le ia în atenţie şi să
elaboreze diferite explicaţii în funcţie de nivelul de cunoaştere al ştiinţei . La început explicaţia a fost
cea tradiţională : acolo sus este soarele şi luna şi fulgerele. Dacă este un zeu, zeul Soare, sau şi alţi zei,
se manifestă astfel. Explicaţia este firească , normală pentru timpurile străvechi . Astăzi ştim precis că
între lăcaşul soarelui şi cel al fulgerelor este o distanţă imensă de 140 509 OOO km.
Se ştie că pământul este înconjurat de atmosferă, care este constituită din 4 straturi distincte.
Astfel, primul strat denumit troposfera, are o lăţime de circa 16 km, fiind stratul în care au loc
fenomene le meteorologice, deci şi fulgerele. Troposfera este înconjurată de stratosferă, mezosferă şi
termosferă a cărei limită superioară este de circa 1OOO km, de la care începe vidul. Atmosfera, datorită
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presiunii, obligă apa să rămână în stare lichidă. Deplasarea aerului şi frecarea generatoare
de electricitate are loc doar în troposferă .
Demersul de a cunoaşte şi explica natura fulgerelor este foarte vechi, cauzele fulgerelor şi
tunetelor fiind puse pe seama diverşilor zei. Astfel, la indieni, zeul Indra era zeul războiului, dar şi a
trăsnetului, la asirieni era Adad zeul trăsnetului şi al furtunilor, în timp ce la popoarele din nord era
zeul Donar, care mai târziu a devenit Thor, care "azvârlea"ciocanul sacru. În spaţiul balcanic grecii îl
aveau pe Zeus, iar daco-românii pe Sf. Ilie. Cel care a deschis calea unui nou orizont al cunoaşterii a
fost filozoful şi întreprinzătorul Thales din Milet, primul gânditor materialist, care a renunţat la
sprijinul zeilor şi a căutat explicaţii în realitatea naturii. Thales (624-547 î.e.n.) era o fire curioasă şi
neobosită, ocupându-se şi cu negustoria. Probabil în căutare de produse deosebite făcea multe călătorii
în ţări din Orientul Apropiat. Printre fenomenele curioase care l-au atras au fost şi proprietăţile
chihlimbarului frecat de a atrage paie, fapt pe care l-a consemna în premieră.
Curiozitatea lui Thales s-a transmis la Anaximandru, iar Heraclit (530-470 î.e.n.) a considerat
că fulgerul este aerul care arde sau un nor care se aprinde. Aceste explicaţii naive sunt rolul fanteziei
şi al nivelului de cunoaştere de la sfârşitul primului mileniu î.e.n. Ceea ce era clar şi sigur era
proprietatea chihlimbarului de a atrage, el fiind o răşină fosilizată pe care grecii o denumeau
"electron" şi care, probabil, nu era nici prea ieftină pentru majoritatea oamenilor. În aceste condiţii
doar filosofii care aveau mijloace materiale importante puteau să-şi permită luxul de a cumpăra ceva
pentru curiozitatea manifestată de chihlimbar care, atunci ca şi acum, nu putea fi folosit la ceva util.
Cu toate acestea, se pot enumera suficienţi filosofi curioşi şi doritori de a înţelege şi cunoaşte
aceste proprietăţi misterioase de atragere: Democrit, Leucip, Epicur şi alţii, care însă nu au adus nimic
nou în cunoaşterea chihlimbarului-electron. Primul care a ieşit din această stare limită a fost
Alexandru din Afrodisia, care menţionează că prin încălzirea chihlimbarului acesta atrage corpuri
uşoare . La această nouă proprietate vom adăuga observaţia naturalistului roman Pliniu care observă
proprietatea de a atrage paie sau foiţe subţiri de papirus de lignitul încălzit de razele solare, sau
simplu, prin frecare. Tot acest proces de observaţii şi acumulare de cunoştinţe şi efecte nu a putut
continua normal, întrucât umanitatea a intrat într-o perioadă de instabilitate şi haos, ca urmare a
colapsului Imperiului roman, urmată de o lungă perioadă de restructurare a vieţii social politice,
administrative, care să asigure stabilitate. Această nouă stare a început în sec. X şi a trecut o perioadă
importantă, până când Europa a intrat într-o anumită normalitate. Astfel, abia în secolele XVII şi
XVIII s-au pus bazele cercetării ştiinţifice în sensul folosirii unor metode de cercetare valabile până în
ziua de azi. Vom spune că în efortul de căutare şi explicare a diverselor fenomene, prima etapă a fost
aceea de a le supune atenţiei societăţii , iar dintre locurile mai utilizate erau saloanele frecventate de
elitele societăţii dar şi unele spectacole de circ.
Într-o asemenea conjunctură, în secolul al XVI-iea se naşte William Gilbert (1544-1603) care
este considerat părintele electrostaticii. Provenind dintr-o familie înstărită, studiază medicina în
Anglia şi Italia, ajungând medic al reginei Elisabeta a Angliei. Studiile efectuate i-au permis să-şi
formeze concepţii avangardiste pentru acele timpuri şi să devină partizan, susţinător şi utilizator al
metodelor de cercetare experimentală. În acest scop cheltuieşte sume importante, fiind interesat de
magnetism şi electricitate. În 1600 apare tratatul lui Gilbert intitulat De magnete, magnetique,
corporibus et de magne magnete telure, tratat care conţine două capitole-părţi (domeniul
magnetismului, respectiv al electricităţii) în care sunt prezentate cercetările autorului. Din
nenumăratele şi importantele contribuţii aduse electricităţii de către Gilbert, vom menţiona
următoarele: a) construieşte un aparat de investigaţie a electrizării , denumit versorium , un fel de
busolă electrică; b) elaborarea teoriei materialiste a efluviilor electrice; c) combaterea teoriilor
explicative privind natura nematerială a fenomenelor magnetice şi electrice. Astfel, el consideră
absurdă teoria lui Thales, care atribuie suflet magnetului.
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Desigur, despre Gilbert se pot spune foarte multe lucruri: el a fost un pasionat şi neobosit
cercetător, unele surse susţinând că pentru a lămuri proprietatea misterioasă de atracţie, a cheltuit o
sumă imensă pentru acele timpuri, de circa 5000 lire sterline.
Probabil că astfel a descoperit că chihlimbarul nu este singurul corp care prin frecare atrage
alte corpuri, cum ar fi diamantul, safirul, opalul, ametistul, rubinul, smaraldul şi cristalul de stâncă, iar
în altă categorie intră sticla, sulful, ceara roşie, răşina , sarea şi altele. De altfel, doar metalele nu se
electrizează prin frecare. Aceste determinări au permis şi cercetătorilor mai puţin bogaţi să încerce
utilizarea şi cunoaşterea lor într-o altă stare decât frecarea banală şi intermitentă. Existând o bază şi
rezultate sigure, acestea au atras şi mai mulţi cercetători.
Printre aceştia menţionăm pe cunoscutul Otto von Guericke ( 1602-1686) care a realizat prima
maşină electrostatică care era o sferă de sulf prevăzută cu un ax cu manivelă . Frecarea se realiza prin
dispunerea palmei pe suprafaţa sferei care se electriza suficient pentru a atrage corpurile uşoare şi
chiar picăturile de apă pulverizate în apropiere. Maşina, un generator electrostatic, a reprezentat
primul pas pentru producerea electricităţii statice pe cale mecanică, diferită de o frecare banală.
Maşina era prima creaţie umană care permitea o observare mai bună a fenomenului. Se sfârşise epoca
electricităţii distractive de salon sau cea a firelor de păr din peruci care rămâneau lipite de obraji.
Alături de aceste manifestări înconjurate de curiozitate şi însoţite uneori de mici scânteieri dar
nepericuloase, rămâneau periculoase şi înspăimântătoare tunetele şi trăsnetele producătoare de
incendii şi decese. Din cei care s-au interesat de această mare problemă menţionăm doar pe Franklin,
Lomonosov şi Richrnan.
Despre Benjamin Franklin
Benjamin Franklin s-a născut în 1706 la Boston într-o
familie săracă, care avea 17 copii. Tatăl său era un mic meseriaş care
avea un atelier de lumânări. Benjamin a lucrat la început în atelierul
tatălui său , apoi ca tipograf, gravor, legător, redactor etc. Era un om
capabil, întreprinzător, perseverent şi pasionat de cunoaştere şi
acţiune. La 17 ani pleacă la Philadelphia unde desfăşoară o susţinută
activitate social-politică şi culturală . Devine om politic, luptător
înflăcărat pentru independenţa Americii, iar în perioadele 1757-1762
şi 1765-1775 reprezintă şi apără interesele colonialiştilor americani
la Londra. După începerea războiului de independenţă el se întoarce
în 1775 în patrie. Franklin a fost interesat de multe domenii ale
ştiinţei, printre care şi cel al electricităţii căreia i-a consacrat mult
timp şi multă atenţie, în special în perioada l 746-1754. A fost un temerar autodidact şi un talentat
experimentator şi poate chiar obsedat de electricitatea atmosferică. Franklin se hotărăşte să o capteze
cu ajutorul unui zmeu construit dintr-o batistă de mătase întinsă pe două beţe încrucişate. Zmeul avea
un vârf dintr-o sârmă de fier, zmeul fiind ţinut de jos de o sfoară de cânepă terminată printr-o funie de
mătase, cu rol de izolator.
Unele surse spun că zmeul era din hârtie (n.n. poate primul!). Sfoara de cânepă udată de
ploaie devenea un bun conducător de electricitate atmosferică . De capătul de jos al sforii era legată o
cheie metalică . Când ploaia a udat sfoara de cânepă, au apărut scânteile electrice între cheie şi pământ,
care dovedeau descărcarea norilor de sarcinile electrice. Marele rezultat al experienţelor tăcute a fost
comunicat la Şedinţa Academiei de Ştiinţe a Franţei din 27 aprilie 1978 la care a participat Franklin
însoţit de Voltaire, iar Turgot, în cuvântarea sa a folosit expresia: ,,El (Franklin) a smuls cerului
trăsnetul şi tiranilor sceptrul". La această confirmare a naturii electrice a trăsnetului nu s-a ajuns dintro dată. Menţionăm că sursele istorice cunoscute, atunci când relatează despre proprietatea de atracţie a
chihlimbarului frecat nu menţionează existenţa descărcărilor electrice ci doar efectul de atragere. Este
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de presupus că frecarea banală şi uşoară nu ducea la obţinerea unor sarcini electrice importante care să
ducă la descărcări electrice. Doar fizicianul Samuel Wali, în secolul al XVII-iea, contemporan cu
Guericke, a obţinut descărcări electrice cu ajutorul unei bucăţi de chihlimbar şi a consemnat :
„Scânteia mi-a părut ca un foarte mic trăsnet" . De abia Guericke, frecând sfera cu mâna, auzea
pârâituri şi în întuneric vedea mici scânteieri. Ipoteza că natura scânteilor electrice era de aceeaşi
natură cu cea a fulgerului a fost emisă înainte de 17 50 de către Stephan Gray (1666-1736), John
Freke( 1688-1756), Jean-Antoine Nollet (1700-1770) şi alţii. Ideea paratrăsnetului a fost emisă de
Franklin înainte de 1750, iar prima realizare a unui paratrăsnet îi revine preotului ceh Prokop Divis
( 1696-1765) din Znojmo, Mora via în anul 1754. Franklin a realizat un paratrăsnet pentru protecţia
unei clădiri din Philadelphia în 1760. În anul 1784 guvernul francez a dispus să se monteze pe toate
instituţiile publice paratrăsnete de protecţie.
Aspecte din evoluţia cunoaşterii electricităţii şi a aportului lui Benjamin Franklin
Secolul al XVIII-iea este etapa istorică caracterizată printr-o serie de acumulări în cunoaşterea
ştiinţifică a naturii şi implicit a electricităţii. Este de considerat că alături de Otto von Guericke după
aproape 100 de ani, la 10 noiembrie 1745, pastorul E.G. von Kleist (1700-1748) inventează primul
condensator acumulator de sarcini electrice, faimoasa butelie denumită Leyda, care permitea
realizarea unor experienţe spectaculoase dar şi edificatoare. Este de considerat că preocupările lui
Gilbert şi Guericke au creat o bază concretă pentru dezvoltarea electricităţii . Astfel, în 1766, Jesse
Ramsden (1735-1800) înlocuieşte sfera de sulf cu o sferă de sticlă, după ce în 1740 D.H. Winkler a
folosit pentru frecarea sferei de sulf o periuţă din păr de cal. Tot în Anglia, Edward Nairne (17261806) construieşte o maşină electrostatică de la care se puteau obţine ambele tipuri de electricitate.
Surpriza şi deruta lui Charles Francois de Cisternay du Fay (1698-1739)
Du Fay dorea să ştie dacă toate corpurile pot fi electrizate
prin frecare. În 1733 el distinge două categorii de corpuri: bune şi
rele conducătoare de electricitate. Du Fay găseşte un fenomen
-~--...
neaşteptat: la început, contrar celor ştiute, se manifestă atragerea şi
ulterior respingerea unei foiţe de aur cu ajutorul unui tub de sticlă
electrizat prin frecare. În timp ce foiţa de aur plutea prin aer, ca un
corp electrizat prin frecare, un alt corp dintr-o substanţă răşinoasă
l-a atras, dar curios, cele două corpuri trebuiau să se respingă,
fiind electrizate. Acelaşi rezultat la obţinut folosind chihlimbar şi
ceară roşie. Aceste manifestări l-au tăcut să creadă în existenţa a
două tipuri de corpuri, care generează două sarcini electrice opuse.
În prima etapă cele două tipuri de corpuri şi electricitatea
produsă de ele au fost denumite răşinoasă şi sticloasă . Du Fay a elaborat, de fapt mai mult a schiţat, o
teorie turbionară, a vârtejurilor, denumite vortexuri care ar sta la baza atracţiilor şi respingerilor
electrice şi chiar o manifestare a câmpului magnetic. Această teorie nu a fost susţinută cu fermitate şi
din păcate a fost abandonată. Printre cei care au abandonat-o se numără şi Oersted, care într-o primă
etapă la "descrierea efectului electric asupra acului magnetic" susţine că acest conflict formează un
efect (stare) în jurul firului parcurs de curent. La negarea violentă a acestei ipoteze de către Amper,
Oersted renunţă să mai susţină această ipoteză . Astăzi suntem în măsură să considerăm că Oersted a
avut dreptate întrucât vortexurile se regăsesc în multe manifestări ale naturii, cu excepţia mediului
solid omogen. De precizat că un vortex reprezintă o alăturare numeroasă de spirale care, după părerea
noastră, reprezintă spiralele lui Fibonacci, spiralele vieţii .
Descoperirea celor două tipuri de electricitate a generat un efort deosebit de a le explica şi
înţelege. Vom reaminti ipotezele lui Franklin care susţinea că în toate corpurile există o materie
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în ele şi atrasă în mod deosebit de apă şi metale! Corpul este în stare naturală
neutru. Un surplus de materie electrică înseamnă o electrizare pozitivă, un minus - electrizare
negativă . Termenii electrizare, pozitiv, negativ, minus, plus erau complet noi şi sunt inventaţi de
Benjamin Franklin, rămânând valabili până azi. În modul banal şi simplist Franklin este cunoscut doar
ca inventator al paratrăsnetului , dar el are şi alte contribuţii importante în domeniul electricităţii .
Desigur, este cunoscut şi acceptat faptul că orice domeniu ştiinţific este rezultatul unui efort
intelectual şi material a numeroşi cercetători, mai mult sau mai puţin atraşi şi pasionaţi, mai mult sau
mai puţin profesionişti născuţi sau nu pentru cercetare ştiinţifică . Totodată, înţelegerea activităţii de
cercetare ştiinţifice nu este lipsită de subiectivism şi de nivelul de competenţă al celor care o
apreciază. Domeniul electrotehnicii şi electricităţii nu face excepţie de la aceste situaţii; în consecinţă ,
aprecierile noastre nu se vor absolute, ci mai mult o prezentare de informaţii privind conjuncturile în
care au avut loc desfăşurarea evenimentelor ştiinţifice, lăsând cititorul să îşi facă propria lui părere.
Cu aceste precizări ne vom referi la cele mai cunoscute şi lăudate personalităţi ştiinţifice ruse precum
Lomonosov, Richrnan şi Kitaev şi Grevţev, ultimii doi fiind autori din perioada comunistă.
Despre Lomonosov (1711-1765) şi Georg W.Richman (1711-1753)
Mihail Vasilievici
Lomonosov s-a născut aproape de
Holmogorî, gubernia Arhanghelsk, într-o familie de ţărani. În nordul
rusesc nu existau proprietăţi moşiereşti, zona nordică fiind patria
unor navigatori îndrăzneţi , care ajungeau pana la insulele
Spitzbergen. Lomonosov mergea cu tatăl lui la pescuit în Oceanul
Arctic şi Marea Albă. Lomonosov a început şcoala mai repede şi a
manifestat de la început dorinţa şi pasiunea de cunoaştere. La 19 ani
pleacă la Moscova unde învaţă la Academia moscovită limba latină ,
vorbit şi scris. Dovedindu-se printre cei mai buni elevi, este trimis în
1736 la Petersburg, iar ulterior în străinătate la Universitatea din
Magdeburg.
În 1739 este la Freiburg, unde studiază chimia şi mineritul.
În 1741 se întoarce acasă, iar după un an este numit adjunct de fizică
la Academia din Petersburg. Din 1745 este numit profesor de chimie. Activitatea lui Lomonosov se
desfăşoară într-o Rusie feudală de tip ţarist, mult rămasă în urmă faţă de Europa apuseană şi aflată sub
dominaţia dogmatică a bisericii ortodoxe ruse, care domina învăţământul superior din Moskova şi
Kiev. Eforturile de modernizare a Rusiei întreprinse de Petru cel Mare, decedat în 1725, au fost
puternic frânate de o parte din pătura monahală susţinută de nobilii conservatori şi retrograzi. În
aceste condiţii Lomonosov se preocupă de chimie şi mineralogie, de fizică şi mecanică .
Autorul consideră că Lomonosov s-a remarcat în special prin concepţiile sale asupra
cunoaşterii ştiinţifice şi mai puţin ca un cercetător dirijat spre un anumit domeniu şi problematică
riguroasă. Astfel, la 25 noiembrie 1735, Lomonosov se adresează tuturor oamenilor de ştiinţă, la
modul general, situându-se pe poziţia unui autocrat al ştiinţei cu următoarea formulare, în stil rusosovietic: Să se caute cauza profundă a forţelor electrice şi să se alcătuiască o teorie prec isă a
electricităţii ! Pe scurt, apreciem că Lomonosov se erijase într-un tătuc ţar ştiinţific, în stilul
inconfundabil al conducătorilor slavo-ruşi ţarişti sau comunişti mai vechi sau mai noi. Ar fi însă
nedrept dacă nu am aminti de preocupările lui Lomonosov pentru electricitatea atmosferică. Diversele
izvoare electrice în exclusivitate ruseşti menţionează activitatea de cercetare a descărcărilor
atmosferice, cercetare făcută împreună cu G. V. Richman. Izvoarele disponibile nu precizează când a
început această colaborare şi cum s-a desfăşurat. După părerea noastră, colaborarea RichmanLomonosov nu putea începe decât după întoarcerea în Rusia a lui Lomonosov din 1741, dar mai
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Despre G.V. Richman sursele istorice sunt zgârcite. Este
considerat fizician rus (discutabil) născut în 1711 , deci de aceeaşi
vârstă cu Lomonosov, poate au fost chiar colegi de şcoală. Prin
amabilitatea domnului profesor dr. Fiz. Octavian Baltag, mai
putem completa următoarele: Părinţii lui G. Richman, de origine
germană , au locuit o perioadă în Suedia, de unde au ajuns în
Estonia, unde s-a născut G.V. Richman. Deoarece nu era rus-rus,
el nu a beneficiat de atenţia biografilor nici din est nici din vest.
Nu se cunosc circumstanţele în care a avut loc decesul său , ci doar
faptul că a survenit în timpul unor experimente de electrostatică
atmosferică .

Este de presupus că amândoi cunoşteau şi foloseau limba
germană. În mod normal o cercetare ştiinţifică presupune de cele
mai multe ori folosirea unor verificări experimentale care necesită o bază materială specifică, de cele
mai multe ori realizată special. Aceste considerente sunt valabile pentru o etapă avansată a civilizaţiei
şi implicit a ştiinţei, dar aceasta nu era cazul Rusiei, rămasă mult în urma Europei. Apreciem că
această rămânere în urmă era de circa 200 de ani, fiind generată de condiţii considerate obiective.
între 1240 şi 1480 Rusia a fost sub dominaţie mongolă, care au impus nivelul lor de
pe care o vom denumi civilizaţia vieţuirii în corturi şi călare la care vom adăuga faptul că
stepele Rusiei nu au favorizat dezvoltarea normală a vieţii. În acelaşi timp, întinderea uriaşă a Rusiei a
fost un avantaj strategic, dar, în acelaşi timp, o uriaşă piedică pentru organizare şi colaborare între
diversele comunităţi separate de spaţii enorme. Europa a beneficiat de spaţii mai mici, de o climă mai
bună şi de resurse mai accesibile. Nu putem neglija nici rolul geneticii în dotarea umanoizilor, care se
pare că poate fi influenţată de condiţiile de mediu şi în special de cele istorice-administrativ-politice,
întrucât oameni capabili s-au născut în toate zonele mapamondului. Este şi situaţia lui Lomonosov,
care s-a născut în Rusia lui Petru cel Mare, care în pofida unui spaţiu neprielnic vieţii , a clădit
Petersburgul. Autorul consideră că Petersburgul a fost gândit ca o capitală mai apropiată de Europa,
departe şi ruptă de Moscova. Mai mult, Neva, Golful Finic şi Marea Baltică erau o cale de comunicare
mai rapidă şi pretabilă pentru transportul de călători şi marfă. Petru cel Mare gândea departe, dar viaţa
lui s-a oprit în 1725 , când Lomonosov şi Richman aveau 14 ani, iar Leningradul era din 1712 capitala
Rusiei, construit pe un teren care anterior aparţinuse suedezilor.
Cu toate că Petersburgul a fost proiectat de arhitectul italian D. Trezzini, care l-a conceput în
stilul barocului nordic, construcţia oraşului a început în 1703 şi a însemnat jertfa a circa 30000 de
vieţi omeneşti , fiind un fel de creaţie spontană. Conceput mai mult ca un centru administrativ nu
credem că avea o infrastructură care să dispună de mica producţie performantă şi diversificată. Din
aceste motive ne îndoim că în anul 1750 existau ateliere bine dotate şi personal care putea realiza
aparatele şi dispozitivele necesare cercetării experimentale. Mai simplu şi mai comod era realizarea de
cercetări ştiinţifice în laboratoarele din străinătate. Cum relaţiile cu Suedia nu erau cele mai bune,
opţiunea firească a fost pentru Germania, Petru cel Mare asigurând condiţii atrăgătoare pentru
personalităţi ştiinţifice germane pentru a veni şi a lucra la Petersburg. Astfel, este de crezut că
Richman a devenit colaboratorul lui Lomonosov, dar în conul lui de umbră . Astfel, menţionăm că
sursele istorice apusene nu-l menţionează pe Richman, numele lui fiind regăsit mai mult în surse
ruseşti şi a fostelor state comuniste. Din acestea rezultă că Richman şi Lomonosov studiau natura
electricităţii considerând că poate fi măsurată. În acest scop Richman a construit un electrometru pe
care l-a denumit indicator electric. În principiu acest indicator era realizat dintr-un fir şi o linie
gradată verticală. Între ele se forma un unghi proporţional cu mărimea sarcinii electrice măsurate.
Astfel, se

ştie că

civilizaţie
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Acest indicator de electricitate a fost folosit un număr de
ani la studierea electricităţii atmosferice. În acest scop,
indicatorul era conectat la un dispozitiv de captare a
electricităţii atmosferice ş1 tot ansamblul era denumit
maşina de trăsnet.
În 1752 a apărut în Buletinul din St. Petersburg
un articol a lui Richman în care se dovedea că materia
electrică este identică cu materia fulgerului. Se pare că
acest lucru a făcut şi obiectul unui raport elaborat de
Richman, care ar fi trebuit să fie prezentat împreună cu
Lomonosov într-o şedinţă a Academiei de ştiinţă , dar în
cursul unor experimente în iulie 1753 Richman a fost
omorât, probabil prin electrocutare. Raportul a fost
prezentat de Lomonosov, trei luni mai târziu, în
noiembrie 1753, chiar dacă, după cum susţin unele surse,
biserica rusă s-ar fi opus acestei prezentări.

Abandonarea electricităţii statice
Atunci când homo sapiens conştientizează un
Ricbman în timpul electrocutării ,
fenomen al naturii el îşi pune instinctual două întrebări:
1753, St. Petersburg (Louis F iguier,
- trebuie să mă feresc, pentru că este periculos?
Les Grand In ventions, 1863 Paris;
- pot să-l folosesc la ceva?
page 292)
La această întrebare binomică problema a început
să se lămurească atunci când s-a stabilit că scânteile generate de blana pisicii sau de pieptene sunt de
aceeaşi natură ca şi fulgerele cereşti. Problema era că ultimele puteau produce incendii şi decese. În
momentul când a fost montat primul paratrăsnet la Philadelphia şi în Franţa pe clădirile publice, homo
sapiens s-a simţit protejat şi a scos din atenţie electricitatea atmosferică.
În schimb homo sapiens nu s-a liniştit până nu a evaluat-o. Cel care a reuşit să lămurească
problema se numea Charles August de Coulomb, născut la 14 iulie 1736 la Angeulene. Urmează o
şcoală militară şi devine inginer de geniu, iar în paralel se simte atras de cercetarea consacrată binelui
public. La început se ocupă de magnetism, iar din 1774 de electricitate şi ca urmare în 1785 apare
lucrarea Construcţia ş i folosirea unei balanţe electrice, balanţă cu care stabileşte legile de interacţiune
a maselor/sarcinilor n.n. electrice. Cu ajutorul legilor stabilite devine clar dacă se poate utiliza sau nu
electricitatea statică pentru necesităţile lui homo sapiens. Întrucât forţele care se puteau obţine pe cale
electrostatică păreau să nu poată fi utilizabile, domeniul a intrat în desuetudine. Între timp natura a
hotărât să-i dea o nouă lecţie lui homo sapiens, iar cel care a primit-o ş i a înţeles-o a fost profesorul
Luigi Galvani, din Bolog na atât de cunoscut şi la modă astăzi .
În prima etapă, un elev al lui Galvani constată că scânteile unei maşini electrostatice au efect
asupra picioarelor unei broaş te . Ulterior, tot picioarele de broaşte, dar atârnate de un fir de cupru, au
dus la o reacţie s imilară . Cel care a înţeles ş i folosit aceasta a fost Alessandro Volta, care l-a începutul
lui 1800 comunică realizarea primei surse importante de energie e l ectrică , aşa zisă pilă Volta.
Pila lui Volta era o asociere de două metale, cea mai cunoscută şi utilă fiind din două di scuri,
unul de cupru (cel pozitiv) şi unul de zinc (cel negativ) . Acea stă asoci ere asigura o tensiune modestă,
de 0,83 V, la un curent care depindea de suprafaţa celor două discuri. Prin cuplarea acestor pile în
diverse combinaţii serie-paralel se obţineau tensiuni ş i puteri importante.
Astfel, din ordinul lui Napoleon, la Şcoala Politehnică din Paris s-a realizat o pilă mamut
formată din 600 de perechi de discuri, care realizau o tensiune de aproape 500 de volţi, iar curentul
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debitat putea ajunge la l O amperi. Ideea şi realizarea unei surse importante de energie
putea să funcţioneze un timp important a fost repede preluată de fizicienii cercetători .

Volta demonstrând lui Napoleon experimentul cu pila

construită

electrică

care

de el

Sursele istorice îl menţionează în premieră pe Humphry Davy, chimist, de fapt cercetător,
care cu ajutorul a 2000 de pile voltaice studiază curentul electric şi mai ales scânteia electrică
continuă, adică arcul electric, care pare să poată fi folosit într-o primă etapă, ca sursă de lumină
puternică . Funcţionarea arcului electric în regim permanent se pare că a fost obţinută în 1881.
Independent de Davy, acelaşi lucru l-a obţinut în 1882 rusul V. V. Petrov. În acest scop Petrov a
folosit de asemenea o sursă realizată din asocierea unui număr de pile Volta, dar într-un număr mai
mare decât Davy, şi anume 2100, dar arcul electric a rămas arc electric, nici european nici rusesc. A
fost privit ca o posibilă sursă de lumină, cu atât mai mult cu cât nevoia de lumină l-a însoţit pe om din
cele mai vechi timpuri. Din punct de vedere al necesităţii umane, aceasta a crescut odată cu
dezvoltarea civilizaţiei.
Dar nu numai atât. Soluţiile tradiţionale pentru iluminatul artificial erau cost1S1toare,
incomode şi cu eficienţă luminoasă redusă . Sunt cunoscute opaiţele, feştilele, lămpile cu ulei, torţele,
lumânările, lămpile cu petrol şi cele cu gaz. Astfel, la o sărbătoare a lui Ludovic al XVI-iea la
Versailles, în Sala oglinzilor, pentru iluminat s-au folosit 1800 de lumânări de cea mai bună calitate,
iar în 1875, cu ocazia unei recepţii s-au aprins 4000 de lumânări . Efortul de a le aprinde, supraveghea,
stinge şi înlocui ca şi costul lor erau o mare problemă. În acest context, posibilitatea realizării unui
iluminat electric era foarte atrăgătoare. Drept urmare, lămpile cu arc electric au constituit intrarea
electricităţii într-o altă etapă, aceea a electrotehnicii, prin aceea că electricitatea era folosită la
parametri până atunci neîntâlniţi, pentru a realiza efecte utile fiind nevoie de o tensiune minimă de 4550 V şi un curent de cel puţin 10 A, deci o putere minimă de 450 W, ceea ce nu se putea obţine de la o
sursă electrostatică decât în regim de descărcare scurtă.
La toate acestea vom mai adăuga că arcul se realizează între doi electrozi de cărbune cu un
diametru minim de 9-1 O mm şi o lungime de circa 25 cm, care în timpul funcţionării arcului se
micşorau prin consumarea materialului electrozilor cu o viteză de 2-4 mm/min. Desigur, nu era
comod şi simplu, dar era mai bun şi mai ieftin decât celelalte metode de iluminat. De altfel, iluminatul
electric cu arc era numit şi soarele electric! Era puternic şi strălucitor şi se preta mai mult pentru
iluminatul exterior, pentru proiectoare, faruri marine, dar oricum era mai ieftin. Problema era
rezolvată doar parţial întrucât pilele voltaice erau slabe şi consumabile. Trebuia un alt tip de sursă de
energie. În principiu ele existau dar nu erau adaptate pentru a furniza energie electrică pentru diverşi
consumatori.
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Astfel, vom menţiona că după circa 1O ani de cercetări folosind două bobine de curent
continuu şi miezuri magnetice, Michel Faraday ( 1791-1867) construieşte primul generator rotativ de
curent continuu, realizat dintr-un disc de cupru care era rotit între polii unui magnet permanent.
Tensiunea obţinută era preluată între axul discului şi periferia lui. Astăzi suntem siguri că
performanţele acestei maşini electrice-generator erau foarte modeste pentru că distanţa dintre polii
magnetului era mare, iar viteza de rotaţie a discului învârtit cu mâna nu putea depăşi 60-70 rotaţii pe
minut, deci era mică .
Dar aceasta se întâmpla la 20 octombrie 1831. Vom mai menţiona , însă fără a aprecia,
existenţa în literatura de specialitate a unui disc similar denumit Roata lui Barlow, notificat ca fiind
concepută şi realizată în 1822. Roata lui Barlow (1776-1862) era tot un disc, care la periferie era
prevăzut cu decupări, deci un fel de periferie crenelată, care intră într-un vas cu mercur prin care se
alimentează sau se generează curent şi care seamănă izbitor de bine cu discul lui Faraday. Ceea ce
este de discutat este faptul că discul lui Faraday nu era conceput pentru a lucra ca generator
homopolar ci doar ca o maşină care să permită verificarea legii inducţiei electromagnetice care a
permis ulterior conceperea unor generatoare mai performante. Astfel, în 1832 francezul Pixi i
construieşte un generator denumit generatorul lui Pixii realizat dintr-un cadru vertical, care la partea
superioară avea prevăzute două bobine fixe dispuse pe un circuit magnetic. Sub ele se învârtea un
magnet permanent de tip potcoavă antrenat printr-un ax vertical de o coroană dinţată cu dinţi oblici,
care antrena un pinion rigidizat cu axul magnetului permanent. Coroana dinţată şi pinii jucau rolul
unui multiplicator de viteză, antrenat tot de o manivelă . Evident, maşina era un generator monofazat
de curent alternativ, care la acea dată era considerat neutilizabil. Aici vom menţiona intervenţia
salutară a lui Amper care imaginează un fel de comutator colector-redresor, care permitea obţinerea
unui curent pulsatoriu de un singur sens. Ţinem să subliniem deci, că primul colector primitiv şi
diferit de cel clasic nu este a lui Gramme ci a lui Amper-Pixii.
Acest prototip de generator magnetoelectric a fost modificat de Saxton şi ulterior de Clarke,
care a inventat concepţia constructivă a lui Pixii. La Clarke magnetul permanent este fix, iar bobine
induse se învârteau în faţa acestuia. În această dispoziţie colectorul se modifica iar inelele colectoare
sunt constituite din segmente colectoare, deci un fel de lame colectoare mai lungi şi mai înguste.
Această concepţie se regăseşte şi la colectorul Gramme care dacă ar fi îngustat ar deveni aproximativ
varianta Clarke. Gramme s-a inspirat, credem noi, dar nu a copiat. În primul rând a trebuit să
conceapă o înfăşurare rotorică care să poată a fi conectată la lamelele colectorului Gramme. Soluţia
colectorului şi a înfăşurării compatibile cu colectorul a fost definitivată şi realizată în 1871 .
Antrenat de un motor cu aburi, generatorul Gramme a devenit o sursă de putere continuă şi de
putere neaşteptat de mare, posibil a fi utilizată în scopuri utile. În acest fel electricitatea devine
electrotehnică utilizabilă în foarte multe aplicaţii practice.
Vom reaminti că primul generator electric care permitea obţinerea unui curent electric şi a
unei tensiuni semnificative a fost generatorul lui Pixii, care folosea pentru obţinerea câmpului
magnetic un magnet permanent, soluţie de principiu care s-a păstrat până în I 851. După ce Clarke îşi
realizează generatorul în 1836, cu bobine mobile şi magnet permanent fix , acest tip de generator este
supus unor perfecţionări şi creşterii continue a puterii disponibile. Astfel, inginerul şi fizicianul
belgian Floris Nollet (1794- 1853) a folosit generatorul magnetoelectric pentru descompunerea apei,
sperând să poată utiliza oxigenul şi hidrogenul pentru iluminat, dar iniţiativa nu s-a impus. În schimb,
în colaborare cu întreprinzătorul Joseph van Malderen, un generator mare şi puternic care avea o
înălţime de 1,65m şi conţinea 40 de magneţi permanenţi şi 64 de bobine. Acest tip de generator a fost
destinat ca sursă pentru iluminatul electric cu arc şi vom menţiona compania Alliance care a fabricat
asemenea generatoare, care, printre alţi utilizatori de iluminat electric, a echipat farul Havre din portul
Le Havre. De menţionat că Joseph van Malderer a avut ideea de a alimenta lămpile cu arc electric fără

119
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

a mai folosi comutatorul-redresor al maşinii generatoare, deci este primul care a realizat arcul electric
în curent alternativ.
Pentru a încheia, mai menţionăm că marele Zenobe Theophile Gramme (1826-1901) era un
modest tâmplar la compania Alliance şi că Michael Faraday a fost angajatul lui Humpray Davy cu un
salariu de 25 şilingi pe săptămână . Dar toate acestea nu au împiedicat punerea în valoare a marilor
capacităţi intelectuale manifestate individual sau în colaborare. Astfel Gramme în colaborare cu
inginerul francez Hippolyte Fontaine (1833-1919), a reuşit ca în 1873, la Expoziţia de la Viena, să
prezinte tuturor vizitatorilor asocierea a trei maşini: un motor cu ardere internă care antrena un
dinamo-generator Gramme şi care printr-un cablu în lungime de 1 km înfăşurat pe un tambur alimenta
o altă maşină rotativă tip Gramme, iar aceasta primind energie electrică funcţiona ca motor, care
antrena o pompă . Din acest moment drumul electrotehnicii era atestat şi deschis afirmării în multe
domenii.
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MĂSURĂTORI ÎN METEOROLOGIE

Mihai Rădeanu •

Abstract: The article is an excerpt /rom the study 'Duration of the Brightness of the Sun in the Moldavian
Plateau ·. which represents the author 's dissertation. The study belongs to the field of applied climatology
approaching a climatic element insufficiently studied at a regional levei, within the geographical area situated
between the Bukovinian Subcarpathians, the Moldavian Subcarpathians, the North-East of the Romanian Plain
and the Valleys of Prut and Danube. It focuses on the Moldavian Plateau, the largest plateau of the country,
with a surface over 2 5. OOO km 2, representing over I 0% of the country 's territory. The artiele analyzes the four
types of heliographs used in the study, within the Romanian network of weather stations.
Keywords: climatology, brightness, Sun, heliograph, weather station

tudiul „Durata de strălucire a Soarelui în Podişul Moldovei"' este o lucrare în domeniul
climatologiei aplicate în care ne propunem abordarea unui element climatic insuficient
studiat la nivel regional, în aria geografică cuprinsă între Obcinele Bucovinei,
Subcarpaţii Moldovei, nord-estul Câmpiei Române, valea Prutului şi cea a Dunării . Este vorba de
Podişul Moldovei aşezat în estul României, între paralele de 48°13 ' (Rădăuţi Prut) şi 45°55 ' latitudine
nordică (Tg. Bujor) precum şi între meridianul de 25°55' (Solca) şi cel de 28°14 longitudine estică
(Vetrişoaia Prut). Podişul Moldovei este cel mai întins podiş al ţării, are peste 25.000 km2, deci ocupă
peste 10% din teritoriul României. Face parte din marea treaptă a dealurilor şi podişurilor din estul

S

Carpaţilor.

Relieful actual, derivat din vechile câmpii sarmato-pliocene, înălţate epirogenetic la sfârşitul
pliocenului şi în cuaternar, poartă amprenta structurii monoclinale, a litologiei şi a factorilor
modelatori externi reprezentaţi prin reţeaua hidrografică şi procesele de versant.
Tipic pentru morfologia podişului este relieful condiţionat de structura monoclinală:
interfluvii şi văi orientate, în principal NV-SE, platouri structurale, procese de versant şi aliniamente
de cu creste. Interfluviile deluroase sau sub formă de platouri, se repetă pe spaţii întinse având
altitudini obişnuite de 350-500 m în partea centrală şi vestică şi de 200-300 m, în est şi sud. Văile
largi, cu 7-8 terase ale căror altitudini relative depăşesc uneori 170-200 m, frecvenţa şi dezvoltarea
alunecărilor de teren şi a celorlalte procese de versant constituie, de asemenea, trăsături morfologice
caracteristice.
Apele de suprafaţă ale acestui podiş sunt formate din câteva râuri mai importante, de
provenienţă Carpatică (Siretul, cu afluenţii săi pe dreapta şi Prutul) precum şi un mare număr de râuri
autohtone cu regim de scurgere foarte variabil, uneori intermitent. La acestea se adaugă şi numeroase
lacuri antropice, amenajate în lungul văilor, mai ales în Depresiunea Jijiei, pentru satisfacerea unor
cerinţe economice. Siretul drenează 60% din suprafaţă, iar Prutul 40% din teritoriu.
Trebuie sa menţionăm şi să descriem câteva diferenţe ale părţii nord-vestice a Moldovei
extracarpatice, situată dincolo de râurile Suceava (partea mijlocie), Moldova şi Bistriţa sau Siret,
deoarece prezintă unele trăsături geografice care justifică delimitarea sa ca pe o subunitate a podişului .
Caracteristica sa cea mai de seamă o constituie existenţa unui fond structural morfologic şi
biopedologic climatic asemănător cu cel de mai la est.

• Inginer meteorolog, Staţia Radar Bârnova Iaşi
1
Acest studiu reprezintă tema lucrării de doctorat.
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Aici, sunt prezente importante acumulări piemontane vechi, cărora le corespunde un
aliniament de masive deluroase înalte, acoperite cu păduri , ce fac legătura cu muntele şi bogate
aluvionări ale albiilor actuale, precum şi procese şi forme proluvio-coluviale recente, ce îmbracă
relieful cu structuri monoclinale. Suprapunerea acestor aspecte a tăcut ca între Obcinele Bucovinei şi
Subcarpaţi , pe de o parte, şi podişul de la est de valea Moldovei, Bistriţei sau Siretului, pe de altă
parte, să se dezvolte o subunitate de tranziţie disputată, stabilită sau denumită Dealurile Piemontane
ale Moldovei - Ciungi - Corni (Băcăoanu ş.a , 1980). Privitor la tema cercetată în această lucrare, noi
am analizat durata în care a strălucit Soarele direct, considerând că durata radiaţiei difuze, existentă
într-o anumită proporţie chiar şi-n lipsa radiaţiei directe nu este măsurată curent.
Radiaţia solară, transformată diferenţiat în atmosferă şi la suprafaţa solului, constituie sursa
energetică primară a proceselor meteorologice. Cunoaşterea particularităţilor regimului şi repartiţiei
radiaţiei solare şi ale bilanţului radiativ, precum şi a duratei cât străluceşte Soarele direct asigură
rezolvarea unor probleme practice legate de tehnologii energetice neconvenţionale. Măsurătorile
radiometrice sistematice în România au început ,în 1949, la Observatorul Bucureşti-Afumaţi, iar în
Moldova, la Iaşi - Aeroport, din 1951 şi din 1970 şi la Aerobaza Galaţi .
Durata strălucirii Soarelui însă a fost înregistrată în diferite locuri, încă din 1921, la Iaşi
Copou, apoi din 1938 la Aeroport Iaşi, din 1927 la Şcoala de Agricultură Pănceşti-Dragomireşti de
lângă Roman şi la Cotnari, începând cu 1929, dar cu lipsuri în perioada războiului şi imediat după
(1943-1948) la fel ca şi la celelalte două staţii. Menţionăm că , la Iaşi - Copou şi Cotnari, au fost
folosite heliografe Fuess, iar la Şcoala medie de Agricultură de la Pănceşti - Dragomireşti-Roman a
fost folosit heliograful Universal URSS .
Reţeaua de staţii heliografice din Podişul Moldovei folosită în prezenta lucrare cuprinde toate
staţiile care au funcţionat în Podişul Moldovei în decursul timpului, din care sunt scoase în evidenţă
staţiile care au fost înfiinţate sau desfiinţate în 1998, dar de la care avem în mare parte date arhivate
informatic şi folosite ca date de referinţă . Deoarece durata de funcţionare a staţiilor heliometrice este
diferită, a fost aleasă ca perioadă de referinţă pentru studiul climatologic, anii 1965-2005 de la 14
staţii cu şir lung de observaţii (Rădăuţi , Botoşani, Suceava, Cotnari, Tîrgu Neamţ, Iaşi, Roman,
Negreşti, Bacău, Vaslui, Bîrlad, Adjud, Tecuci, Galaţi) .
Având în vedere că durata insolaţiei studiată de noi se referă numai la radiaţia provenită direct
de la discul solar, trebuie să menţionăm că valorile radiaţiei solare directe cresc zilnic, în paralel cu
înălţimea Soarelui deasupra orizontului, pentru ca la momentul trecerii Soarelui la meridianul locului
să atingă valorile maxime şi să scadă după ce-a trecut de zenit, în ce de-a doua parte a zilei, până la
momentul apusului. Acest tip de variaţie se menţine indiferent de lună, atât zilnic, cât şi anual.
Durata de strălucire a Soarelui reprezintă intervalul de timp când este vizibil discul solar şi se
măsoară în ore şi zecimi de oră. Înregistrările heliografice au fost efectuate cu ajutorul unor aparate tip
Campbell-Stokes, marca Fuess şi Junkalor, procurate între cele două războaie mondiale sau marca
Metra şi Universal, aduse după al doilea război mondial din Cehoslovacia şi URSS. Din 1996 au
început a se pune în funcţiune şi heliografe /OR confecţionate la Sibiu, după modelele nemţeşti pentru
a se înlocui aparatele prea vechi care mai funcţionau prin reţea . Heliogramele, de trei dimensiuni în
funcţie de anotimp se confecţionează din hârtie specială ignifugă şi hidrofugă, pentru a nu lua foc la
soare şi a nu se umezi la ploaie.
Deoarece înregistrările heliografice sunt influenţate în mod sensibil de o serie de factori ,
şirurile de date privind durata de strălucire pot prezenta în unele cazuri erori sistematice sau
accidentale, ce le-ar fi putut denatura. Aşa că am fost nevoiţi să trecem printr-un filtru critic întregul
volum de date heliografice, preluate de la staţiile meteo si arhiva Administraţiei Naţionale de
Meteorologie, comparativ între staţii şi cu nebulozitatea, felul norilor şi diferite fenomene.
În toată perioada de 40 de ani (1965 -2005) au fost folosite zilnic, înregistrate, descifrate,
verificate şi transcrise pe tabele un număr de 365 heliograme pe an. În prima fază a prelucrărilor,
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pentru cei 40 de ani avuţi în studiu au fost folosite 14.600 diagrame pentru fiecare staţie
meteorologică . Pentru cele 14 staţii pentru care s-au adunat datele au rezultat un număr de 204.400
heliograme descifrate pentru acest studiu. Calculul este efectuat cu o anumită aproximaţie, având în
vedere anii bisecţi şi nebisecţi sau cele două diagrame folosite zilnic la heliografele Universale care
au funcţionat neperiodic în reţeaua meteorologică .
În a doua fază a prelucrărilor s-au folosit datele pentru numărul de ore de strălucire a Soarelui
transcrise în tabela lunară TM-6, unde sunt trecute valorile obţinute în urma descifrării heliogramelor.
Într-o lună, la o staţie meteo există 50 valori, iar într-un an există 6120 valori. Pentru o staţie meteo, în
40 ani de analiză s-au folosit 244.800 valori pentru numărul de ore de strălucire a Soarelui. Pentru
cele 14 staţii analizate în studiu s-au folosit 3.427.200 valori pentru numărul de ore de strălucire a
Soarelui.
Am observat că în cursul anului, numărul mediu de ore cu strălucire a Soarelui prezintă o
mare variabilitate de la o lună la alta, în strânsă dependenţă cu durata zilei şi regimul nebulozităţii.
Valorile anuale ale duratei de strălucire a Soarelui scot în evidenţă faptul că durata medie în întregul
podiş este de 2038 .8 ore, valoarea maximă întâlnindu-se la Galaţi în anul 2000 cu 2532 ore şi cea
minimă de 1421 la Rădăuţi în I 972. Menţionăm şi că la Bârlad se întâlneşte o valoare medie apropiată
de cea maximă , adică 2183 ore. Maximele absolute au fost la Galaţi şi anume 2532 ore în anul 2000 şi
2456 ore în anul 1990 la Bârlad. Valoare anuală minimă pe cea de 1421 ore, înregistrată la Rădăuţi în
anul 1972.
Diferenţa cea mai mare între maximă şi minimă a fost observată tot la Rădăuţi , de 946 ore, cu
mult mai mare decât următoarea valoare de 737 ore la Botoşani , iar cea mai mică la Tecuci de 506
dar şi la Bârlad de 544 ore.
Media anuală maximă a podişului s-a înregistrat în anul 2000, cu 2736 ore, iar în următorul
an, 1990 cu 2693 ore, ani de referinţă în energetica solară directă şi globală, atât ca durată de
strălucire, cât şi putere calorică . Facem menţiunea că anii 1990 şi 2000 au fost ani record, media anulă
maximă întâlnindu-se în aceşti ani la aproximativ jumătate din staţiile de pe teritoriul Moldovei.
Privitor la valoarea medie multianuală iese în evidenţă ca record minim anul 1966 cu 2056 ore, la o
diferenţă de aproape 700 ore de valoarea maximă.
În cadrul variaţiei lunare multianuale valoarea absolută de 385 ore a fost întâlnită în luna mai
2000 la Vaslui, la diferenţă de-o oră urmând tot staţia Vaslui, în luna iulie 1995 . In domeniul
minimelor recordul absolut, de 10 ore, se întâlneşte la Roman în luna decembrie 1969. La nivel de
medie pe podiş, media lunară multianuală cea mai mare, de 279 ore se întâlneşte în luna iulie şi cea
mică în luna decembrie, de 67 ore.
Valorile medii lunare ale duratei de strălucire a Soarelui scot în evidenţă faptul că durata
medie cea mai mare se înregistrează în întreg podişul Moldovei în luna iulie, depăşind 300 de ore la
staţiile meteorologice Galaţi şi Bârlad. Durata medie lunară minimă din cursul anului se înregistrează
pe întreg Podişul Moldovei în luna decembrie, cea mai mică valoare fiind la staţia meteo Bacău (59
ore).
Din analiza repartiţiei sumelor anuale ale duratei de strălucire a Soarelui în Podişul Moldovei
rezultă că cele mai mari valori, de peste 2000 de ore se înregistrează în zonele joase din sudul şi estul
podişului. Staţia meteo Cotnari nu se încadrează în această repartiţie, înregistrându-se şi aici peste
2000 ore, această distribuţie explicându-se prin poziţionarea staţiei la adăpostul culmilor deluroase
mai înalte situate la vest de staţia meteorologica. În plus staţia meteo Cotnari are un grad de obturare a
radiaţiei solare foarte scăzut.
Analiza repartiţiei teritoriale a sumelor medii semestriale pune în evidenţă faptul că în sezonul
cald (lunile aprilie-septembrie) durata de strălucire a Soarelui are o distribuţie asemănătoare cu
distribuţia anuală , valorile cele mai mari (peste 1500 ore) semnalându-se în sudul şi estul podişului
precum şi la staţia meteo Cotnari. În sezonul rece (octombrie-martie), valorile medii oscilează între
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560 şi 676 ore, cele mai mari valori înregistrându-se în zonele deluroase, unde frecvenţa nebulozităţii
reduse este mai mare datorită prezenţei inversiunilor termice.
Observăm de asemenea că trecerea de la sezonul cald la cel rece se face brusc, diferenţa între
intervalul cu durata cea mai mare din octombrie şi noiembrie fiind de aproape 100 ore. În restul
anului, trecerea de la o lună la alta se face gradual în afara solstiţiilor, când intervalele cu durata cea
mai mare coincid. Din acest punct de vedere putem spune ca luna noiembrie aparţine anotimpului rece
cu toate că astronomic mai este încă toamnă .
Media zilnică multianuală a duratei de strălucire a Soarelui în Podişul Moldovei este de 5.6
ore. Media lunară maximă se produce în iulie şi este de 9.0, iar cea minimă în decembrie, de 2.2 ore.
Studiind variaţia mediilor zilnice ale duratei de strălucire constatăm că valoarea cea mai mare, de 9.9
ore se produce pe 15 iulie şi 7 august la staţiile Galaţi, Bârlad şi Tecuci, iar cea mai mică este de 1.4 şi
se produce în data de 2 decembrie la Iaşi, Bacău şi Roman. Valorile mari ale mediilor zilnice ale
duratei de strălucire a Soarelui care se observă la staţia Galaţi se pot explica prin faptul ca această
staţie are aşezarea cea mai sudică, altitudinea cea mai joasă, iar platforma pentru măsurătorile
heliometrice fiind în totalitate neobturată. Valorile mari ale mediilor zilnice a duratei de strălucire a
Soarelui la staţia Târgu Neamţ se pot explica prin faptul că în sezonul rece apare un climat radiativ
specific acestei microdepresiuni ce duce la împrăştierea norilor. Staţiile Bârlad şi Cotnari sunt staţii
reprezentative cu climat radiativ şi platforme la altitudini înalte, de-a lungul unor culmi de dealuri şi
podgorii însorite ce nu constituie obstacole în calea Soarelui. Staţiile Suceava, Bacău sau Rădăuţi sunt
staţii aşezate de-a lungul unor confluenţe de râuri, unde pânzele de nori au obturat mereu platformele
meteorologice, favorizând transportul de umiditate. Cercetând variaţia maximelor zilnice am observat
că majoritatea acestora se produc în luna iunie, dar sunt şi în mai sau iulie, precum Adjud în mai 1971
cu 15 .0 ore şi Rădăuţi în iulie (cu 15 .2 ore) sau Negreşti cu 15.4 ore în 1969 şi Adjud cu 15.0 ore tot
în anul 1971. Maxima generală , de 15 .8 ore s-a întâlnit la Roman, în anul 1970.
Studiind izohietele care se închid, începând cu cea de 12 ore, din intervalul orar 11.30-14.30
în luna ianuarie, o regăsim în perioada mai-iulie, între orele 4.30-5.30 şi la sfârşit de zi, între orele
18.30-19-30, trecând apoi în luna noiembrie între orele 11.30-12.30 până la 13 .30-14.30. Trecând la
izohieta de 15 ore o găsim în luna martie, între orele I0.30-14.30, apoi într-o elipsă uşor asimetrică ,
trecând prin lunile iunie-iulie, orele 4.30-5.30 se închide în luna octombrie între orele 8.30-16.30 şi
ajunge în luna iulie până la ora 7.30-8.30. Izohieta de 20 ore începe din mai, orele 7.30-15.30, trece pe
la ora 6.30-7.30 din iulie-august, ajunge ca să se închidă în luna septembrie între orele 9.30-14.30 şi
revine în perioada iulie-august ,la orele 15.30-16.30, ca să închidă elipsa. Maximul de 24 de ore se
întâlneşte numai în august, între orele 9.30- 13.30, ca o elipsă în formă de dreptunghi.
La toate staţiile izohietele de până la 1O ore rămân deschise, iar de la 15 ore în sus se închid.
Dacă ne uităm la numărul de zile cu soare, constatăm că maxima de 330 zile cu soare se întâlneşte la
Tg. Neamţ ,în anul 2000, iar minima, cu 236 zile la Roman, în anul 1966. Toate staţiile în afară de
Rădăuţi, Suceava şi Roman cu 29 zile, înregistrând 30 zile media maximă în lunile iulie şi august.
Media minimă cea mai mică se întâlneşte tot la Roman, de 3 zile, în luna decembrie 1969. Menţionăm
că la 12 din cele 14 staţii studiate minima zilelor cu soare dintr-o lună s-a produs în luna decembrie
1969, la staţiile Cotnari şi Adjud aceasta observându-se în luna februariel984. Am mai menţionat în
text că pe motivaţia posibilă pentru această insolaţie mică la Roman, ca fiind natura suprafeţei
subiacente de aici, adică confluenţa râurilor Moldova şi Siret precum şi dinamica atmosferei care
potenţează circulaţia umidităţii şi o canalizează în funcţie de văile şi culmile din jur.
Dacă ne uităm la sintetiza acestui element pe întregul podiş, observăm că anii cu suma medie
multianuală cea mai mare (3 18 ore) sunt 1983 şi 1992 iar cea mai mică (266) se observă în anul 1984.
Din studiul efectuat asupra fracţiei de insolaţie am constatat ca media acesteia pe întregul
podiş este de 43 %. Din luna mai până în luna septembrie, la toate staţiile mai puţin Rădăuţi şi Suceava
se întâlneşte peste 50% insolaţie, ajungând în luna august la Galaţi până la 67%. Minima poate coborî,
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în luna decembrie până la 22% la Roman şi Bacău . Valoarea maximă lunară a atins 83% la Vaslui în
mai 2000 iar cea minimă a fost de 4% în luna decembrie 1969.
Din analiza distribuţiei valorilor medii anuale ale fracţiei de insolaţie pe teritoriul Podişului
Moldovei se observă că aceasta are o distribuţie destul de uniformă , având valori de peste 45% în
zonele joase din sudul şi sud-estul podişului, valorile sub 42% semnalându-se la staţiile din
Subcarpaţii Moldovei.
Comparând media lunară a duratei de strălucire a Soarelui cu nebulozitatea totală, maximă şi
minimă de la 7 staţii aflate pe axa N-S a podişului (Botoşani, Cotnari, Iaşi , Negreşti, Vaslui, Bârlad şi
Tecuci) am observat că sunt 29 cazuri din 84 posibile, deci o treime de cazuri când durata de strălucire
a Soarelui maximă corespunde cu nebulozitatea minimă , cele mai multe întâlnindu-se la Negreşti şi
Vaslui . În decursul anului, suma lunară a duratei de strălucire a Soarelui variază în funcţie de durata
zilei şi a nebulozităţii . Am constatat că durata de strălucire a Soarelui maximă nu se înregistrează în
iunie, când sunt zilele cele mai lungi, ci în luna mai şi luna august, pentru că luna iunie are o
nebulozitate mai mare. Durata minimă a strălucirii Soarelui se înregistrează majoritar în luna
decembrie, o singură valoare întâlnindu-se şi în ianuarie.
Dacă în lunile de primăvară şi toamnă întâlnim firesc fracţii de insolaţie de 37% în luna
martie sau chiar 29% în noiembrie, trebuie să menţionăm că luna februarie cu ale sale 32% medie
lunară multianuală se apropie mai mult de lunile de primăvară-toamnă decât de cele de iarnă.
Explicaţia pe care o lansăm se bazează pe regimul anticiclonic mai activ în luna februarie şi care duce
la înseninări mai accentuate şi de durată.
Într-o încercare de a explica frecvenţa valorilor maxime de insolaţie tot timpul anului, dar în
special în sezonul cald la staţiile Bârlad şi Galaţi, trebuie să amintim existenţa acestor platforme
meteorologice la o latitudine sudică şi pe orizonturi, în majoritatea timpului cât au funcţionat,
neobturate. Cât despre frecvenţa mare a insolaţiei minime, întâlnite în sezonul cald (aprilieseptembrie) la Rădăuţi şi Suceava, iar la Bacău tot timpul anului, trebuie să căutăm explicaţii în
condiţiile locale de advecţie şi formare cu o frecvenţă mare a ceţurilor şi a nebulozităţii în prezenţa
unei orografii specifice combinate cu o hidrografie de confluenţă care susţine această stare de geneză
higro şi nefoclimatică. Menţionăm că iese în evidenţă şi staţia Târgu Neamţ prin faptul că aici se
întâlnesc cele mai multe valori maxime ale strălucirii soarelui din anotimpul rece de pe întregul podiş
studiat (prin cele 15-22 valori lunare între noiembrie-februarie din toată perioada 1965-2005).
După analiza completă a materialului grafic care cuprinde hărţile sinoptice în altitudine şi
presiunea la sol extrase din arhiva NCEP (National Centers for Environmental Prediction), am ajuns
la concluzia că sunt câteva exemple tipice, atât pentru situaţiile cu cer senin, cât şi pentru zilele cu cer
acoperit pe care merită să le prezentăm. Toate zilele cu cer senin prezente în perioade lungi (chiar şi
de o lună) , cum sunt cele din luna iunie 2000 şi 2003, luna august 1988, 1992 şi 2003 sau din luna
septembrie 1975 şi 1984 sunt în sezonul cald, când predomină fenomenele convective care apar în
general pe arii mult mai restrânse şi destul de neuniforme.
Spre exemplu pentru cerul senin vara, este tipic necesar:
a) apropierea unei dorsale la 500 hPa,
b) advecţia unei mase de aer cald şi uscat la nivele joase sau medii precum şi
c) anticiclon sau dorsală la sol.
Pentru sezonul rece, când se întâlnesc îndeosebi zilele cu cer acoperit, cu exemple pe fiecare
lună în parte (decembrie 1960 cu numai 4-6 zile cu soare la toate staţiile din Moldova, februarie 1984
rămas în analele climatologice ca luna cu cea mai mică insolaţie la Cotnari şi Tecuci, dar şi martie
1985 sau ianuarie 1988, luni cu mai puţin de jumătate din zile cu soare), situaţia sinoptică este destul
de complicată, prezentând:
a) circulaţie estică de blocaj determinând acţiunea pentru o perioadă mare de timp a dorsalei
anticiclonului Siberian (în estul ţării persistă ceţurile de radiaţie şi norii Stratus);
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determinând acţiunea perturbaţiilor frontale asociate cu depresiunea
Islandeză (în estul ţării avansează aer rece şi umed cu origine polară care contribuie la
formarea norilor fronta li).
Pentru perioada 1965-2005 analiza datelor la fiecare staţie meteorologică în parte indică o
tendinţă de creştere a duratei de strălucire a Soarelui de la un an la altul, cea mai mare tendinţă de
creştere fiind la staţia meteorologică Rădăuţi (staţie situată la altitudinea cea mai înaltă din podiş389m), iar cea mai scăzută tendinţă de creştere semnalându-se la staţia meteorologică Bârlad. Dintre
staţiile situate în zonele joase de relief cea mai mare tendinţă de creştere a duratei de strălucire a
Soarelui se observă la staţia meteorologică Vaslui.
Ca o concluzie generală se poate spune că pentru întreg Podişul Moldovei tendinţa duratei de
strălucire a Soarelui este de creştere de la un an la altul începând din anul 1965 până în anul 2005.
Acest rezultat vine să confirme cel de-al patrulea raport IPCC (Intergovemmental Panel on Climate
Change) care atenţionează faptul că ţara noastră, la fel ca întreaga planetă, se află într-un proces
continuu de încălzire.
b)

circulaţie polară

Pe termen scurt îmi propun să continui studiul climatologic pentru acest parametru şi la
staţiile meteorologice care au fost desfiinţate în anul 1998 şi la cele care au fost înfiinţate începând cu
anul 1990.
Tipuri de heliografe utilizate în studiu
În reţeaua de staţii meteorologice ale României au fost utilizate patru tipuri de heliografe: de
fabricaţie Junkalor, Fuess, Metra şi URSS, precum şi o variantă a heliografului Junkalor, dar fabricat
de Industria Optică Română după anul 1980, cu ocazia extinderii reţelei de staţii meteorologice a
României, care a durat până în 1999, când a fost stopată pentru începerea automatizării din anii 2000.
Heliografele Campbell-Stokes (fig.4), de orice fabricaţie, au ca senzor o sferă masivă de
cristal cu diametrul de 9.2 cm sprijinit pe un suport metal inoxidabil sudat de o placă metalică.
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Fig. I. HeliografFuess (stânga), diagrame (dreapta)

Sfera de sticlă masivă, care joacă rol de lentilă convergentă este aşezată concentric în faţa
unei monturi metalice care reprezintă o parte dintr-o sferă metalică imaginară. Această montură este
prevăzută cu trei jgheaburi (superior, mijlociu şi inferior) în care se introduc heliogramele, în funcţie
de înălţimea Soarelui deasupra orizontului în timpul amiezii şi glisează longitudinal pe un suport fixat
de placa de bază . Acest suport pe care este gravată latitudinea şi pe care glisează montura suport
heliogramă, este arcuit deasupra sferei printr-un braţ curbat ce orientează heliograful spre nord şi
fixează sfera printr-un şurub la partea superioară a acesteia. Poate fi masiv pornind de la bază (ca la
heliograful fabricat de Junkalor şi IOR), sub forma unei lamele subţiri şi curbate, adăugate suportului
pentru montură, ca la heliograful tip Fuess (fig. I) sau poate să lipsească, ca la heliograful Metra
fabricat în Cehoslovacia (fig.3) (şi care se deosebeşte de celelalte tipuri în special prin acest singur
amănunt constructiv plus o nivelă cu bulă de aer pentru orizontalizare).
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Heliograful URSS (fig.2) poartă denumirea şi de heliograf universal, deoarece prin construcţie
poate funcţiona la orice latitudine (spre deosebire de heliograful Fuess, spre exemplu, care poate fi
folosit numai la latitudini medii). Caracteristică firească pentru fostul teritoriu al Uniunii Sovietice,
unde era destinat prin construcţie a fi folosit acest aparat, care ţinea din Ukraina în Kamceatka şi de la
Marea Caspică, Iran sau graniţa coreeană, de la sud de paralela 35° şi până în Insulele nordului extrem
siberian, ale paralelei 80°.
Această deosebire constă practic în faptul că partea sa superioară, alcătuită din suportul sferei
de sticlă, braţul metalic curbat şi montura portheliograme se pot roti uşor în jurul unui ax înclinat.
Pentru aceasta se scoate un ştift care pătrunde prin orificiile a două discuri metalice de dimensiuni
egale, fixându-le într-o anumită poziţie.
La latitudinile medii, cum e şi ţara noastră, partea superioară a heliografului de fabricaţie
sovietică se roteşte de două ori pe zi cu câte 180° (o dată seara, când se roteşte spre est şi a doua oară
la ora 12, când se roteşte spre vest). La fiecare rotire se schimbă diagrama. La latitudinile mari,
suprastructura heliografului universal se întoarce de trei ori (cu câte 120°) în 24 de ore.
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Fig. 3. Heliograf Metra (cehoslovac)

Fig. 2. Heliografuniversal URSS
(stânga) diagrame (dreapta)

Fig.4. Înfăţişarea schematică a heliografului
Campbell - Stokes.

Durata efectivă de strălucire a Soarelui se determină la staţiile meteorologice cu ajutorul unor
aparate înregistratoare numite heliografe. Aceste aparate sunt model Campbel-Stokes, iar principiul
lor de funcţionare se bazează pe proprietatea unei sfere de sticlă (din cristal), de a concentra într-un
focar convergent razele solare directe care cad pe suprafaţa sa şi de a carboniza o porţiune îngustă
dintr-o bandă de carton tratată special, care are rol de diagramă înregistratoare sau heliogramă .
Deplasarea aparentă a Soarelui de la est către vest face ca punctul în care se concentrează razele
solare, numit focar, să se deplaseze în sens invers şi să lase pe heliogramă o dâră de arsură, a cărei
lungime corespunde timpului în care a strălucit Soarele.
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SEBASTIAN SAPSA
- CEASORNICAR SI
,
,
COLECTIONAR DE EXCEPT IE
'

'

Carmen Banu•
Abstract: The work presents moments of life and work of Sebastian Sapşa, clockmaker and co/lector totally
dedicated to his job. It emphasizes the connection between the collection of watches that was sold by Sebastian
Sapşa to Regional History Museum and Ploiesti Clock Museum establishment in 1963.
Keywords: Ploiesti Clock Museum, clockmaker Sebastian Sapsa, co/lector

la Huşi în data de 7 aprilie 1917, Sebastian Sap şa a căpătat încă din copilărie
pasiunea pentru repararea ceasurilor. Inevitabil, totul a început cu demontarea unui
ceas pe care nu a reuşit să-l mai monteze. A fost sfătuit să cumpere unul nou. La
numa i 12 ani a venit la Bucureşti , unde s-a angajat ucenic la Aron I.Herşcovici, un nume foarte
important în breasla ceasornicarilor din perioada interbelică, pentru o vreme a fost Furnizor al Casei
Regale a României. Despre acesta Sebastian Sapşa mărturisea în interviul „Sebastian, omul care a
făcut o artă din Ceasornicărie", acordat în anul 2004 d- nei Doina Meiseles, editoarea publicaţiilor
israeliene de limbă română - Magazin Expres, Revista Mea, Jurnalul Săptămânii şi Jurnalul de Luni
:,,Domnul Herşcovici , patronul meu, m-a învăţat meserie vreme de trei ani. Am rămas să lucrez în
magazinul său, deprinzându-mă să iubesc această meserie care cere multă atenţie, răbdare, delicateţe

N

ăscut

şi precizie . . . " • Mai târziu şi-a deschis propriul atelier de ceasornicărie, în strada Matei Millo, în
apropierea Palatului Telefoanelor. Iată cum descrie scriitorul Ion Grecea atelierul maestrului
Sebastian în romanul „La porţile Severinului": ,,Magazinul sau mai bine zis atelierul La ceasul de aur
era o încăpere nu prea mare, s i tuată pe strada principală a oraşu lui ; ceasornicarul era cunoscut ca
1

meseriaşul

cel mai conştiincios în repararea ceasornicelor, indiferent de marcă şi mai ales foarte
în ceea ce priveşte termenele( ... ). De dimineaţă până seara, rară să aibă vreun ajutor, îl
vedeai aplecat la masa lui de lucru înconjurată de paravane de sticlă, cu lupa la ochi, meşterind în
singurătatea atelierului rară să ridice ochii de la piesa pe care căuta s-o aşeze în maşinăria complicată
a ceasului" 2.
condiţional

Atelierul de

ceasornicărie

„ SEBASTIAN"

Sebastian

Sapşa

în atelierul de

ceasornicărie

• conservator, expert Muzeul Ceasului „Nicolae Simache" Ploieşti
1
Doina Mei seles, Sebasti an, Omul care a făcut o artă din Ceasorni cărie , Magazin Expres, 2004.
2

[on Grecea , La porţile Severinului, 1979
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în „Atelierul-muzeu"

În Bucureşti, numele lui Sebastian Sapşa era asociat cu ceasul floral creat de acesta, din faţa
Cercului Militar.
Pe lângă pasiunea de a repara ceasuri Sebastian Sapşa obişnuia să le colecţioneze pe cele mai
interesante din punct de vedere tehnic şi artistic. Acest lucru a condus la realizarea unei colecţii
impresionante, de peste 300 de ceasuri, strânse în decursul a 30 de ani de activitate în România. În
anul 1962, maestrul Sebastian hotărăşte să se stabilească în Israel şi cum vremurile nu permiteau
scoaterea peste hotare a colecţiei, este nevoit să vândă o parte a acesteia.
Coincidenţa a făcut ca la Ploieşti, profesorul Nicolae Simache, director al Muzeului Regional
de Istorie, să dorească înfiinţarea unui muzeu al ceasurilor, deoarece muzeul deţinea deja în
patrimoniu un număr de aproximativ 20 de ceasuri. Adresa din 12 decembrie 1962 către directorul
Muzeului Regional de Istorie Ploieşti , din partea lui Sebastian Sapşa, conţinea oferta de achiziţie
pentru 55 de ceasornice: ,, 7 ceasornice vechi mari şi 48 ceasornice vechi de buzunar, realizate în anii
1652- 1830". Despre acestea Sebastian Sapşa scria: ,,Aceste instrumente de măsurare a timpului,
rămase de-a lungul secolelor, au fost adunate cu ştiinţa meşteşugului ceasornicăriei şi dragostea
nestăvilită a colecţionarului ; au fost îngrijite şi clasate pentru a reprezenta o colecţie cât mai completă
de ceasornice vechi, cu prezentare artistică, deopotrivă de important, pentru evoluţia civilizaţiei
omeneşti şi pentru istora culturală şi socială a poporului nostru ...Încă din anii adolescenţei, am
achiziţionat cu mari sacrificii exemplarele rare din această colecţie de ceasornice vechi, care pune în
lumină, atât evoluţia unei tehnici legată de truda şi iscusinţa muncitorului, cât şi mărturii din istoria
ţărilor Române. Colecţia a fost cunoscută şi nu a fost lipsită de bune aprecieri, de mai bine de două
decenii " 3 .
Prin procesul verbal nr.54/ 15 . 12.1962 membrii Comisiei de Achiziţii şi Consiliului ştiinţific
ale Muzeului Regional de Istorie Ploieşti , au apreciat că piesele ofertate „ sunt atât de valoroase şi
preţioase, încât ar forma un muzeu al ceasului, cum se găsesc asemenea muzee în multe ţări din
Europa şi pe alte continente. Peste numai 4 luni şi 21 de zile , printr-un efort susţinut şi o dăruire
totală din partea profesorului Nicolae Simache, la 6 mai 1963 lua naştere Expoziţia permanentă
,,Ceasul de-a lungul vremii", într-o sală de numai 54 de mp a Palatului Culturii din Ploieşti .
Piesele din colecţia Sebastian Sapşa au constituit nucleul în jurul căruia a fost creată această
expoziţie permanentă, practic piatra de temelie a viitorului Muzeu al Ceasului „Nicolae Simache".
Colecţia conţinea cadrane solare, macheta unui ceas lumânare, un tablou cu ceas şi scenă animată , un
ceas de perete cu mecanism muzical şi figurină mobilă , care îi aparţinuse lui Th Aman, replica unui
ceas de perete de la 1640, un ceas denumit „ Uzina cu aburi" şi 48 de ceasuri de buzunar, realizate în
secolele XVIII-XIX, semnate de orologieri cu nume sonore în istoria orologeriei precum Philippe
Jacob Bickelman, din Linz, Benjamin Barber, Ralph Gout, George şi Edward Prior, George Charle,

3

Arhiva Muzeului Judeţean de Istorie ş i Arheologie, Procesul verbal nr.54/1 5.12. 1962
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Markwick Markham, din Londra, Jn. Le Roy, din Paris, Freres Vaucher şi Robert Courvoisier, din
Geneva. O mare parte a acestor ceasuri sunt expuse şi astăzi în Muzeul Ceasului, constituind piese de
rezistenţă în cadrul colecţiei .

Cadran solar cu tun meridian,
Franţa , sec. XIX

Ceas de buzunar
Philippe Jacob Bickelman
Linz, sec. XVIII

Tablou cu ceas şi scenă animată,
Germania, sec.XIX

Ceas de buzunar
Markwick Markham
Londra, sec. XVIII

Ceas de perete mecanism,
muzical, Germania,sec. XIX

Ceas de buzunar
Robert & Courvoisier
Geneva, sec. XIX

În Israel maestrul Sebastian „şi-a deschis un mic magazin pe str. Allenby din Tel Aviv,
câştigând foarte bine" ', dar oferta curatorului Muzeului Local din San Francisco îl determină să plece
în anul 1965, în SUA, la San Francisco „ pentru a repara şi întreţine toate ceasurile muzeului" 2 . A
activat în acest muzeu până la pensionarea sa, dar în
paralel şi-a deschis propriul atelier de ceasornicărie în
• ,_
- • ,L
· It•••L: _I
.
. "
»~l •••
localitatea San Mateo, de lângă San Francisco, sub
1
CLOCK
SHOP/
S.
numele
"PENINSULA
--r - - - - -J
SEBASTIAN". În anul 1967.,,Maestrul", cum i se
I t. '" .'.; ~.;.,,~• .
'
!
adresau cunoscuţii, a devenit un ceasornicar recunoscut
în zonă, printre clienţii săi celebri numărându-se
„actorul şi cântăreţul Bing Crosby sau senatorul Tom Lantos, ca şi alte personalităţi cunoscute din
lumea artistică şi intelectuală din California" 3 . Ceasornicăria funcţionează şi în prezent sub acelaşi
nume, fiind condusă de d-l Keith Ma.

t•
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1

Idem
Idem
3
Idem

2

131
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

Printre personalităţile pentru care maestrul Sebastian şi-a arătat priceperea se numără şi regale
Mihai al României. Acesta „îi trimitea ceasuri spre a fi reparate, sau pur şi simplu evaluate". Despre
unul dintre aceste moment Sebastian Sapşa mărturisea în interviul acordat ziaristei Doina
Meiseles: ,, Într-o zi am primit din partea sa un ceas de buzunar foarte vechi, al cărui mecanism se
stricase. Regele ţinea mult la acest ceas care-i aparţinuse străbunicului său , aşa că am făcut imediat
reparaţia.

Din păcate, două zile mai târziu regale a fost obligat să abdice şi să părăsească ţara. Am
păstrat cu sfinţenie ceasul - care datează din 1787 - şi când am plecat în Israel, am reuşit să-l scot din
România, împreună cu alte piese preţioase ale colecţiei ... "4 .
Deşi a trecut prin momente grele nu s-a gândit niciodată să valorifice acest ceas, sperând că
va putea să -l returneze într-o zi posesorului său de drept. Acest
lucru a putut fi posibil în timpul vizitei făcute comunităţii
române din San Francisco, de către regele Mihai în luna
octombrie a anului 2000.
Maestrul Sebastian a solicitat o întrevedere cu regele,
acest lucru având loc la Hotelul Fairmont, din San Francisco.
Iată cum descrie maestrul Sebastian această întâlnire: ,,M-am
prezentat cu ceasul la hotelul unde locuia regele şi acesta m-a
primit cu foarte mare căldură . A fost deosebit de emoţionat
când i-am înmânat ceasul, după mai bine de 50 de ani de la
data când îl primisem pentru a-l repara ... Regele m-a îmbrăţişat
şi mi-a spus că este pentru prima dată în viaţa lui, când cineva
doreşte să-l vadă pentru a-I da ceva şi nu pentru a-I cere un
serviciu sau un obiect.. .Am plâns amândoi, şi fotografiile pe
care le-am făcut atunci cu regele sunt pentru mine amintiri de
neuitat. .. " 5.
Un alt moment emoţionant atât pentru maestrul Seby, dar şi pentru personalul Muzeului
Ceasului a fost vizita pe care acesta a făcut-o în muzeu la sfărşitul anului 2000. Însoţit de soţia sa, dna Marieta au revăzut cu nostalgie şi emoţie colecţia de ceasuri de care se despărţiseră cu 38 de ani în
urmă . Cu această ocazie a fost organizată expoziţia temporară intitulată „Sebastian şi colecţia sa de
ceasuri", despre care maestrul menţiona: ,,Mi-a făcut plăcere să-mi revăd colecţia la loc de cinste ... ".
În semn de apreciere, Dumitru Nedelea, conservator al Muzeului Ceasului până în anii 1990,
i-a dedicat maestrului Seby articolul „Seby Sebastian, un iscusit ceasornicar şi pasionat colecţionar",
în ciclul „ Câteva figuri de iscusiţi ceasornicari şi pasionaţi colecţionari contemporani din România",
în voi. 1 al Revistei „Pelerinaj printre orologii", editată în anul 2001 , la Ploieşti.
Pe 10 octombrie 2011 , maestrul Seby a plecat într-o lume mai bună, potrivit San Francisco
Chronicle 6 din 13-14 octombrie 2011.
Numele său, sinonim cu pasiunea pentru ceasuri, cu onestitatea şi corectitudinea, va rămâne
legat pentru totdeauna de înfiinţarea Muzeului Ceasului Ploieşti, dar şi de existenţa centrului
PENINSULA CLOCK SHOP/ S. SEBASTIAN din San Francisco.

4

5
6

Idem
Idem
San Francisco Chronicle, 2011
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FOTOGRAFIA INSTANT POLAROID
Camelia Elena Pralea •
Abstract: "Polaroid - the instant photography " During the 1960s and '80s, Polaroid was the coolest technology
company on Earth. Like Apple, it was an innovation machine that cranked aut one must-have product a.fier
another. Led by its own visionary genius founder, Edwin Land, Polaroid grew from a 193 7 garage start-up into
a billion-dollar pop-cu/ture phenomenon. Instant tells the remarkable tale of Land's one-of-a-kind in ventionfrom Polaroid's first instant camera to hit the market in 1948, to its meteoric rise in popularity and adoption by
artists such as Ansei Adams, Andy Warhol, and Chuck Clase, to the company 's dramatic decline into bankruptcy
in the late '90s and its unlikely resurrection in the digital age.
Keywords :photography, polaroid„ camera.

ecesitate, distracţie sau mijloc de verificare rapidă a rezultatului fotografierii ,
,,fotografia la minut" sau „instant" s-a dezvoltat şi a pătruns în nenumărate domenii,
având aplicaţii dintre cele mai interesante. Ea va deveni un auxiliar preţios al
cercetării ştiinţifice, ca şi al tehnicii modeme.
Termenul „instant" se aplică aparatului de fotografiat care permite obţinerea unei imagini
pozitive într-un interval de timp foarte scurt, de maximum un minut. Prin apariţia aparatului de
fotografiat instant, metoda fotografică clasică, care presupune executarea unui negativ, developarea şi
fixarea acestuia şi apoi obţinerea copiilor pozitive, cu toate tratamentele corespunzătoare, a suferit
schimbări substanţiale. Prima problemă care s-a pus a fost aceea a obţinerii imediate a unor imagini
pozitive chiar de la fotografiere, eliminându -se în felul acesta procesele lungi şi puţin eficace din
fotografia clasică.
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.

ale lui Ladislas Nievsky din 1892, Oficiul pentru brevete al S UA

Sistemul promovat de Compania Polaroid de obţinere rapidă a fotografiei îşi are originea în
aparatu l fotografic semi-automat prezentat de M . Ladislas Nievsky la începutul anilor 1890 1• Noutatea
tehnică faţă de aparatele fotografice existente în acea vreme, consta în amplasarea în interiorul
aparatului de fotografiat a unui sertar pentru developare, în care fotograful putea ap lica toate
procedeele chimice pentru fixarea şi developarea imaginii pe o placă metalică (ferotipie) impresionată
prin acoperirea sa cu un strat de iodură de argint. În registrul de jos al trepiedului, aproape de podea,
• Muzeograf, ing. Muzeul Ştiinţei ş i Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi
1
Eaton S. Lothrop, Jr., The „instant " is shorter now, but more - or - less instant pictures have been around for
more than 90 years. In Revista Popular Photography, feb . 1982, p. 38.
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se afla un recipient paralelipipedic în care fotograful spăla placa metalică . În 1892, Ladislas Nievsky
depune o cerere de patentare la Oficiul pentru brevete al Statelor Unite ale Americii, pentru un
„Aparat pentru expunere, developare şi spălare a plăcii uscate" iar în data de 14 august 1894, primeşte
patentul american cu numărul 524,395 (Fig. 1) şi va fi produs şi comercializat de industriaşul
Jonathan Fallowfield2 (1835 - 1920).
Cu excepţia unor mici modificări , până aproape de primul Război Mondial, acesta a fost
prototipul aparatului fotografic cel mai răspândit în rândul fotografilor de stradă . De-a lungul anilor
care au urmat, au fost construite aparate fotografice de mai mici dimensiuni şi mai uşoare în mânuire
decât cel al lui Nievsky dar având la bază acelaşi principiu de funcţionare.
Boys! Hm ls $10 to $25
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Reclamă

1914

Fig. 3,4 - Prototip Mandel-ETTE 1914 - 1930

Aşa

se face că, în data de 14 aprilie 1914, doi fraţi din Chicago (U.S.A.): Mandel şi Louis
Mandel, introduc pe piaţă un nou aparat fotografic denumit: Mandel-ETTE (Fig. 2, 3, 4) care, deşi
folosea ca suport de înregistrare a imaginii aceeaşi placă metalică - ferotipul -, operaţia de fixare şi
developare se realiza într-o singură baie 3 micşorând, astfel, timpii de developare la doar un minut. În
ciuda calităţii slabe a fotografiilor obţinute, interesul pentru aparatul fotografic al fraţilor Mandel a
fost destul de mare determinându-i pe cei doi să pună bazele companiei Chicago Ferrotype Co.4 Cu
siguranţă Mandel-ETTE este motivul pentru care ferotipia a mai fost populară în primii treizeci de ani
ai secolului XX. De fapt perioada 1925-1930 este considerată „epoca de aur" al acestei „ maşini de
cărţi poştale" 5 la minut, cum i se mai spunea, lansându-se pe piaţă o mare varietate de forme şi
dimensiuni, unele dintre ele fiind evident „garishly" 6 pentru a atrage atenţia trecătorilor şi pentru a
mări profiturile fotografilor.

Fig. 5 RT Camera

Fig. 6 Edwin Land în 1948

Fig. 7. Edwin Land în 1936

7

Unul dintre cele mai reuşite variante a fost modelul german „Ertee" (RT) al firmei Romain
Talbot din Berlin care semănă cu un telescop 8. Corpul confecţionat din nichel era de formă cilindrică,

2

William Crookes, T.A. Malone s.a., The British Journal of Photography, V. 49 , 1902, p. 460
Eaton S. Lothrop, Jr. , The „instant " is shorter now, but more - or - less instant pictures have been around f or
more than 90 years. In Revista Popular Photography, feb. 1982, p. 38
4
Ibidem, p. 38
5
Ibidem, p. 42
6
Ibidem, p. 42. Garishly - trad. rom. ornamentat excesiv în culori vii.
7
Edwin Land şi colaboratorul său, chimistul Nick Rogers în 1936 în timp ce verificau filtrele Polaroid.
3
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cu diametrul de 2,5 cm. Era dotat cu un obiectiv cu lentile f3 .5, 60 mm şi mai poate fi găsit în
colecţiile unor iubitori de fotografie precum cea a doctorului indian Dinesh Parekh al cărui aparat RT
îl puteţi vedea în Fig. 5.
Fotografia instantanee, în accepţiunea ei modernă, înseamnă obţinerea directă a pozitivelor
într-un timp foarte scurt. După cum se vede în enumerarea istorică anterioară, obţinerea ei a preocupat
multă vreme, atât pe fotograful amator dornic să-şi vadă rezultatul muncii sale imediat cât şi pe
cercetătorul ştiinţific nevoit să aibă la îndemână un document obţinut rapid pentru a-l putea proiecta
pe un ecran sau pentru a-şi verifica unele ipoteze, rezultate, cercetări.
Cel care realizează, primul, un aparat de fotografiat care să furnizeze imediat, după
fotografiere, o imagine pozitivă finală a fost Edwin Herbert Land, (1909 - 1991), (Fig. 6) un fel de
Edison al fotografiei, cel mai original şi prolific inventator din acest domeniu care are la activul său
mai mult de cinci sute de invenţii 9 .
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Fig. 13 Filtru-parbriz auto 1945

Fig. 14 Vectograf 15

Încă din perioada când era student la Universitatea Harvard, Edwin Land era interesat de
lumina polarizată adică lumina ale căror raze sunt aliniate în acelaşi plan, transversal faţă de rază.
După studii şi experimente intense, în 1928, Edwin Land reuşeşte polarizarea luminii prin intermediul
16
unor plăci din material plastic transparent (Fg.7). Aceste filtre de lumină pe care Land le-a denumit
Polaroid, erau obţinute prin înglobarea unor cristale microscopice de herapatită într-un film de
17
nitroceluloză, aliniate prin presiune, curent electric şi câmp magnetic • Filtrele Polaroid au fost un
produs miraculos, revoluţionar ş i şi-au găsit aplicabilitate în numeroase domenii, în special cel optic.
8

Eaton S. Lothrop, Jr. , The „instant " is shorter now, but more - or - less instant pictures have been aroundfor
more than 90 years. In Revista Popular Photography , feb. 1982, p.42
9
Enciclopedia Universală Britanică, voi. IX, Editura Litera, Enciclopedia Britanică, Bucureşti, 2010, p.45
10
Ginger Rogers - reclamă pt ochelari Polaroid, Popular Mechanics, iulie 1936
11
Alan R Earls,Nasrin Rohani,Marie Cosindas, Polaroid, Images of America, Ed.Arcadia Publishing, 2005 , p.
37
12
lbidem, p. 27; în imagine apare dr. Grabau alături de Derrnatoscop-ul inventat de domnia sa.
13
lbidem, p. 38; ochelari de protecţie; modelul este William McCune care va fi preşedintele Companiei Polaroid
între 1975-1991
14
Ibidem, p 28. În 1938 a fost introdus în circulaţie prima garnitură de tren cu geamuri Polaroid - Union Pacific
15
Ibidem, p. 47;
16
Dinu - Teodor Constantinescu, Fotografia - mijloc de cunoaştere, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedi că,
Bucure ş ti , 1980, p. 46
17
Amy McKenna, The most 100 influential inventors of alt time, Britannica Educational Publishing, p. 249
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de a lansa pe piaţă polarizatorul de lumină pe foi de plastic (celuloid), Edwin
Land împreună cu instructorul fizician George Wheel wright III, fondează în Boston, în anul 1932,
„Land - Wheelwright Laboratories". În 1936, în urma unor cercetări extrem de serioase şi
aprofundate, începe să folosească numeroase tipuri de material Polaroid în fabricarea ochelarilor de
soare (Fig. 8) şi în construcţia şi dezvoltarea unor aparate şi dispozitive, în special optice, precum:
lămpi de birou (Fig. 9), Dermascopul (Fig. 10), ochelari de protecţie (Fig. 11) geamuri speciale pentru
trenuri (Fig. 12), filtru - parbriz pentru automobile (Fig. 13) etc.
În 1937 compania îşi va muta sediul în Cambridge, (Massachusetts), şi va fi înregistrată sub
numele Polaroid Corporation 18 pentru a le fabrica şi a le comercializa sub această denumire (Fig. 15,
16 şi 17). Numele Polaroid a fost propus de profesorul de artă la Colegiul Smith: Clarence Kennedy
19
(1892 - 1972) care a fost şi primul consultant al companiei încă din anul 1932 •
Unul dintre marile realizări care au urmat a fost Vectograful (Fig. 14) - un sistem
stereoscopic 3D de proiectare a imaginilor care utiliza ochelari cu lentile polarizate. În 1939
Vectograful a fost prezentat la Târgul de la New York în urma căreia, armata americană se va dovedi
a fi extrem de interesată de acest nou dispozitiv. Inventatorul acestui revoluţionar dispozitiv optic a
fost Joseph Mahler, vărul compozitorului şi dirijorului ceh Gustav Mahler care, după emigrare în
Statele Unite ale Americii în anul 1938, va deveni colaboratorul apropiat a lui Edwin Land 20.
Din

dorinţa

Fig. 15 Polaroid 195021

Fig. 16 Polaroid 1968 22

Fig. 17 Polaroid 1972 23

Primii doi clienţi importanţi ai Companiei Polaroid au fost: Eastman Kodak Company cu care
s-a semnat, în 1934, un contract prin care Polaroid trebuia să vândă firmei Kodak filtre
„Polascreens" şi American Optical Company (Compania Americană de Optică) cu care, în 1935, s-a
semnat un alt contract pentru distribuirea de filtre Polaroid utilizate în confecţionarea Ochelarilor de
soare 24 . Suma de bani primiţi pe aceste două contracte i-au asigurat tinerei companii, o parte din
fondurile necesare pentru continuarea cercetărilor în domeniul produselor marca Polaroid. O
suplimentare de 750.000 de dolari fumizate de o bancă de investiţii, în 1937 (sub formă de plasament
privat) va permite companiei Polaroid să-şi continue studiile în găsirea unor noi domenii profitabile în
care filtrele Polaroid să devină aplicabile. Şi astfel, vânzările produselor Polaroid au crescut de la
142.000 de dolari în 193 7 la 1.481.000 de dolari în 1948 (în această sumă sunt incluşi şi banii obţinuţi
Thomas Galiana, Michel Rival, Larousse fn extenso - Dicţionar Inventatori şi in venţii (traducere din limba
Mariana Crăciun , Monica Crăciun) , Editura Tehnică, Bucureş ti, 2001, p. 575.
19
Alan R. Erals , Nasrin Rohani , co. Marie Cosindas, Polaroid - Images of America, Ed. Arcadia Publishing,
2005 , p. 113.
20
Anii Fernando, Stewart T Worrall , Erhan Ekmekcioolu, 3DTV: Processing and Transmision of 3D Video
Signals, John Wiley & Sons, 2013, p. 9.
21
Alan R. Erals, Nasrin Rohani, co. Marie Cosindas, Polaroid - Irnages of America, Ed. Arcadia Publishing,
2005, p. l06 - Sediul Central Polaroid de pe 730 Main Street, în apropiere de M.I.T. (Massachusetts Institute of
Technology) şi Harvard cu care va colabora în următorii 40 de ani.
22
Ibidem, p. 108 Clădire proiectată de arhitectul american de origine chineză I.M.Pei în 1968 pentru compania
Polaroid. Arhitectura ingenioasă va primi multe premii. În anul 1968 Revista Modern Manufacturing o va
introduce în top 1Ocele mai interesante clădiri din Statele Unite ale Americii.
23
Ibidem, p. I 08. Fotografie aeriană realizată cu SX-70, a întregului complex al Companiei Polaroid care, în
anul 1972, se întindea pe o suprafaţă de 100 acri (aprox. 40 de ha).
24
Michael E Porter, Cases în Competitive Strategy, Ed. Simon and Schuster, 1983, p. 76
18

franceză
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prin contracte directe, încheiate cu guvernul american în timpul celui de-al Doilea Război Mondial),
cea mai mare parte din creştere reprezentând-o filtrele Polaroid utilizate în confecţionarea ochelarilor
de soare 25.
În ciuda acestor două contracte importante cu American Optica! Company şi Eastman Kodak,
în preajma izbucnirii celui de-al doilea Război Mondial, compania reuşea cu greu să obţină profit.
Însă, în timpul războiului, Polaroid încheie un număr important de contracte cu Guvernul American
privind producerea unor filtre pentru radiaţii infraroşii, telescoape, obiective şi arme cu telemetru,
ochelari cu lentile Polaroid, precum şi pentru realizarea unor fotografii aeriene tridimensionale cu
ajutorul Vectrografului etc. Pentru Compania Polaroid, al doilea război mondial, cu toate nenorocirile
aduse umanităţii , a fost un câştig .
Apoi Edwin Herbert Land se va dedica fotografiei!!
După succesul obţinut cu filtrele Polaroid, Edwin Herbert Land începe să fie interesat de
fotografia instant.
În 1943, în timpul unei vacanţe petrecute în New Mexico, în compania fetiţei sale de numai
trei ani, Land va fi extrem de intrigat de observaţia şi regretul acesteia pentru faptul că trebuia să
aştepte aşa de mult pentru a vedea fotografia pe care tatăl ei tocmai o făcuse! 26 Fiind un om de
acţiune, Land va căuta imediat răspunsul la această întrebare şi, în scurt timp avea deja în minte,
structurat, aproape tot principiul tehnic pe care trebuia să-l dezvolte pentru a obţine un astfel de aparat
fotografic. Astfel, ideea de la care a pornit dr. Edwin Land, în 1943 a fost următoarea: o singură şi
simplă operaţie trebuia să-i permită fotografului să se concentreze asupra imaginii, fără prea multe
ajustări tehnice, şi să-i ofere acestuia posibilitatea de a vedea în mod simultan şi subiectul şi imaginea
lui, sau produsul finit. Astfel, fotograful putea să - şi analizeze rezultatul şi, chiar faţă în faţă cu
subiectul, să treacă la corecturi, dacă le găsea necesare. Pentru a duce la îndeplinire acest vis, trebuiau
rezolvate trei probleme: să conceapă o peliculă suficient de sensibilă pentru a se putea fotografia doar
prin activarea unui declanşator (manual) cu o diafragmă suficient de închisă ; să descopere un
procedeu de developare imediată (instant) care să funcţioneze la temperaturi variabile; iar aceste două
operaţii să ducă, în final, la obţinerea , pe loc, a unei imagini uscate, perfect stabilă, de o anumită
calitate.
Există şi o altă variantă a motivului apariţiei aparatului de fotografiat Polaroid Model 95. În
literatura de specialitate este relatată o întâmplare din viaţa doctorului Land: într-o zi, Edwin Land i-a
sugerat unui vizitator să-ş i exprime dorinţele, oricât de fanteziste ar fi fost, despre aparatul de
fotografiat ideal. Vizitatorul, incitat de inventator, se lăsă în voia propriei imaginaţii şi, într-un caiet
de impresii, îşi prezentă dorinţele : aparatul să fie de mărimea unui portofel, să aibă toate sistemele
automate, partea electronică să fie mai evoluată şi să nu se deregleze niciodată şi să poată, fi totuşi,
reglat şi manual dacă o doreşte fotograful. În loc de o multitudine de obiective scumpe „ochii" lui să
fie de mărimea unei monede, toate montate pe un suport culisant şi să fie fabricate dintr-un material
rezistent la căldură, lovituri şi presiuni. Pentru aceste obiective ar trebui să existe pelicule fără
granulaţie, atât de sensibile încât să nu fie necesară vreo lumină artificială. După ce şi -a înşirat
dorinţele, vizitatorul a întrebat: este oare o fantezie absurdă? Dr. Land, calm, a răspuns : ,,Deloc. Sunt
27
dorinţe foarte conservatoare!" .
În anul 194 7 Edwin Land aduce în faţa lumii, revoluţionarul său aparat fotografic instant:
Model 95 care îndeplinea cele trei condiţii necesare pentru ca visul lui să fie îndeplinit. (Fig. 18 şi 19)
Aparatul folosea , în locul unui rolfilm clasic, un film special, foto-complet negativ-pozitiv de 8 cadre,
alb-negru, cu două straturi subţiri de chimicale, unul sensibil la lumină, celălalt, un developant. Pentru
25

Ibidem, p. 76.
David John Cole, Eve Browning, Fred E. H. Schroeder, Encyclopedia of modern everyday inventions,
GreenWood Publishing Group, 2003 , p. 61.
27
Eugen Iarovici , Măiestria în fotografie, Editura tehnică , Bucureş ti, 1977, p. 32.
26
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realizarea unei fotografii , după expunerea peliculei la lumină , ambele benzi, negativ şi pozitiv, treceau
prin dreptul unor role presoare care spărgeau capsulele din material plastic încărcate cu pasta
revelatoare - fixatoare, care acţiona, apoi, asupra negativului şi a copiei pozitive. În acest mod se
obţineau unicate de o calitate satisfăcătoare, într-un timp record. De pe negativ se puteau obţine,
ulterior, copii pozitive, mărite 28 •
În data de 26 august 1946, Edwin Land depune, la Oficiul American pentru Patente, o cerere
pentru primirea unui brevet de invenţie pentru aparatul său de fotografiat instant Model 95, iar în data
de 10 februarie 1947, invenţia sa va primi numărul 2,435,720 (Fig. 20)2 9
Unsprezece zile mai târziu, la 21 februarie 1947, plin de entuziasm şi de încredere în invenţia
sa, Edwin Herbert Land va face o demonstraţie a camerei instant „într-un singur pas" (Fig. 21, 22, 23)
în faţa corpului de cercetători ai institutului American Optical Society (Societatea Americană de
Optică) şi a unui mare număr de ziarişti, unde s-a bucurat de un real succes prefigurând ceea ce va
urma. În 1949 aparatul fotografic Land Model 95 va depăşi cinci milioane de exemplare vândute, iar
30
până în 1953, numai în Statele Unite se vor realiza peste 200 de milioane de fotografii Polaroid .

---- -·-·--- ··- --

Fig. 19 Model 95, reclamă 195 ?3 1

Fig. 18 Model 95 , 1947

Fig. 21 Land

demonstraţie

1947

Fig. 22 Demonstraţie 194?3 2

Fig. 20 Fila din brevetul Model 95

Fig. 23 Test

33

Primul set de 60 de aparate Polaroid Land Camera Model 95 a fost comercializat prin
Magazinul Jordan Marsh din Boston, începând cu data de 26 noiembrie 1948, având un preţ destul de
4
mare: $89. 75 aparatul (echivalentul a $862 pentru anul 2009)3 • Pentru a atrage cumpărătorii şi a
stimula vânzările, Land a oferit, la cumpărarea unui aparat fotografic şi o rolă de film gratuită . Noul
aparat de fotografiat a plăcut mult publicului american. Imaginile de 3 ¼ - 4 ¼ cm în sepia, nu prea
clare, dar care apăreau într-un minut în mâna fotografului, ş i-au croit u şor drum spre inimile

28

Enciclopedie - Ştiinţa ş i tehnica secolului XX - descoperiri şi invenţii ale ultimului secol, care ne-au schimbat
Editura Aquila'93, p. 106.
29
Michael E Porter, Cases in Competitive Strategy, Ed. Simon and Schuster, 1983, p. 76-77
3
Caryn Hannan , Connecticut Biographical Dictionary, Ed. North American Book Dist LLC, 2008, p. 3 71
31
Reclamă Polaroid Model 95 apărută în revista americană Revista Popular Mechanics, decembrie 1957, p. 159
32
Alan R. Erals, Nasrin Rohani, co. Marie Cosindas, Polaroid - Images of America, Ed. Arcadia Publishing,
2005 , p. 73 demonstraţie în faţa unui grup de cercetători ai American Optica! Society.
33
Ibidem p. 73 . Imagine test realizată cu aparatul Model 95. Reprezintă două angajate ale companiei Polaroid
34
Caryn Hannan, Connecticut Biographical Dictionary, Ed. North American Book Dist LLC, 2008, p. 371
viaţa,

°
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americanilor. 35 Decizia lui Edwin Land de a-şi comercializa noul aparat instant în ştandul unui
magazin universal şi nu într-unul de specialitate, reflectă convingerea inventatorului că aparatul de
fotografiat, în general, şi în mod special, aparatul instant, nu ar trebui să fie apanajul fotografului
profesionist. El trebuie să fie un instrument de aducere aminte, de inspiraţie şi de relaxare la îndemâna
tuturor.
Edwin Land asemăna acest nou tip de fotografie cu pictura. Prin apariţia camerei instant,
fotografii, asemenea pictorilor, puteau privi şi analiza, etape din creaţia lor, permiţându-le să facă
ajustări în funcţie de sensibilităţile estetice ale autorilor sau ale subiectelor expuse. Iar acest proces îl
asigura, acum, pe deplin, sistemul Polaroid Instant. Edwin Land nu a dorit niciodată, ca aparatul său
Polaroid să fie doar un auxiliar preţios , ce-i drept, în îndeplinirea acestei dorinţe. El era încrezător în
dezvoltarea ulterioară a fotografiei ca artă, şi că aparatul său instant Polaroid urma să devină o unealta
valoroasă în mâna artistului fotograf.
Edwin Land - el însuşi un asiduu cercetător şi un înfocat iubitor de artă -a strâns în jurul său,
alături de oameni de ştiinţă, o mare echipă de artişti plastici cu valenţe remarcabile în creaţia artei
fotografice. În 1950 Corporaţia Polaroid va încheia un contract de colaborare cu celebrul artist
fotograf Ansei Adam (în calitate de consultant în producerea de filme) dar şi cu tineri artişti fotografi
precum: Paul Caponigro, William Clift, Nick Dean şi John Benson ş . a .. care, în perioada 1950 - 1991,
prin priceperea şi talentul lor în domeniul artei şi tehnicii fotografice, vor ajuta la diversificarea
gamelor de aparate instant marca Polaroid. În acest fel , Sistemul Polaroid Instant va revoluţiona
întreaga tehnică de înregistrare a imaginilor fixe.

Fig, 26 37

Fig. 24 Polaroid 3000 Speed

Procesul fotografic instant Polaroid - Land îşi va găsit un loc important şi în alte domenii de
aplicaţie precum cele comerciale, militare (fotografii aeriene), ştiinţifice (medicină - fotografia prin
raze X) etc. Polaroid Camera Model 95 va fi prototipul pentru toate camerele Polaroid pentru
următorii 15 ani.
În privinţa materialului fotosensibil utilizat, între 194 7 şi 1962 sistemul revoluţionar de
fotografie instant propus de Polaroid a fost, în esenţă, un sistem de printare a imaginii în alb-negru cu
nuanţe sepia. Deşi primul film introdus în fotografia instant era departe de a fi perfect în comparaţie
cu materialele convenţionale din acea perioadă - rola de film era voluminoasă şi grea, iar imaginile
printate erau de calitate inegală - totuşi el a oferit consumatorului obişnuit, o modalitate de a obţine
fotografii cu adevărat unică 38 . Abia în mai 1950, compania Polaroid va introduce pe piaţă filmul cu
adevărat alb-negru 100 ASA, iar în 1955 vor fi lansate filmele Pancromatic (film sensibil la toate
39
radiaţiile luminoase) de 200 ASA şi 400 ASA .

35

Ibidem

Reclamă apărută în revista americană pentru Polaroid Land 3000 Speed, Life din 7 decembrie 1959, p. 5.
Eaton S. Lothrop, Jr. , The „instant " is shorter now, but more - or - less instant pictures have been around
for more than 90 years. In Revista Popular Photography, feb . 1982, p. 38.
38
ASA este indicele de sensibilitate a filmelor fotografice adoptat în anul 1943 de American Standards
Association.
39
Michael E Porter, Cases in Competitive Strategy, Ed. Simon and Schuster, 1983, p. 77.
36
37
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Anul 1959, marchează lansarea unui nou model de aparat fotografic instant. Compania
Polaroid scoate pe piaţă „Polaroid 3000 - Speed" (Fig. 24, 25, 26) care realiza fotografii instant în 60
de secunde, atât ziua cât şi noaptea, fără utilizarea blitzului. Materialul fotosensibil utilizat era un film
40
alb -negru cu un indice de sensibilitate de 3000 ASA - de aici şi denumirea aparatului : ,,Polaroid
3000 - Speed"-. Această îmbunătăţire adusă calităţii filmului, a determinat ca imprimarea în alb negru să fie de trei ori mai rapidă decât a tuturor aparatelor fotografice instant de până atunci şi a
permis să se realizeze mai multe fotografii cu lumina existentă, chiar şi în cazul fotografiilor realizate
în interior, pe timp de noapte. ,,Polaroid 3000 - Speed" a fost aparatul care a uşurat munca
fotografilor de interior şi de studio. Cu ajutorul lui se puteau obţine instantanee în orice clădire sau
încăpere, de exemplu, oriunde în casă - în bucătărie, în sala de mese sau la locul de joacă al copiilor
41
etc. - de o mare claritate, folosind doar lumina naturală a zilei, atât cât putea pătrunde în încăpere •
În următorii ani, Land şi-a perfecţionat necontenit aparatul său, începând cu eliminarea foliei
care trebuia îndepărtată de pe fotografie; în 1960 introduce pe piaţă, filmu l Polaroid pozitiv/negativ
alb-negru cu proces de developare în l O secunde; în 1963 creează şi patentează filmul color Polacolor
(Fig. 26) şi aparatul instant Model 100 Land - primul aparat complet automat, iar în 1972, aparatul
42
Polaroid SX-70, cu cel mai înalt grad de automatizare de până atunci.

POLACOLOR
STARTER
PACK

PO

Fig. 27 Film Polacolor, 1963
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Fig. 28 Film Polacolor

Fig. 29 Howard Rogers

Fig. 30 Test 43

Camera fotografică instant Polaroid, în toate modelele şi variantele sale, lansate din 1948, a
avut un succes imens ceea ce a făcut ca pe la sfârşitul anilor 60, jumătate din familiile din Statele
44
Unite ale Americii să deţină o cameră instant Polaroid •
Până la sfârşitul anului 1962, Polaroid va deveni a doua mare companie producătoare de
tehnică fotografică din Statele Unite ale Americii. Cu toate aceasta, numărul de produse vândute nu
diferea prea mult în ultimii trei ani. Răspunsul analiştilor a fost acela că Polaroid Company trebuia să
iasă pe piaţă cu un nou produs. La 28 ianuarie 1963, Polaroid va introduce un film şi un procedeu de
imprimare color numit Polacolor cu timpi de developare în 60 de secunde (Fig. 27 şi 28). Primul lot
limitat de filme color, compatibile cu toate aparatele fotografice marca Polaroid existente în acea
perioadă, au fost vândute într-un magazin universal din Miami. Procedeul sau sistemul Polacolor,
dezvoltat de Edwin Land şi Howard G. Rogers ( 1915 - 1995) (Fig. 29), era un procedeu cu două foi
care funcţiona prin sinteză substractică a trei culori: trei straturi de halogenură de argint ale
negativului, sensibile la culorile albastru, verde şi roşu, erau expuse în mod corespunzător la acţiunea
luminii şi, la presare împreună cu pozitivul. Apoi erau developate cu ajutorul unui revelator sub
formă de pastă activă. Granulele de argint developate reţineau molecule de colorant în culorile
complementare, care proveneau din straturile învecinate colorant - revelator, şi apoi erau eliberate
40

Ibidem, p. 77.
Revista americană Ebony, decembrie 1959, p. 69.
42
Ibidem, p. 69.
43
Alan R. Erals , Nasrin Rohani , co. Marie Cosindas, Polaroid - Jmages ofAmerica, Ed. Arcadia Publishing,
2005 , p. 108.Test pe film Polacolor realizat în data de 27 septembrie 1962.
44
David John Cole, Eve Browning, Fred E. H. Schroeder, Encyclopedia of modern everyday inventions,
GreenWood Publishing Group, 2003 , p. 61.
41
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prin developare. Astfel, apărea imaginea negativă. Moleculele de colorant în culori complementare
nereţinute, difuzau liber şi ajungeau în stratul receptor de culoare al pozitivului, unde construiau
imaginea pozitivă45 .
La fel ca şi sistemul pe film alb-negru, sistemul Polacolor a fost o altă realizare majoră
ştiinţifică a Companiei Polaroid. Înainte de apariţia sistemului Polacolor, prelucrarea filmelor color,
developarea ulterioară, necesita mai mult de douăzeci de paşi de urmat care se realizau în, exact, 93
de minute. Noul film Polacolor, nu numai că a oferit fotografia color tuturor deţinătorilor de camere
fotografice marca Polaroid, dar a eliminat din proces folia de protecţie ce trebuia dezlipită după
printarea imaginii în cazul filmului alb - negru 46 .
În iunie 1963, compania a introdus pe piaţă o nouă formulă de film mai convenabil numit
„filmpack" sau FP atât în alb - negru 100/600 ASA cât şi Polacolor 75 ASNISO, conceput pentru a fi
utilizat cu noul sistem de expunere automată, la preţul cu amănuntul de 100 de dolari 47 .

L_. - -

0- !

Fig. 31 Land 100

Fig. 32 Land 200

Fig. 33 Land 300

Fig. 34 Land 400

Aşadar,

începând cu anul 1963, Compania Polaroid introduce pe piaţă, o nouă generaţie de
aparate de fotografiat „Land"complet automatizate, fiind primele de acest fel din lume. Acestea
foloseau ca suport sensibil FilmPack l 00/600 în diferite variante de negru şi alb dar şi filmul color 75
ASNISO. Astfel, în magazinele de specialitate, şi nu numai, au apărut o multitudine de modele noi,
model Land, de mărimi şi design-uri variate, cu caracteristici şi performanţe tehnice diferite, care
atrăgeau pe cumpărători, fie doar şi prin aspectul lor, fără să amintesc de performanţele lor tehnice
uimitoare. Aparatele de fotografiat Land de tip box aveau carcasa confecţionată dintr-un material
plastic dur iar aparatele care aveau un design mai sofisticat de pliere se diferenţiau, nu numai prin
marca şi construcţia lentilelor, dar şi prin prezenţa diferitelor tipuri de telemetre şi timere sau prin
materialele diferite din care erau confecţionate carcasele: combinaţie de material plastic şi metal.
Timp de opt ani, între 1963 şi 1971 au fost lansate patru serii succesive de aparate de
fotografiat instant: ,,Polaroid Land 100" (Fig. 31), ,,Land 200" (1966), (Fig. 32) ,,Land 300" (1969)
(Fig. 33) şi „Land 400" (1971) (Fig. 34 ), fără prea mari diferenţe tehnice între ele. Prima serie Land
100 a fost lansată, chiar din primul an, în şase modele. Varietatea modelelor a crescut cu fiecare serie
ajungând ca, în 1969, seria Land 300 să fie prezentată în 11 variante.
Aşa cum am spus şi mai sus, seria de aparate fotografice marca Land erau complet automate,
fiind primele aparate de fotografiere de acest tip introduse în producţia de masă: erau dotate cu
obturator electronic, cu expunere automată dar şi manuală ( l 80, l 85, 190 şi 195), sistem de focusare
fix, iar acumulatorul era amplasat, cu grijă, în interiorul aparatului. De altfel, obturatorul electronic
tranzistorizat, echipat şi cu o celulă fotoelectrică pentru declanşare (piesa de forţă a întregului sistem
electronic) a fost proiectat de un grup de cercetători ai firmei Polaroid, conduşi de cercetătorul Henry
Dreyfuss (1904 - 1972)48. Preţul de vânzare al unui aparat era destul de mare: l 64,95 de dolari. O

Enciclopedia tehnică ilustrată, Editura Teora, 1999, Pagina 238.
Michael E Porter, Cases in Competitive Strategy, Ed. Simon and Schuster, 1983, p. 78.
47
Ibidem, p. 78.
48
Alan R. Erals , Nasrin Rohani, co. Marie Cosindas, Polaroid - Images of America, Ed. Arcadia Publishing,
2005 , p. 95
45
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141
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

serie limitată de astfel de aparate mai sunt şi acum în vânzare, dar sunt produse de NPC 49 . Unele
dintre ele au fost de mare succes, atingând chiar numărul de 1 milion de aparate vândute 50 .
Pentru mai bine de un deceniu, aparatele fotografice instant al firmei Polaroid au fost aparate
de lux, preţul lor depăşind 50 de dolari pe aparat. Situaţia s-a schimbat o dată cu apariţia, în 1965, a
aparatului Polaroid Swinger care costa doar 14 dolari. Noul aparat instant simplist, mult mai accesibil
pentru populaţie, era aşa de mic, încât putea fi ţinut în palma unei singure mâini 51 (Fig. 35). În scurt
timp de la lansare, micul şi elegantul aparat Polaroid Swinger, proiectat de acelaşi cercetător Henry
Dreyfuss, dotat cu o singură lentilă din material plastic, cu expunere semi-automată şi un sistem
electronic de afişaj YES/NO care indica dacă operatorul aparatului a ajustat corect focalizarea (Fig.
36)5 2, a devenit preferatul tinerilor fotografi. În primii trei ani de la apariţia lui, s-au vândut peste şapte
milioane de aparate de fotografiat Polaroid Swinger ceea ce a dus ca cele două companii Polaroid şi
Kodak să devină direct competitoare.

Fig. 35 Aparatul Swinger, 1965

Fig. 36 Swinger -

afişaj

electronic YES/NO

În 1968, seria aparatelor S winger se va finaliza cu lansarea lui „Big S winger" (Fig. 37) la
de 24,95 de dolari. Big Swinger a fost identic în toate privinţele cu modelul precedent, cu
excepţia preţului şi a filmului pack Polaroid 3000 ASA folosit, comun tuturor aparatelor Polaroid din
acea perioadă 5 3 .
preţul

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Dintre aparatele de fotografiat instant concepute şi lansate de Compania Polaroid, în aceeaşi
cu cele patru serii Land, dar mai simple şi mai ieftine au fost: Polaroid Colorpack (Fig. 38)
introdus pe piaţă în 1969 la un preţ mai mare cu doar $5 faţă de Polaroid Swinger. Colorpack camera
a fost primul aparat de fotografia al firmei Polaroid cu corpul integral realizat din material plastic
rigid. Primele modele erau prevăzute cu lentile din sticlă, mai mici în dimensiune decât cele din
plastic dar cu performanţe mult mai bune; Polaroid Memory Maker (Fig. 39) şi Polaroid Minute
Maker (Fig. 40). Toate aceste modele aveau expunere automată, focalizare fixă şi dispozitive
electronice simple ajutătoare. Filmul folosit era filmpack de 80 ASA. Preţul lor varia între 25 şi 45 de
perioadă

49

Nuno Pinheiro, Camera Instant: Polaroid, in Enciclopedia of Twentieth - Century Photography, Editor:
Lynne Warren, Volumes I-III, Routledge Taylor&Francis Group , New York, 2006, p. 221 NPC- National Press
Club
50
Ibidem, p 221
51
Risto Sarvas, David M. Frohlich, From Snapshots to Social Media - The Changing Picture of Domestic
Photography, Editor Springer Science& Business Media, 2011, p.68.
52
Alan R. Erals , Nasrin Rohani, co. Marie Cosindas, Polaroid - Images of America, Ed. Arcadia Publishing,
2005, p. 96.
53
Michael E Porter, Cases in Competitive Strategy, Ed. Simon and Schuster, 1983, p. 78.
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Din păcate succesul lor a fost de mică întindere în timp, deşi au fost mulţi fotografi amatori

care s-au bucurat de ele.
Sistemul SX-70, lansat în 1972 (Fig. 41) a fost calificat de dr. Land ca „absolute one-step
photography". Fiecare negativ cu „structură integrată" îşi avea propria sa „uzină electrică combinată
cu una chimică" iar imaginile erau ejectate din aparat, complet finisate, în doar câteva secunde.
Noutatea consta şi în faptul că chimia fotografică a fost radical modificată, adoptându-se principii şi
substanţe noi precum coloranţii metalizaţi cu o mare stabilitate la lumină şi noi reactivi vâscoşi, ce a
dus la obţinerea primei pelicule color cu o sensibilitate de 600 ASA şi a unor revelatoare combinate
cu coloranţi, dar şi multe altele 55 •

Fig. 41 SX-70

Fig. 42 Schema Polaroid SX-7056 şi reflexia luminii prin 3 oglinzi

În cawl sistemului Polaroid SX-70 principiul de obţinere a fotografiei instant aplicat se
numeşte „procedeul cu o singură foaie fără deşeuri" şi presupune ca negativul, pozitivul şi substanţele
chimice de developare să rămână în fotografie. Straturile inferioare ale negativului sunt expuse prin
straturile pozitivului, care la început sunt complet transparente. Pentru developare, fotografia trece
printre cilindri care expulzează prin presare substanţele revelatoare din capsula de revelator şi le
întind între straturile pozitive şi negative. În faţa substanţei care realizează developarea, mai există o
substanţă opacă

ce se întinde ca un strat acoperitor între negativ şi pozitiv şi protejează negativul, în
timpul developării, împotriva expunerii, dar apoi devine complet transparentă; de asemenea, există
dioxidul de titan care se întinde sub forma unui strat şi formează fondul alb al pozitivului. Moleculele
de colorant eliberate difuzează în stratul receptor pozitiv. Dacă, acolo, imaginea este saturată pe
măsura developării, ea este neutralizată printr-un strat acid, polimeric, de acoperire şi , astfel,
57

stabilizată .
Din punct de vedere tehnic, Polaroidul SX-70, este considerat cel mai complex

şi

mai

automatizat aparat de fotografiat din câte s-au construit până în anii 1990 de industria fotografică.
Este un aparat de fotografiat pliant, de tip reflex monoobiectiv, cu dimensiunile de 2,5 x 10 x 17,8 cm
(imaginea 8 x 8 cm), dotat cu un telemetru cu rupere de imagine 58 şi obturator electronic automat.
Reflexia luminii se obţine cu ajutorul a trei oglinzi care au misiunea de a o trimite, în final, prin
ocularul vizorului, spre ochiul fotografului (Fig. 41) . De asemenea este prevăzută cu un mecanism
automat de descărcare a imaginii expuse şi cu un computer cu circuite integrate ( echivalente cu 300
tranzistori) , care comandă toate automatizările aparatului 59 . Obiectivul aparatului este format dintr-un
sistem optic de patru lentile, cu luminozitate 1: 8 şi di stanţa focală de cca. 130 mm. Distanţa de
54

Nuno Pinheiro, Camera Instant: Polaroid, in Enciclopedia of Twentieth - Century Photography, Editor:
Lynne Warren, Yolumes I-III, Routledge Tay lor&Francis Group, New York, 2006, p. 221
55
Nuno Pinheiro, Camera Instant: Polaroid, in Enciclopedia of Twentieth - Century Photography, Editor:
Lynne Warren, Yolumes I-III, Routledge Taylor&Francis Group, New York, 2006, p. 22 l.
56
Schema aparatului SX-70 prezentată în revista americană Popular Mechanics, martie 1973, p 104 - 106
57
Enciclopedia tehnică ilustrată, Editura Teora, 1999, p.238.
58
Telemetrul cu rupere de imagine este un telemetru destinat armamentului militar pentru fixarea imaginii la
distanţă , prin fragmentarea, gradarea imaginii observate.
59
Dinu - Teodor Constantinescu, Fotografia - mijloc de cunoaştere, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti , 1980, p. 47.

143
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

fotografiere variază de la infinit până la 27 cm, iar cu ajutorul unei lentile proxar, din dotarea
aparatului, ajunge la 13 cm dând posibilitatea fotografierii unor subiecte în mărime naturală .
Obturatorul este electronic, durata expunerii fiind determinată automat de o celulă fotorezistentă cu
sulfură de cadmiu. Sistemul de vizare, prin obiectiv, este alcătuit din mai multe oglinzi reflectante,
care asigură o foarte bună luminozitate a imaginii. O baterie plată de 6 volţi, încorporată în încărcător,
alimentează atât motorul electric cât şi toate celelalte elemente (computer, obturator, aprinderea
fulgerului cu combustie).Dintre accesoriile aparatului sunt de menţionat: dispozitivele pentru
macrofotografiere (lentilă proxar, difuzor pentru fulgerul cu combustie), parasolarul cu suport,
declanşatorul flexibil, cu cablul electric de 50 m lungime. În ceea ce priveşte materialul fotosensibil,
acesta se fabrica dintr-o gamă bogată ca sensibilitate: 18 DfN - 41 DfN. Se pot obţine chiar şi imagini
pozitive împreună cu negativul corespunzător, care, ulterior, poate fi folosit ca un negativ obişnuit.
Noul tip de aparat Polaroid foloseşte o peliculă color, formată din 17 straturi diferite (2 mm grosime),
coloranţii difuzând în stratul de pastă vâscoasă ce se întinde între negativ şi pelicula transparentă . S-a
reuşit chiar să se realizeze developarea la lumina zilei, imaginea color finală apărând treptat pe
măsură ce se desfăşoară procesul fotochimic. Iată cum descrie chiar dr. Land această operaţie la o
conferinţă ţinută cu ocazia lansării aparatului SX-70: ,,un clic şi cutia aparatului se deschide lăsând să
apară un sistem de vizare reflex ... La câte două secunde interval cinci filme de plastic de 8 x 8 cm
apărură şi căzură pe masă. Sub privirile uimite ale asistenţei , filmele cenuşii se colorară şi deveniră
cinci imagini pozitive în culori strălucitoare şi saturate"6().
Această performanţă tehnică s-a realizat după circa 1O ani de cercetări şi studii întreprinse de
un grup de specialişti condus de doi cercetători renumiţi : dr. James Baker ( 1914 - 2005) (realizatorul
primei camere fotografice spy pentru sateliţi) şi dr. William T. Plummer, sub îndrumarea directă a
doctorului Edwin Land 6 1•
Preţul cu care a fost lansat pe piaţă în 1972 era de 180 de dolari, destul de mare pentru
iubitorii fotografiei 62 . Cu toate acestea, în 1973 Polaroid producea 5.000 de aparate fotografice
instant SX - 70 şi 50.000 de casete cu film, zilnic. Este clar că aparatul Polaroid SX 70, această
minune şi bijuterie tehnică, aflată cu discreţie la îndemâna tuturor iubitorilor şi a creatorilor de
fotografie, a făcut istorie! Majoritatea aparatelor instant Polaroid lansate post SX-70, vor păstra
acelaşi principii tehnice de construcţie şi de obţinere a fotografiei instant.
În 1974, într-o încercare de a stimula vânzările pentru sistemul SX-70, compania Polaroid va
introduce aparatul SX-70 model II identic cu originalul în caracteristicile sale tehnice, cu excepţia
preţului - 140 de dolari - şi a finisajului exterior - un amestec de plastic cromat şi piele naturală. Din
statisticile oficiale, această nouă variantă estetică a suplimentat vânzările sistemului SX-70 în anul
1974, cu 750.000 de aparate instant. Numai în Statele Unite ale Americii vânzările au fost în jur de
100 milioane de dolari pentru anul 1974 63 . Anul 1975 va fi şi mai profitabil pentru Compania Polaroid
prin introducerea, în luna mai a anului menţionat, a camerei SX-70 Model III la preţul de $99. Noul
model abandona vizorul reflex al modelelor anterioare, fiind înlocuit cu unul convenţional, mult mai
simplu - de aici scăderea de preţ pe aparat - ceea ce a dus la o vânzare de 1 milion de aparate sistem
SX-70 în anul 1975 şi la un câştig de 150 milioane de dolari din care circa 80% de pe piaţa intemă 64 .
Dar saga SX-70 nu se opreşte aici. Ianuarie 1976 Polaroid a introdus un nou aparat SX-70 Model IV,
Dinu - Teodor Constantinescu, Fotografia - mijloc de cunoaştere, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică,
1980, p. 47-50.
61
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numit „Pronto! ". Acest aparat nu era pliant şi nici reflex, cu o carcasă turnată integral din material
plastic rigid şi cu un preţ de numai 49 de dolari. Preţul scăzut al aparatului a tăcut ca acest nou model
să aibă un succes imens şi în numai trei luni, la sfărşitul lunii aprilie 1976, să se vândă deja 400.000
de exemplare65 . Aşa se face că, până în 1976 s-au vândut 3 milioane de aparate fotografice instant cu
sistem de printare/developare SX-70 în toate variantele şi modelele sale.
Sfera de activare a sistemului Polaroid va cuprinde, treptat, toate domeniile fotografiei de
amatori, profesionale, ştiinţifice sau tehnice.
Punctul culminant al simplităţii a fost aparatul Polaroid l000SE (Fig. 43) lansat în 1977.
Fotograful trebuia doar să apese pe un buton pentru ca imaginea capturată pe film SX-70 să fie
eliberată imediat. Într-adevăr, el a fost comercializat ca fiind „cel mai simplu" aparat de fotografiat şi,
pentru o perioadă de patru ani, a fost cel mai vândut produs fotografic din lume. 66 Polaroid 1000SE
este o versiune mai nouă a originalului OneStep Sistem SX-70, cu focalizare fixă şi acumulator
încorporat. Lentila este confecţionată din material plastic, iar obturatorul automat are o deschidere
fixă de l 03 mm şi focalizare de 14,6. Carcasa este realizată dintr-un material plastic dur, bicolor
negru/be/ 7 . În registrul superior al aparatului de fotografiat există un suport pentru flashul electronic.
Popularitatea lui a fost imensă. Aşa cum am afirmat mai sus, timp de patru ani a fost lider de piaţă atât
în rândul aparatelor instant cât şi a celor convenţionale . Aparatul Polaroid l000SE prezentat în lucrare
la Fig. 43 face parte din colecţia Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din Iaşi.

Fig. 43 l000SE, 197768

Fig. 44TheButton, 1981 69

Fig. 45 Reclame 70

Fotografia instant a fost şi este o activitate de care copiii se pot bucura fără a fi nevoie de
îndrumări speciale iar modalitatea de a le oferi această distracţie a reprezentat-o lansarea, în 1981, a
noului aparat de fotografiat al firmei Polaroid: The Button. Aşa cum presupune denumirea, Butonul
era cel care programa şi dirija toate activităţile necesare obţinerii a unei imagini instant. Nu trebuia
decât să potriveşti imaginea şi să apeşi pe butonul care declanşa întregul mecanism de fotografiere, de
developare şi de fixare a imaginii. În aproape un minut, pozitivul era eliberat din aparat, spre bucuria
copiilor. Aşa cum spune o reclamă apărută în revista New York Magazine din 18 mai 1981 , în cazul
aparatului de fotografia The Button, răbdarea era o virtute inutilă atâta timp cât aparatul realiza
fotografii la fel de repede pe cât copiii doreau să vadă produsul finit, adică fotografia 71• Înafara
momentelor de relaxare şi de încântare, aparatul fotografic The Button era util şi pentru faptul că îi
ajuta pe copii să înveţe obţinerea fotografiei prin acţiune directă . Tinerii fotografi puteau experimenta
modificând distanţele, unghiurile şi compoziţia subiectului, putând, apoi, analiza imediat, rezultatele
experimentelor lor. (Fig. 44 şi 45).
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Pentru efortul lor, copii erau recompensa ţi , nu numai cu o superbă fotografie instant, dar ş i cu
sentimentul de împlinire. În afară de cultivarea instinctelor lor creative, aparatul The Button ajuta şi la
dezvoltarea relaţiilor sociale, interumane, încurajând copiii să împărtăşească prietenilor şi colegilor lor
imaginile imortalizate. În acelaşi timp îi învăţa să privească ş i să analizeze lucrurile din perspective
diferite şi chiar îi ajuta să înţeleagă mai bine natura lor. Toate aceste avantaje pe care le deţinea noul
aparat de fotografiat , alături de preţul sau extrem de mic, i-au determinat pe milioane de părinţi, din
toată lumea, să-l achiziţioneze. Ca şi celelalte modele din Sistemul SX-70, aparatul de fotografiat
instant „The Button" păstrează aceleaşi caracteristici constructive ş i tehnice doar că destinaţia lui au
fost: copiii!
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefa n Procopiu" din Iaşi are în col ecţia sa un aparat Polaroid
„The Button" prezentat în imaginea cu numărul 44. Este un aparat fotografic în perfectă stare de
funcţionare. Materialul fotosensibil este filmul Polaroid 600 sau Integral SX-70, cu obiectiv şi lentilă
construită din material plastic, cu deschidere de 103 mm şi f/14,6 ş i timpi de expunere automată .
Tot în 1981, Compania Polaroid lansează sistemul Polaroid 600, cu un film special color 600
a cărui destinaţie au fost persoanele care doreau să se iniţieze în tehnica fotografică.

Fig. 46 Polaroid Spectra

Fig. 47 Polaroid Spectra Pro

Fig. 48 Spectra Onyx

Din seria Polaroid 600 face parte şi aparatul instant Polaroid Spectra, lansat pe piaţă în 1986.
Elegant şi modern, aparatul de fotografiat instant Polaroid Spectra (Fig. 46) - standard pentru seria
Polaroid 600 - a fost dotat cu dispozitive electronice avansate (blitzul încorporat şi „seif timer" - ul
automat etc.), sistem de lentile noi şi laser dar şi un nou format de film cu altă combinaţie chimică.
Cu aceste noi dotări tehnice, camerele Polaroid puteau acum printa imagini de format mult mai mare,
într-o gamă mare de culori 72 Timp de 20 de ani Polaroid a fost lider de piaţă prin lansarea de noi
variante de aparate de fotografiat marca Spectra, cu u şoare diferenţe în funcţionare. Spre exemplu,
Spectra Pro (Fig. 47) avea un sistem manual pentru focalizare ş i mai multe opţiuni pentru timpii de
expunere, ceea ce-l făcea să fie mai căutat de fotografi . Apoi interesantul Spectra Onix (Fig. 48) care
a fost construit cu o carcasa transparentă spre uimirea dar si admiraţia cumpărătorilor care erau
fermecaţi de complicatele circuite integrate şi multitudinea de tranzistoare care făceau ca acest aparat
73
să pară miraculos .
Interesul lui Land pentru lumină şi culoare a dus la o nouă teorie a percepţiei culorilor. Într-o
serie de experimente Edwin Land a dezvăluit anumite neconcordanţe în teoria clasică, descoperind că,
de fapt culoarea nu depinde de cantităţile relative de albastru, verde şi roşu pe care ochiul le percepe.
În urma acestor concluzii, Edwin Land a stabilit că cel puţin trei imagini independente, care se
formează pe retină -şi care stau la baza mecanismului de percepere a imaginii - pe care el le-a
denumit „retinexes" - sunt sensibile la culori diferite care se suprapun pentru a indica culoarea
74
percepută • În 1980, Edwin Land se retrage din funcţia de director executiv al Companiei Polaroid,
dar rămâne activ în domeniul cercetării naturii luminii şi a perc epţiei culorilor de către organul vizual
al omului, în cadrul Institutului de Ştiinţe Rowland - un centru de cercetări non-profit susţinut de
Fundaţia Rowland Inc. - o societate înfiinţată chiar de Land în 1979. În cadrul acestui institut, Land şi
72
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echipa sa de cercetători vor descoperi că percepţia luminii şi a culorilor este influenţată , în esenţă de
creier mai degrabă, decât de spectrul luminii şi de acţiunea sa asupra retinei, aşa cum se credea
anterior 75 .
Nimic din analele americane de afaceri nu se compară cu rezultatele Companiei Polaroid.
Mulţumită muncii originale şi asidue a lui Edwin Herbert Land, Polaroid a uimit o lume întreagă cu
produsele sale pe care nimeni nu îndrăznea să le imagineze, cu atât mai puţin să le realizeze.
,,Eu am avut dorinţa de a face din compania noastră un nobil prototip industrial cu
ramificaţii profunde în ştiinţă, de încredere în inginerie, creativă în estetică şi puternic prosperă din
punct de vedere economic." 76 Edwin Herbert Land.
Atipic este faptul că , timp de 60 de ani, fotografia instant a fost dominată de un singur
fabricant iar istoria sa este indisolubil legată de cea a Companiei Polaroid. De altfel, cuvântul
„Polaroid" este intens utilizat când ne referim la un aparat de fotografiat instant. Camera de
fotografiat instant Polaroid a fost, în general, primită şi privită, ca un produs de larg consum a cărui
destinaţie era, în general, fotograful amator. Însă, datorită complexităţii ei, a acurateţei imaginii dar şi
a rapidităţii de obţinere a produsului finit, fotografia instant Polaroid şi-a găsit multe aplicaţii în ştiinţă
şi în activităţi profesionale precum: criminalistică - atunci când erau necesare instantaneele sau
fotografiile realizate rapid sub formă de martor la diverse evenimente etc. - la realizarea buletinelor de
identitate, a paşapoartelor, a cardurilor etc. Dar să nu uităm că , spre finalul secolului al XX-iea,
camera de fotografiat instant Polaroid, s-a dovedit a fi o unealtă importantă în arta plastică, prin
imortalizarea fidelă a scenelor unice din natură, a momentelor impresionante pe care artiştii plastici
le-au transpus cu multă măiestrie pe pânză 77.
În toată această perioadă, Compania Polaroid a folosit publicitatea pentru a-şi face cunoscute
produsele propuse spre vânzare. Dealerii şi distribuitorii erau priviţi doar ca nişte mijloace de a - şi
livra produsul la cumpărător: nişte participanţi pasivi, mai degrabă, decât activi, în circuitul de
vânzare. Observatorii industriali erau uimiţi de politica companiei de a-şi vinde produsele mai
aproape de costurile de desfacere. Asta explică de ce compania Polaroid s-a ferit de distribuitori comisioanele şi stimulentele care trebuiau oferite dealerilor erau destul de mari şi fără sens - şi s-a
concentrat pe vânzările directe, de amploare. Succesul companiei Polaroid era garantat şi pentru că de
cele mai multe ori, noile produse lansate uimeau populaţia şi pe competitori prin îmbunătăţirile
remarcabile, la intervale scurte de timp, aduse asupra calităţii şi performanţelor tehnice ale
produselor!
Cât priveşte alte companii cu acelaşi profil, compania Polaroid nu a avut relaţii bilaterale cu
nici una dintre ele. Compania Polaroid nu a vândut şi nu a cedat nici unei alte firme de profil din
Statele Unite ale Americii sau din afara tării, licenţa/licenţele pentru producerea aparatului fotografic
care să fie compatibil cu filmele sale extrem de profitabile şi foarte bune calitativ 78• Într-adevăr,
Polaroid a construit un zid foarte înalt şi solid pentru a- şi proteja brevetele sale privind construcţia de
tehnică fotografică, din dorinţa de a rămâne lider de piaţă în acest domeniu şi pentru a rămâne
singurul producător de aparate fotografice instant şi de filme fotografice de orice tip.
Poate cel mai important aspect este faptul că Compania Polaroid nu a fost deloc interesată în
diversificarea produselor sale. Fiecare produs lansat din anul 1948 sunt legate exclusiv de procesul
fotografic în forma sa instant. Nu există nici o indicaţie publică care să certifice că, timp de 60 de ani,
interesul companiei a fost şi în altă formă de activitate decât cel fotografic.

75

Amy McKenna,The most Injluential Inventor of Ali Time, De Britanica Educational Publishing, 2009 p. 250.
Nuno Pinheiro, Camera Instant: Polaroid, in Enciclopedia of Twentieth - Century Photography, Editor:
Lynne Warren, Volumes I-III, Routledge Taylor&Francis Group, New York, 2006, p. 221.
77
Ibidem, p. 221 .
78
Michael E Porter, Cases in Competitive Strategy, Ed. Simon and Schuster, 1983, p. 77.
76
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Un aspect important al Companiei Polaroid a fost implicarea totală a lui Edwin Land în
conducerea companiei. De fapt Edwin Herbert Land se identifica cu compania, pe care, de altfel el o
înfiinţase deşi la începutul anilor 1960, deţinea doar 20% din acţiuni. Stilul de management a lui
Land, a părut - pentru cei din afara companiei - mai mult o forma de filozofie decât un set de reguli
strict manageriale.
Desigur, apariţia acestei noi tehnologii de obţinere a fotografiilor instant, a incitat pe mulţi
inventatori şi fabricanţi de aparate fotografice celebri precum compania multinaţională Eastman
Kodak.
În data de 20 aprilie , 1976 Compania Eastman Kodak, anunţa că va contesta monopolul de
28 de ani al Corporaţiei Polaroid în obţinerea fotografiei instant. La conferinţa de presă ţinută, la
această dată, în marea sală de festivităţi al vestitului Pierre Hotel din New York, Walter A Fallon, preşedintele companiei Kodak -, a prezentat, personal, două noi camere fotografice şi un film instant,
care, după domnia sa, ofereau publicului, fotografii instant în „culori de o calitate remarcabilă". Dr.
Albert Sieg - manager al aceleiaşi companii cu o vechime de şapte ani în această funcţie -, declara, la
aceeaşi conferinţă de presă că, formula chimică aplicată noului sistem Kodak era „fundamental
79

nouă" •
Răspunsurile Corporaţiei Polaroid la această provocare au fost variate. Cu câteva zile înainte
ca Kodak să ţină conferinţa de presă, un angajat al companiei Polaroid a fost citat în presă spunând
că : ,,Le-am văzut. Sunt primitive, dar funcţionează". Mai târziu, în după-amiaza demonstraţiei
Polaroid a emis o declaraţie oficială:
„ Noi am avut şansa de a face o scurtă comparaţie intre sistemul Polaroid de obţinere a
imaginii instantanee şi noul sistem propus de Kodak. Această comparaţie întăreşte convingerea
noastră că statutul de lider de piaţă al sistemului Polaroid, in domeniul fotografiei instant, este de
necontestat ,,80

La obişnuita întâlnire anuală a Compania Polaroid ţinută o săptămână mai târziu, după
anunţul oficial făcut de Kodak, Edwin Land - fondator, director de cercetare şi preşedinte al
consiliului de administraţie - şi-a informat acţionarii companiei, că Polaroid a dat în judecată
compania Kodak, la Curtea Federală Americană, pentru încălcarea dreptului de autor în cazul a zece
brevete Polaroid.
În această şedinţă încărcată de emoţie, în care au existat momente de aplauze şi ovaţii
prelungite, Land continuă să prezinte situaţia:
Această companie este sufletul nostru şi suntem foarte implicaţi. Aceasta este toată viaţa
noastră. Pentru ei este doar un alt domeniu ... Singurul lucru care ne ţine in viaţă este inteligenţa
noastră, şi singurul lucru care protejează această inteligenţă sunt brevetele noastre de invenţie .
... Noi vom rămâne in domeniul nostru şi vom proteja acest domeniu de atacul lor ... Cât de grav este,
rămâne de văzut. Vom lăsa instanţele de judecată să decidă. ,.si
După o dispută care a durat zece ani, în 1986, Ray Zobel, judecător la Curtea Districtuală
Massachussets a dat câştig de cauză lui Edwin Land, obligând Compania Eastman Kodak să plătească
suma de 909 milioane de dolari daune companiei Polaroid.
Inventarea fotografiei instant de dr. Edwin H. Land şi producerea aparatelor fotografice de
către Compania Polaroid - fondată de Edwin Land - a adăugat plăcere şi confort la una dintre cele
mai importante activităţi de distracţie pe care omul le-a creat: fotografia.

79

Michael E Porter, Cases in Competitive Strategy, Ed. Simon and Schuster, 1983, p. 75 .
Ibidem.
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Ibidem.
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PARTICIPAREA FORTELOR
NAVALE ROMÂNE LA
,
RĂZBOIUL DE INDEPENDENTĂ.
EVOLUTIA
FORTELOR
,
,
,
NAVALE PÂNĂ LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Gabriel Ioan Moise•
Mariana Păvă loiu„
Abstract: In this study we want to bring new data concerning the participation of the Navy River in the
Independence War.
Warships were conducted the independent actions in cooperation or in support of landforces.
Many missions successfully mel were pioneering - assembling the ships bridges, sea mines dams, coasta!
location and servicing batteries etc.
We a/so wanted to emphasize the importance of the human factor in the management and conduct of operations.
Keywords: Independence War, Navy River.

Puterea pe mare nu este inte resantă decât în măsura
în care contribuie la succesul pe uscat .. . Armata de uscat şi
marina trebuie să lucreze după cum cere interesul general al
ţării. Ele se susţin natural.
Contraamiral Corneliu Bucholtzer

"- n veacu l al XIX-iea conştiinţa naţiona lă a popoarelor creştine şi islamice din comunitatea
otomană a cunoscut un proces de consolidare sub influenţa mişcărilor revoluţionare şi a
curentelor naţionaliste. Problematica naţionalităţilor din societatea otomană va deveni din
ce în ce mai vizibilă, căpătând în final un caracter internaţional. Războiul Crimeei nu a
rezo lvat contradicţiile în această chestiune iar Tratatul de Pace de la Paris nu a reglementat
problemele litigioase. Autonomia tradiţională a ţărilor române se îndrepta către independenţă, în urma
unirii politico-administrative, realizată în anul 1859. În acelaşi mod se prezentau raporturi le juridice
ale Serbiei cu Poarta, iar în zonele locuite de populaţia bulgară, bosniacă, albaneză sau croată,
mişcări le populare căpătau din ce în ce mai mare amploare, amplificând procesul dezmembrării
imperiului sultanilor. 1
Apropierea războiului , a condiţiilor care tăceau din idealul independenţei o problemă la
ordinea zilei, au pus în faţa marinari lor responsabilităţi sporite pe linia ridicării capacităţii de luptă. Ca
urmare, din anul 1875 începe instrucţia în comun a navelor flotilei. Primul marş de instrucţie tăcut pe
D unărea de Jos şi Marea Neagră, la care au participat navele floti lei s-a realizat între 11 -27 octombrie
1875 . În acest interval de timp s-au executat în prima zi şi noaptea ce a urmat, de la ancoră cu
armamentul de artilerie din dotare, formaţii şi evoluţii, demonstrând că şi fără instructori străini se
poate realiza o pregătire marinărească temeinică. Cu această ocazie, maiorul Ioan Murgescu s-a
îmbarcat împreună cu locotenentul State şi sub locotenenţii Irimescu şi Ponici pe Fulgerul cu care
vizitează pe rând Sulina, Constanţa , Insula Şerpilor, T ulcea, schimbând vizite ş i onoruri cu autorităţile

!

• Comandor Drd., Comandantul Navei Şcoală ,,Mircea" Constanţa
•• Dr. , Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa
1
Apud, M. Ali Mehrned, Istoria Turcilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti , 1976, p. 311 -340;
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turceşti,

caimacamul din Sulina şi guvernatorul din Tulcea şi cu comandanţii staţionarelor Imperiului
Otoman. Este prima călătorie în Marea Neagră a unui bastiment românesc de război , armat regulat, cu
personal autohton în întregime. Nava a parcurs în perioada 13-18 octombrie 320 de mile marine.
În toamna anului 1875 este adusă din Anglia şalupa Rândunica, fiind destinată în
conformitate cu Regulamentul serviciului de tranzit poştal şi de pasageri, serviciului de pasageri între
Giurgiu şi Rusciuk.2
Din păcate, eforturile susţinute de marinari nu au fost suficient sprijinite de forurile
supenoare.

Şalupa Rândunica
Sursa: Biblioteca Academiei Române

În ultimii patru ani care au precedat evenimentul de la 1877-1878, bugetul pentru flotilă a
staţionat. Greu de explicat sunt şi acţiunile întreprinse în flotilă în anul 1876, în prag de război , când,
în scopul unor economii bugetare, l 00 de oameni sunt trimişi în concediu pe timp de cinci luni, iar
unii ofiţeri sunt trecuţi în inactivitate. 3
În primăvara premergătoare izbucnirii războiului, navele care se găseau la iernat pe Dunăre, la
sfârşitul lunii martie, cu câteva zile înainte de începerea ostilităţilor au fost transportate de la Ismail şi
Chilia la Galaţi , toate trupele ce formau garnizoană în partea inferioară Basarabiei, fiind transportate
cu Ştefan cel Mare pe Prut, aproape de localitatea Câşliţa, pentru a fi puse la adăpost de atacul
turcilor. Imperiul otoman (a treia putere navală a lumii acelei perioade), avea pe Dunăre 23 de nave
4
între ele cinci fiind monitoare cuirasate.
Pentru România situaţia devenise serioasă. La frontierele sale de sud şi de est, cele două
imperii vecine concentrau forţe importante. La frontiera cu Basarabia se aflau grupate şase corpuri de
armată ruseşti, cetăţile turceşti de pe Dunăre fiind pregătite de luptă, iar la 3/ l 5 aprilie 1877,
monitoarele otomane au pătruns pe Dunăre, venind din Marea Neagră. În aceste împrejurări, având în
vedere că interesul primordial al ţării era independenţa , Consiliul de Coroană întrunit la 1/13 aprilie
1877 a hotărât, semnarea proiectului Convenţiei româno-ruse, aprobând astfel, cooperarea politicomilitară cu Rusia. Semnarea Convenţiei a avut loc la 4/ l 6 aprilie 1877, la Bucureşti, odată cu

Extras după Regulamentul serviciului de tranzit poştal şi de pasageri:
Art. l. Ministerul de război va detaşa 1-2 bastimente ale flotilei pentru facerea unui serviciu de tranzit poştal ş i

2

pasageri, între Giurgiu şi Rusciuk, în scop de a întreţine o corespondenţă regulată între Constantinopole şi
Viena prin CFR;
Art. 2. Pentru serviciul menţionat mai sus deocamdată se va întrebuinţa şa lupa cu aburi Rândunica cu echipajul
necesar conducerii ei. ... Nava a stat în acest serviciu un an de zile, până când direcţia C.F. Bucureşti-Giurgiu şi

a procurat o navă proprie, fiind comandată în această perioadă de sublocotenenţii Irimescu, Georgescu ş i
Mavrodi (n.a.);
3
Colecţia Monitorul Oastei, 1876, p. 44.
4
Cea mai mare parte a flotilei turceşti era staţionată lângă Deltă : cinci fregate cuirasate şi două corvete în
apropiere de Sulina, o fregată cuirasată cu o canonieră în apropiere de Tulcea, nava amiral în faţa oraşului
Galaţi, un monitor aproape de Brăila şi alte bastimente de mai mică însemnătate, toate comandate de amiralul
Hobart Paşa. Restul de 11 bastimente se găsea în amonte de Bră ila şi erau staţionate în diferite puncte întărite.
Astfel, conform gazetelor turceşti, toată linia Dunării vafi protejată de bastimente de război. ; la flote cuirassee
turque, p. 28, după Buletin de la reunion des ofjiciers, 1877;
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Convenţia specială,

care reglementa detaliile referitoare la trecerea trupelor ruse prin România şi la
relaţiile dintre autorităţile române şi armata rusă. Pentru România, tema de bază a Convenţiei era
angajamentul guvernului ţarist care se obliga a face să se respecte drepturile politice ale statului
român astfel cum rezultă din legile interioare şi tratatele existente, precum şi a menţine şi a apăra
integritatea actuală a României. Era în această formulare o recunoaştere indirectă a independenţei
României.
De la începutul războiului, Imperiul otoman a desfăşurat pe Dunăre o intensă activitate,
materializată în: acte piratereşti împotriva porturilor şi pichetelor româneşti; capturarea de către
cuirasatele turceşti a unor nave încărcate cu diferite produse; concentrarea de nave în scopul vădit de
a trece pe ţărmul românesc; executarea de trageri de artilerie asupra oraşelor-porturi aflate pe malul
stâng al fluviului.
În prima parte a războiului, Rusia nu avea forţe pe Dunăre. Flota rusă s-a constituit treptat
prin: punerea la dispoziţie a celor patru nave româneşti; cumpărarea unor nave de la particulari;
sechestrarea altora de la turci şi aducerea unor şalupe şi torpile din Rusia, pe calea ferată. La cererea
guvernului rus, guvernul român a pus la
dispoziţia armatei ruse navele: Rândunica, Ştefan
cel Mare, Fulgerul şi România (fără echipajele
de punte), în schimbul pieselor de artilerie de la
Calafat. 5
La 6 aprilie 1877, a fost dat Ordinul de
mobilizare 6, fiind mobilizaţi 130.576 de oameni,
din care 67.576 în Armata de operaţii, cu 190 de
tunuri, formând două Corpuri de armată cu patru
Divizii şi unităţile aferente.
Baterie rusească la Moara de vânt de la Sulina
Sursa: Biblioteca Academiei Române

Armamentul armatelor participante la conflict era în general modern, corespunzător
progreselor realizate în domeniu după războiul de secesiune american. Organizarea armatelor române
şi ruse corespundea armatelor europene, pe mari unităţi şi unităţi, în sistem binar sau terţiar. În ceea ce
priveşte armata otomană, aceasta avea o organizare aparte, elementele de bază fiind batalionul şi
bateria, ce puteau fi grupate conform necesităţilor. În raport cu adversarii săi, armata turcă suferea
însă de însemnate carenţe, atât organizatorice cât, mai ales, de comandament, datorită corupţiei şi
carierismului bazat pe relaţii şi sistemului defectuos de recrutare şi pregătire. 7
Rezervele flotilei din patru contingente au fost împărţite împreună cu o parte din cei activi
Regimentului 4 artilerie şi Batalionului de geniu. 8 Restul trupei active împreună cu comandantul
Flotilei şi ofiţerii au fost trimişi la Calafat, unde trebuiau să organizeze bateriile împotriva Vidinului.
O parte din trupă s-a oprit la Craiova pentru a lua în primire 16 tunuri şi 12 mortiere de 10 de mm,
trimise de ruşi. Prin Înalt decret nr. 825, la 10 mai 1877, maiorul Murgescu este detaşat pe lângă
comandamentul flotei ruse. După o perioadă de trei ani în care a funcţionat ca ofiţer de stat major al
Marinei, la data de 8 aprilie 1877, maiorul Maican a primit pentru a doua oară comanda Flotilei
Române
Căpitan de rangul I Nicolae Petrescu, Marinari prin ploi de joc. 1877-1878, Editura Militară, Bucureşti, 1978,
pass,m.
Monitorul Oastei 1877, p. 647 ;.
7
Istoria Militară a Poporului Român, voi. IV, p. 617-619.
8
La 26 aprilie locotenentul Căpitanovici N. ia comanda Depozitului Flotilei, având sarcina de a-i primi pe
recruţi şi rezervişti şi apoi a-i expedia la corpul la care au fost repartizaţi.
5
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Războiul

a găsit mica flotilă română în curs de formare. Ca atare, efecti vele se cifrau la 286
de oameni, din care 20 de ofiţeri , 20 de angajaţi civili (asimilaţi , piloţi etc.) şi 246 de marinari. Ca
material naval cu valoare militară, Flotila dispunea de cele patru nave (canoniera Fulgerul, România,
şalupa torpiloare Rândunica şi nava Ştefan cel Mare), la care se adăugau patru şlepuri şi câteva
10
ambarcaţiuni . 9 Misiunile îndeplinite de marinarii români în războiul de independenţă au fost
următoarele:

Marinarii debarcaţi de pe nave au armat cele 8 baterii la Calafat. Încă din toamna anului
1876, Ministerul de război a trimis la Calafat un Corp de observaţie de 4000 de oameni, care
construiseră câteva baterii. În primăvara anului 1877 ministrul a ordonat Corpului I armată să
reînceapă lucrările de apărare. Cu Înaltul ordin de zi nr. 174, maiorul Nicolae Dimitrescu-Maican este
numit comandant al bateriilor de coastă, iar prin Înaltul ordin nr. 4161 către comandantul artileriei
Corpului I armată, Ministerul de Război fixează în linii generale schema şi atribuţiile noului
serviciu. 11 Ca urmare a lucrărilor executate la Calafat, bateriile de câmp ce se construiseră, sunt
transformate în baterii de coastă, după următoarea poziţionare :
Bateria nr. 1 Carol. Situată la 45 de metri deasupra atiajului, la nord de oraş, pe extrema
dreaptă dinspre fluviu , cu vederea deschisă asupra bateriilor de la nord ale cetăţii Vidinului. AI.nată la
început cu şas e tunuri de 8, 7 mm, primeşte apoi în locul lor două tunuri de bronz de 150 de mm. A
schimbat mai mulţi comandanţi printre care şi ofiţerii de marină locotenentul Alexandru State, ajutat
de sublocotenentul Constantin Mănescu.
Bateria nr. 2 Elisabeta, amplasată lângă grădina publică, sub malul pe care se afla bateria
Carol şi la sud de ea. Armată cu patru tunuri de 150 de mm şi servită de 60 de oameni, ea putea să
bată cetatea Vidinului, dar a fost poziţionată astfel încât să acopere Dunărea în faţa Vidinului şi să
împiedice trecerea din cetate în insula turcească din faţa ei unde eventuale posturi de infanterie puteau
să cauzeze mari pierderi trupelor care apărau Calafatul, din cauza apropierii de malul stâng. A fost
comandată de căpitanul State şi , în final de căpitanul Mihail Drăghicescu.
Bateria nr. 3 Mircea, amplasată la sud şi înapoia celei precedente, dar în vestul oraşului .
Lângă ea se afla telegraful cu care se asigura legătura cu toate bateriile şi punctele de observaţie.
Armată cu cinci tunuri de asediu din bronz de 150 de mm, servite de 80 de oameni, ea se afla cea mai

9

V. Toescu, op. cit. 28 ;
Eugeniu Botez, Nicolae Kiriţescu , Războiul pe Dunăre, Bucureşti , 1905, p. 121-221 ; Nicolae Bârdeanu, Dan
Nicolaescu, op. cit. p. 158-190; George Petre, Ion, Bitoleanu, op. cit. p. 130-154; Căpitan de rangul I Nicolae
Petrescu, Marinari prin ploi de f oc. 1877-1 878, Editura Militară, Bucureşti , 1978, passim; Capitaine de
Vaisseau Al. A. Gheorghiu, de la Marine Royale Roumaine, Ecole de Guerre, Session 1931-1932, Cooperation
entre Armee et Marine pendant la Querre de 1877- 1878 contre la Turiquie, manuscriss, Fondul documentar al
Academiei Navale Mircea cel Bătrân , passim;
10

,,Pentru serviciul gurilor de foc a bateriilor de coastă, precum şi pentru parcul de artilerie al acestui material
s-a hotărât următorul personal:
Maiorul N. D. Maican, comandantul Corpului Flotilei, ataşat actualmente la Cartierul General, va comanda toate
bateriile cu tunuri de coastă. Căpitanul Hapites vafi însărcinat cu lucrările ş i direcţia parcului de artilerie al
acestui material. Căpitanul Horezeanu din Divizionul de pompieri Buc ureşti. Căpitanul Urseanu din Flotilă.
Căpitanul Drăghicescu din Flotilă. Căpitanul Hacek din Flotilă în bateria căpitanului Horezeanu. Locotenentul
Găman din Arsenalul armatei.Locotenentul Stere din Flotilă, vor fi co mandanţi de baterii sau alte servicii
dependente numai de acest material ş i după cererile comandanţilor bateriilor de coastă. Locotenentul
Căpitanovici din Flotilă. Locotenentul Stoica din Artilerie. Locotenentul Petricari din Arsenalul Armatei.
Locotenentul Ionescu din Flotilă. Locotenentul Irimescu din Flotilă. Sublocotenentul Georgescu din Flotilă.
Sublocotenentul Mavrodi din Flo tilă. Sublocotenentul Koslinski din Flo tilă. Sublocotenentul Panici din Flotilă
vor fi împărţiţi pe baterii şi conform cerinţelor acestui serviciu. De asemenea, pentru serviciul acestor guri de
fo c s-au trimis 320 de oameni cu cadrele inferioare respective. Aceş ti oameni sunt în majoritate din Corpul
Flotilei, iar restul din Batalionul de pompieri Buc ureşti. "; Monitorul Oastei 1877, p. 701 ;
11
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de căpitanul Drăghicescu, apoi de căpitanul Vasile Urseanu, în
organigramă găsindu-se şi sublocotenentul Nicolae Mardari. Alături şi peste drum de această baterie
se construise luneta nr. 5 Cuza, post de observaţie de infanterie.
Bateria nr. 4 Ştefan cel Mare, amplasată în afara oraşului , către sud, pe o înălţime de 60 de
metri şi la 800 de metri de mal. Frontul ei era opus unei baterii construită de turci în 1854, ea încheia
linia de incintă. În interior avea un blokhaus în formă de cruce şi era unită cu Mircea printr-o tranşee.
Armată cu trei tunuri de 150 de mm şi cu patru de 120 de mm franţuzeşti , era servită de 60 de oameni.
A fost comandată de locotenentul Anastase Găman şi apoi de sublocotenentul Constantin
de Vidin. A fost

comandată

Mănescu.

Bateria Mircea la Calafat.
Sursa: Biblioteca Academiei Române

Bateria nr. 5 Mihai Bravul, destinată să apere poziţia împotriva unui contraatac, în cazul în
care turcii ar fi putut să treacă Dunărea pe la sud. Era armată cu 15 tunuri de câmp.
Bateria Reduta nr. 6, ridicată pe extrema stângă şi putând adăposti un batalion de infanterie
cu patru tunuri, era destinată a acoperi apărarea zonei dinspre sud. Această redută împreună cu
pichetul nr. 9 şi bateriile 3 şi 4 erau unite cu şanţuri de adăpost pentru infanterie.
Bateria nr. 6 Renaş terea , era amplasată pe malul Dunării , armată cu şase mortiere de 150
de mm şi aşezată în linia solului natural. Era destinată să apere sectorul sudic. A fost servită de 40 de
oameni, sub comanda căpitanului Hacek Emanuel.
Bateria nr. 7 Independenţa , dispusă în stânga celei precedente şi depărtată la 50 de metri de
mal. Era împărţită în două : Independenţa nr. l având două tunuri de 150 de mm şi cinci de 120 de
mm, servite de 80 de tunari sub ordinele căpitanului Horezanu şi Independenţa nr. 2, la dreapta celei
dintâi, cu şase mortiere de 150 de mm, servite de 60 de tunari sub comanda sublocotenentului
Petricari, ofiţer de artilerie care era un bun cunoscător al materialului.
Bateria Basarab, aflată pe cea mai înaltă poziţie a Calafatului, numită Măgura Evreilor,
putând bate Vidinul şi Dunărea. Armată cu trei tunuri de 120 de mm, servite de 40 de tunari, sub
comanda sublocotenentului Nicolae Stoica.
Primul foc a fost tras de bateria Ştefan cel Mare, în ziua de 26 aprilie. În acea zi, la ora
14.30, turcii din Vidin au deschis focul asupra oamenilor care lucrau la diferite baterii. Obţinând
aprobarea Ministerului de Război , generalul Lupu, comandantul Corpului de observaţie a ordonat să
se răspundă cu focul bateriilor. În zilele următoare au avut loc numeroase schimburi de focuri de
artilerie între beligeranţi. În ziua de 15 mai, domnitorul Carol I, însoţit de reprezentanţi militari ai ţării
precum şi de colonelul francez Gaillard, colonelul rus Dokhturoff şi corespondenţi ai unor jurnale ale
vremii, a inspectat lucrările de apărare, trecând prin bateriile Ştefan cel Mare, Elisabeta şi Mircea şi
spre seară în bateria Carol. Noi acţiuni au avut loc şi în lunile următoare, la intervale care au lăsat
Flotilei răgazul pentru a îndeplini ş i alte misiuni; aş a sunt zilele de 22 mai, 9-26 iunie, 20 şi 25 iulie,
12 şi 28 august, 18 septembrie, 7 şi 24 octombrie, 12-22 ianuarie 1878.
Participarea împreună cu forţele fluviale ruseşti la punerea barajelor de la : Reni-Gura
Prutului şi Gura Siretului; Ghecet, pe braţul Vâlciului; în faţa insulei Gâsca Mare.
Atacul navelor turceşti de pe canalul Măcin-13/I 4 mai 1877. În noaptea de 13/14 iunie 1877,
o formaţie de patru torpiloare, sub pavilion rusesc, având în frunte şalupa Ţarevici (în fapt şalupa
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Rândunica, pe care era îmbarcat maiorul I. Murgescu), a scufundat cu două torpile de
şcondru, monitorul turcesc Seiji, în dreptul localităţii Măcin, care era staţionat la ancoră împreună cu
alte două nave otomane, canoniera cuirasată Fetih-u/ Islam şi transportorul cu zbaturi Kîlic A/i. 12
Planul de atac prevedea ca navele să se strecoare în linie de şir de-a lungul canalului şi când vor
ajunge în faţa inamicului să micşoreze viteza şi să se îndrepte pe două linii către mijlocul fluviului.
Ţarevna şi Xenia fiind în capul formaţiei trebuiau să atace în această ordine, cealaltă navă, Djigit
formând rezerva. În noaptea de 12/ l 3 mai, pe liniştea acoperită de orăcăitul broaştelor, detaşamentul
de nave a plecat din Brăila avându-l la bord şi pe maiorul Murgescu. La 700 de metri Rândunica este
13
văzută de santinela turcă, căreia i s-a răspuns de pe Rândunica-omu/ vostru, suntem pescari!. De pe
Rândunica a fost lansată o torpilă care a lovit monitorul la babord. Explozia a aruncat schije asupra
şalupei care a mers pe drum înapoi. Maiorul Murgescu l-a ajutat pe mecanic să schimbe direcţia
şalupei . Xenia a lansat o nouă torpilă, care a lovit monitorul la prova, scufundându-l. La 16 mai
Marele Duce Nicolae l-a decorat pe locotenentul Dubasoff cu Crucea Sf Vladimir, cu acelaşi prilej
fiind decoraţi şi alţi ofiţeri , printre care şi maiorul Murgescu Ion. 14
Marinarii români au sprijinit forţarea Dunării de către trupele ruse (9/ 10 iunie pe la Brăila
Galaţi ; 14/ 16 iunie pe la Zimnicea) prin punerea la dispoziţie a mijloacelor necesare, apărarea acestor
mijloace cu artileria de la mal. La adăpostul focului executat de bateriile româneşti s-au făcut
recunoaşteri pe malul inamic, s-a sprijinit forţarea Dunării; s-a protejat trecerea navelor ruse şi române
în amonte şi aval de Vidin.
Salvarea echipajului navei Ada. Acest bastiment fusese destinat să forţeze trecerea de la
Tirnoc la Zimnicea, cu scopul de a demonstra ineficacitatea blocadei impusă de turci. Armată cu un
echipaj jumătate ruşi jumătate români, nava a plecat în ziua de 14 iunie din Turnu Severin, cu doi
piloţi români la bord care se oferiseră voluntar să o conducă. A fost însă descoperită de artileria
turcească . Pentru a le distrage atenţia turcilor, românii încep şi ei să tragă cu bateriile de la Calafat. De
la Florentin până la Calafat, nava a fost încontinuu supusă tirurilor de artilerie otomane. La orele
22 .00, a ieşit după ostrovul Golia şi a navigat în aval. Imediat a fost luată în primire de turcii din
Vidin, care au început să tragă atât focuri de infanterie cât şi de artilerie. Canonada a durat 30 de
minute, dar, mascată de ostroave nava şi - a continuat drumul. La ora 11.30, a trecut de Ciuperceni, iar
la 12.30 de Arcer, fiind în bătaia artileriei turceşti. Ada a reuşit să se strecoare şi să treacă de Calafat.
Apud . cdor (r) Neculai Pădurariu, în Lumini şi umbre în istoriografia românească, Raidul de pe canalul
1887, Marea Noastră, Anul XIX, nr. 4 (73), p. 19; aducând argumente din istoriografia turcă şi rusă
(Hobart Pasha, Afif Buyuktugrul, Bernd Langensiepen, Ahmet Guleruy, Fevyi Kurtoglu, Russko VoennoMorskoe), cdor. (r) Neculai Pădurariu reuşeşte , în opinia noastră , să elucideze acest moment important din
istoriografia românească . De-a lungul vremii , unii istorici au lansat, este drept fără argumente, ideea că nava
scufundată a fost Hifz-ur Rahman, iar alţi autori români au înscris numele monitorului ca fiind Duba Seifi , ceea
ce nu este corect, numele de Duba însemnând monitor.
13
Pe şalupă a fost îmbarcat şi un civil Ştefan Constantinescu, fost sergent major în Flotilă, care datorită faptului
că făcea comerţ cu lemn în zonă, cunoştea foarte bine locurile şi vorbea fluent limba turcă ; cf. Les torpilles, de
major Sarrepont, p. 208 şi urmăroarele sunt descrise aceste fapte după relatarea lui Dubasoff, devenit ulterior
amiral.
14
Prin Înalta Rezoluţie pusă pe raportul Ministerului de Război nr. 6383 din 28 mai 1878, maiorul Ion
Murgescu este autorizat să poarte ordinul rus al Sf Vladimir cu spadă ş i rozetă, acordat de M.S Ţarul tuturor
ruşilor, iar prin Înaltul decret nr. 1249 din 30 mai este decorat cu Steaua României în gradul de cavaler, pentru
curajul şi devotamentul ară tat în noaptea de 14/ 15 mai , când a participat la distrugerea monitorului turcesc.
Marele Cartier General al M.S Domnitorului Ordin de Zi.
Maiorul Murgescu din Corpul Flotilei, luând parte în noaptea de 14115 mai la expediJiunea întreprinsă de către
locotenent Dubasojf şi Tchestacojf din marina imperială rusă, în contra unui monitor inamic pe care l-au
scufundat, a dat probă în această împrejurare de mult curaj ş i sânge rece ş i a reprezentat bine armata română.
Acest fapt se aduce la cunoştinfa armatei. Prezentul ordin vafi citit la apelul de dimineafă, la toate corpurile de
trupă. Dat în Bucureşti, la Marele Cartier General, la 2 iunie, 1877.
Şef de Stat Major, Col
12

Măc in,

(ss)Slăniceanu.

154
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

Descoperită

în data de 20 iunie de un monitor turcesc, pentru a nu fi capturată, echipajul a sabordat-o,
scăpând trecând Dunărea înot. La finele lunii iulie, Ada a fost ram.fluată şi reparată pentru a fi trimisă
din nou să forţeze dispozitivul de apărare inamic. S-au dat ordine bateriilor amplasate de-a lungul
fluviului să o protejeze. A trecut de Rahova, dar, intre Rahova şi Ostroveni, în dreptul localităţii
Selanovce, vasul s-a înfipt într-un banc de nisip. Turcii au adus o baterie de artilerie pe înălţimile de la
Leskovăţ şi au început să bombardeze nava eşuată. Văzând că situaţia este fără ieşire, echipajul a
abandonat nava şi a fost salvat de oamenii din compania a 2 a, Batalionul 1 de vânători la ostrovul
15
Păpădia. Turcii au trecut pe vapor şi l-au incendiat.
Construirea şi apărarea podului de la Siliştioara-Măgura. În vederea traversării Dunării,
independent de forţele ruse, Marele Cartier General a luat măsuri să se adune material pentru
construcţia unui pod pentru trecerea trupelor române la sud de Dunăre, deoarece acela care era în
dotarea pontonierilor era insuficient pentru lărgimea fluviului . Locul ales de Comisia Ministerului de
Război, din care făcea parte şi locotenentul Ion Izvoranu din Flotilă, a fost în apropiere de localitatea
Corabia, la Siliştiora în faţa satului Măgura, care întrunea cele mai propice condiţii din punct de
vedere strategic, tactic şi tehnic. S-au adus, pe calea ferată, 120 de pontoane, împreună cu accesoriile
lor. Numărul pontoanelor fiind insuficient, s-a decis să se construiască alte pontoane, care au fost
transportate până la Ganciova, pe valea Jiului, şi de aici cale de 60 de km, până la Corabia cu
hakeurile. 16 În scopul executării acestei misiuni, în prealabil, au fost solicitate de la partea rusă unele
nave şi mijloace ce fuseseră puse la dispoziţie de partea română, au fost reangajaţi toţi meseriaşii
flotilei concediaţi anterior, au fost rechiziţionate unele mijloace particulare, s-au închiriat de către
guvern navele Jiul şi Bucur şi de la Calafat au fost luaţi patru ofiţeri, zece piloţi şi 50 de soldaţi .
Navele Bucur şi Rândunica sub comanda sergentului major Nicolae Barbieri şi a sublocotenentului
Ilie Irimescu, coordonaţi de maiorul Ion Murgescu, întors de la statul major rus. Erau remorcate
pontoanele şi conduse pe rând la locul pe care trebuia să -l ocupe în linie.
În timp de cinci zile, podul, cu o lungime de 999,5 metri, a fost terminat la 19 august 1877,
astfel încât la 20 august trupele române au început să traverseze Dunărea. După terminarea misiunii,
podul a fost demontat şi dus la Turnu-Măgurele, unde a funcţionat până la 11 decembrie, când a fost
desfăcut din cauza sloiurilor de gheaţă care-l ameninţau, comunicaţiile fiind asigurate cu şalupe şi cu
pontoanele din fier.
Punerea barajului de la Nedeea (la 15 km. de Rahova). Din ordinul Marelui Cartier General,
s-a constituit o companie de elită, compusă din 160 de marinari ai bateriilor de coastă, sub comanda
căpitanului Drăghicescu şi a sublocotenentului Koslinski, denumită Compania pontonierilor de
marină. Această subunitate avea misiunea să armeze cele 40 de pontoane aduse pe Jiu, în care trebuia
să se îmbarce un batalion de dorobanţi destinat să participe la asaltul Rahovei, pe uscat. Pentru a
asigura succesul acestei misiuni, dată fiind prezenţa în zonă a monitorului otoman Podgoriţa, i s-a
ordonat maiorului Murgescu să instaleze un baraj de mine în aval de Rahova, la Nedeea. Cu
asigurarea materialului necesar a fost însărcinat sublocotenentul Koslinki, care a procurat 40 de mine
galvanice ruseşti cu cablul necesar şi o ladă cu elemente galvanice. Pentru asigurarea forţelor, s-a
construit un fort în care s-au armat patru tunuri de 120 de mm de bronz, iar în faţa lui s-a săpat un şanţ
adăpost pentru 200 de rezervişti. Sub protecţia unui detaşament condus de maiorul Drăghicescu,
îmbarcat pe două pontoane cu 20 de dorobanţi, şi a ceţii groase, în perioada 26-28 octombrie,
sublocotenentul Koslinski a lansat barajul de mine, acesta protejând podul de la Turnu-Măgurele de
atacul navelor turceşti. Barajul s-a menţinut până în luna decembrie, când a fost rupt de sloiurile de
gheaţă de pe Dunăre .
15

Eugeniu Botez, Nicolae Kiriţescu, Războiul pe Dunăre , Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti,
2007, p.15 I.
16
De la fraţuzescul haquet-care lungi şi înguste pe două roţi . (n.a.).
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Scufundarea monitorului Podgoriţa (7 noiembrie). În regiunea Vid.inului se afla staţionat încă
de la declanşarea ostilităţilor monitorul Podgoriţa 1 7 • Acest vas a fost obiectul mai multor tiruri ale
bateriilor româneşti , dar, din diverse motive, nu a putut fi scufundat. Podgoriţa s-a adăpostit împreună
cu remorcherul de lemn Socrate şi cu două şlepuri în canalul îngust ce despărţea insu lele Chiftele de
malul drept al Dunării . Comandantul navei a dispus bararea canalului prin piloni bătuţi în apă şi
legaţi cu sârmă şi postarea a două grinzi mari, perpendicular pe axul longitudinal al navei, în scopul
răsturnării bărcilor care ar fi încercat să îl atace. Misiunea de a-l distruge o primeşte maiorul
N .D.Maican care, după ce face recunoaşterea necesară, instalează o baterie de trei mortiere de 150
mm, lângă insula Canapa, la 1850 m de navă, în spatele unei ridicături de pământ, care forma un
parapet natural. Bateria a primit numele de Perseverenţa. Tirul a început în data de 7 noiembrie, când,
la a 77-a lovitură, nava este lovită în dreptul magaziei de pulbere şi se scufundă. Odată cu monitorul
au fost scufundate şi nava Socrate şi cele două şlepuri . Acest succes a fost cu adevărat însemnat,
deoarece turcii nu mai aveau pe toată Dunărea de Sus nici un mijloc de apărare, iar Flotila română a
putut să execute transporturile trupelor şi materialelor necesare de la Vidin la Nicopole. Locul unde a
fost scufundat Podgoriţa a fost vizitat de domnitorul Carol I în mai 1878. 18
Executarea de transporturi în folosul frontului. După căderea Rahovei, majoritatea
transporturilor s-au executat cu ajutorul şalupelor Rândunica, Bucur şi Săgeata . Spre sfârşitul
războiului , aceste mijloace s-au dovedit insuficiente, drept urmare, s-a cumpărat de la Societatea
Austriacă de Navigaţie vaporul lngolstadt, care a fost botezat Jiul. În luna martie, când s-a impus
trecerea armatei de la Vidin la Calafat, navele şi personalul Flotilei au asigurat această misiune. Când
armata română s-a retras dincolo de Olt, Flotila îşi adunase şi ea tot materialul, atelierul, magaziile şi
arhivele, concentrându-l la Calafat. Această măsură a adus mari prejudicii Corpului Flotilei prin
pierderea de material şi mai ales a unei însemnate părţi din arhivă . La Calafat, Flotila, care era
împărţită în unităţi administrative mici de companie de pontonieri, baterii etc., la acea vreme
dispărute, s-a reconstituit într-o singură unitate administrativă, cu un consiliu de administraţie sub
preşedinţia noului comandant, maiorul Ion Murgescu.
Pierderile umane ale personalului de marină s-au ridicat la un subofiţer, un pilot şi 17
marinari decedaţi . Deşi cu efective reduse, Flotila s-a dovedit pregătită din punct de vedere
profesional, dispunând de un corp de cadre valoros, care, împreună cu trupa, au suportat greutăţile
campaniei, îndeplinindu-şi cu abnegaţie datoria.

Podgori/a, a fost în fapt o canonieră, lansată la Şantierul de la Seyne de lângă Toulon, care costase 625.000 de
franci fără , piesele de artilerie. Dimensiunile sale erau L=3 l ,25 m, 1=7,6 m, pescaj= 1,25 m, grosimea cuirasei de
la 16 la 33 cm., armată cu patru tunuri de 150 mm, din care două puteau trage şi la travers; cf. Nicolae Negrescu,
or cit. p. 139;
1
Capitaine de Vaisseau Al. A. Gheorghiu, de la Marine Royale Roumaine, Ecole de Guerre, Session 19311932, Cooperation entre Armee et Marine pendant la Querre de 1877-1878 contre la Turiquie, p. 54.
17
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FILE DIN ISTORIA TELEVIZIUNII - UN PRECURSOR
ROMÂN AL TELEVIZIUNII MECANICE
(Prima parte)
Octavian Baltag•
Abstract - The paper presents chronologically the historical evolution of television. On described inventions
that were precursors of optical-mechanical television and a/so, the precursors of the electronic television. In
1928, only two years after Baird manages to transmit the first images, the physicist George D. Cristescu
publishes the first work about the television from Romania, entitled "The problem of television ". The work
includes "two communications presented at the Romanian Society of Physics, the first one on May ] 8, 1926, and
the second one on March 30, 1928 ". It presents the synthesis of the experiments of scanning and transmission of
television images carried out in the "Laboratory of Acoustics and Optics of the Faculty of Science from
Bucharest ", as he wrote in the dedication to his doctor degree coordinator.
Keywords: mechanical television, history of television.

Motto: Imaginile sunt asemenea realităţii dar nu identice ei.

escoperirea unor noi proprietăţi ale materiei, a unor fenomene noi legate de curentul
electric, lumină , captarea şi reproducerea pe suporturi materiale a imaginilor, apariţia
şi utilizarea telegrafului şi apoi imediat a telefoniei, au stimulat imaginaţia
cercetătorilor, inventatorilor dar mai ales a amatorilor de noi aplicaţii , astfel încât, încet, încet s-au
dezvoltat o serie de idei, soluţii tehnice şi aparate care au pus bazele primei etape în apariţia
televiziunii, numită televiziunea mecanică care a evoluat şi s-a dezvoltat în paralel cu precursorii celei
de a doua etape - televiziunea el ectronică. După o evoluţie intensă , televiziunea mecanică a dispărut
fiind asimilată de noile principii ale unei noi ştiinte şi tehnologii : electronica vidului . Este imposibil şi
nedrept s ă atribui apariţia şi dezvoltarea televiziunii unui singur om sau grup de cercetători. Ea a fost
rezultatul materializării gândurilor ş i imaginaţiei cercetătorilor şi amatorilor din toată lumea, fiecare
contribuind atât cu soluţii tehnice cât şi speranţe transmise prin presă publicului larg, care poate ş i el
poate fi considerat un element colectiv care a contribuit prin impulsionrea şi stimularea imagina ţiei
creatoare a inventatorilor.

D

DESCOPERIRI ŞI PRECURSORI AI VEDERII LA D ISTANŢĂ
Primele încercări reuş ite de transmitere a unei imagini au folosit la postul emiţător un fel de
matriţe bune conducătoa re de electricitate pe care se scria textul cu o cerneală izolatoare electric, iar la
recepţie se foloseau fenomene electrochimice de reproducere. Problemele principale erau detectarea ş i
transformarea intens ităţii luminoase într-un semnal electric la postul de emisie şi transformarea la
rec epţie prin modularea unei surse luminoase de către curenţii electrici receptionaţi . Două descoperiri
au rezolvat pentru câţiva ani aceste probleme: descoperirea proprietăţilor
fotoelectrice ale seleniului şi inventarea unei surse luminoase lipsite de inerţie becul cu des cărcare în gaz sau „lampa Moore".
1862 - Abbe Giovan na Caselli (1815-1891) fizician italian, profesor la
Uni versitatea din Florenţa, inventează un sistem numit „pantelegraph" sau
„telegra f universal", un precursor al fax-ului de astăzi . A fost folos it până în anii
1860, fiind primul aparat care putea transmite semnături, scrisori sau desene cu
• prof. univ. dr., Facultatea de Bioinginerie Iaşi
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dimensiunea de ( l 50x I 00) mm. Pentru sincronizarea transmisiei, se folosea un pendul. Imaginea
transmisă era reprodusă la recepţie pe o hârtie impregnată cu ferocianură de potasiu care îşi schimba
culoarea devenind neagră atunci când se aplică un curent
electric. Pantelegraful lui Caselli era de fapt un telegraf
electrochimic şi este o soluţie tehnică practică. Înainte de
englezii Alexander Bain (în 1846, el descoperă reproducerea
electrochimică a unei imagini folosind ferocianură de potasiu)
şi Frederick Bakewel. Calitatea imaginii recepţionate era
superioară faţă de cea a predecesorilor săi, întrucât transmisia şi
recepţia erau sincronizate. Pentru transmisie, textul era scris pe o coală de tablă cu cerneală
neconductoare electric. Coala era fixată pe o placă curbată pe suprafaţa căreia se plimba vârful unui
electrod a cărui deplasare linie cu line era comandată de orologiul transmiţătorului. Succesul
aparatului a tăcut ca în 1863 să se adopte o hotărâre prin care pantelegraful intra oficial în exploatarea
liniei telegrafaice dintre Paris şi Marsilia. De asemenea, aparatul a fost experimentat între Londra şi
Liverpool.

1873 - Willougby Smith (1828-1 891) şi J. May descoperă
proprietăţile foto sensibile ale seleniului. În timp ce lucrau ca ingineri
telegrafişti, având nevoie de un material care să nu fie izolator dar să
prezinte totuşi o rezistenţă electrică ridicată, au folosit seleniu; aşa au
descoperit că seleniul îşi modifică caracteristicile electrice în funcţie de
iluminare. Această descoperire a pus bazele primilor traductori de radiaţii
luminoase şi a celulelor fotoelectrice fără vid. Noua proprietate a seleniului a
fost descrisă într-o lucrare publicată în 1873 în "Nature" şi a fost comunicată
printr-o corespondenţă adresată Societăţii Inginerilor Telegrafişti .
1875 - George R. Carey ( 1851-) propune un sistem
numit "telectroscope" [ 1] pentru transmiterea imaginilor
compus dintr-un mozaic având ma, multe celule
fotoelectrice cu seleniu dispuse pe un panou pe care se
proiectează imaginea, fiecare celulă fiind conectată la
distanţă prin conductori electrici care alimentează un panou
cu becuri electrice. Aparatul astfel imaginat era limitat la numărul de celule cu seleniu şi numărul de
becuri. Un dezavantaj evident era dat de sensibilitatea celulei de seleniu şi necesitatea unei amplificari
a semnalelor.
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1877 - Constantin Marie Senlecq (1842-1934) imaginează , inspirându-se din invenţia
telefonului, (în paralel cu Carey) aparatul "telectroscope". Într-o scrisoare
el scne fizicianului Hallez
d' Arros: " Grâce d mon
appareil [ .. .], la VlSlOn d
distance vient de cesser d'etre
un reve chimerique. Des
___ ..,. ...I,,.,
maintenant, elle est une
reali te".
Un
model
al
la
aparatului
este depus
Academia Ştiinţelor din Paris în anul 1879. În 1907
depune o cerere de brevet, iar în 1909 inventează
magnetoscopul pe care îl ş1 brevetează . Renunţă la
dezvoltarea aparatului dezamăgit fiind de lipsa de interes,
arătată chiar de Academie: ,,le probleme de la transmission
des images, une utopie irrealisable", situaţie de altfel care
se va repeta şi la prezentarea fonografului lui Edison.
Obţine brevetul francez FR375745 (A) intitulat ,,Appareil
destine d transmettre d distance, par l'electricite, la vision,
avec le mouvement et l'instantaneite" [2] cu prioritate de la
data de 20 iulie 1907. Interesant este faptul că foloseşte
explorarea imaginii prin metoda propusă de Nipkow, dar
având elementul fotosensibil din seleniu dispus în celule
pe un traseu spiralat. Receptorul foloseşte un disc
asemănător cu găuri , sincronizat cu discul emiţător ş1 o
sursă luminoasă modulată cu ajutorul unui dispozitiv galvanometric.

1

--·

· - - o#
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1878 - Adriano de Paiva (1847-1907) profesor de fizică
la Academia Tehnică din Porto, publică
lucrarea ,,A telefonia, a telegraphia, a telescopia". In anul 1880
publica o brosura intitulată „Telescopia electrică bazată pe folosirea
seleniului". Interesul pentru telescopia electrică s-a manifestat ca
urmare a unei demonstraţii privind telefonia, la Lisabona în anul
1877. Prin analogie cu telefonia, Paiva şi-a pus problema transmiterii
imaginii folosind electricitatea [3]. Originalitatea ideii sale consta în
folosirea seleniului ca element traductor al imaginii optice. Deşi
deţinea catedra de fizică teoretică şi experimentală, era orientat mai
mult către speculaţiile teoretice decât spre experiment, ceea ce
explică lipsa unor lucrări experimentale privind transmisia imaginii.
Cu toate acestea, lucrările lui asupra transmisiei imaginii au stârnit
interes, fiind citate şi comentate de inventatorii interesaţi de telescopie.
teoretică şi experimentală

1880 - Maurice Leblanc (1857-1923) publică lucrarea "La
transmision electrique des impresions lumineux" în care defineşte
pentru prima oară principalele funcţii pe care trebuie să le aibă un
sistem pentru transmiterea la distanţă pe cale electrică a imaginii [4].
Aceste cinci funcţii sunt definite astfel:
- traductor pentru convertirea luminii în electricitate;
- un scaner care să baleieze imaginea şi să o fracţioneze în
componente discrete pornind din colţul din stânga sus, linie dupa linie,
folosind un sitem de oglinzi în mişcare dispuse ortogonal;
- sincronizarea staţiei de recepţie cu staţia de transmisie;
- transformarea semnalelor electrice în lumină;
- ecranul pentru vizualizarea imaginii proiectate.
Lucrarea este pur teoretică, autorul nerealizand instalaţia .

1881 - Shelford Bidwell ( 1848-1909) experimentează telefotografia, inspirat fiind de
,,photophon"-ul lui Edison; el publică în „Nature" din februarie 1881 lucrarea „Tele-Photography"
asupra fotografiei telegrafice şi vederii electrice. Lucrarea este urmarea unor experimente privind
proprietăţile fotoelectrice ale seleniului cristalin şi a celor electrochimice ale hârtiei sensibilizate cu
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iodură

de potasiu. In 1908 publică in „Nature" o alta lucrare „Telegraphic Photography and Electric
Vis ion" în care detaliază problemele tehnice ale „ vederii electrice".

1881 - Carlo Maria Perosimo profesor de fizică la liceul regal din Mondovi - Piemont are
idee
privind
pnma
transmiterea fotografiei unui
obiect la distanţă şi poate fi
recunoscut ca fiind primul
precursor
italian
al
televiziunii. Lucrarea "Su d'un
telefotografo ad un solo filo " a
fost publicată în Atti delia R.
Accademia delie scienze di
Torino [5].
schiţelor
Conform
,, r
aparatului, soluţia sa se referă
la proiectarea imagmu unui obiect cu ajutorul unei camere
fotografice şi explorarea imaginii prin baleiere punct cu punct şi linie
cu linie folosind un detector cu seleniu. Variaţiile de intensitate luminoasă sunt detectate de o lamelă
metalică acoperită cu un strat subţire de seleniu şi aflată în camera fotografică C. Variaţiile intensităţii
luminoase sunt transmise unei benzi B care comunică folosind mişcarea unui mecanism de orologerie
M care determină variaţia poziţiei unui trasor.
/

1882 - William Lucas publică lucrarea " Th e
Telectroscope, or 'Seeing by electrictity"' semnată numai cu
iniţialele W.L. [6]. În lucrare propune o metodă nouă de
baleiaj a imaginii proiectate folosind la postul de emisie un
sistem de prisme acromatice aflate în mişcare de rotaţie şi
dispuse în plane perpendiculare, unul orizontal, iar celălalt
vertical. Pentru postul de recepţie propune acelaşi sistem, iar
pentru modularea intensităţii luminoase propune o pereche de
prisme Nicol. Rotirea relativă a prismelor era comandată
printr-un electromagnet acţionat de curentul electric modulat
de o celulă fotoelectrică.

The Scanning Principie in Television

/ . Ul ~li:1 rocont discourse at t.hc Roy ol lnsti t.ut io n 1,
Str Richard Orogory re(c.n, t.o t10 rno or tho Mrli0&t
suşgcstlons fo r •ys~
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bomg of somo h,:; tQncal 1.nwrcat., I shou_ld Ji.ko to
n.o_to . with rcso.rd to sca.nning--o. fu nc.lnmont.o..l
prm.c 1pl&-that. Mr . Llewelyn B. Atk.in.son in a noto,

o!
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"'The it.l ea of uaing an intograt.ing o.p pa.ro.tu.s for
produciog t.ho who le imago froro one elem ent Îll tho
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rc•U\11 wu lirs•, I boliovo, publ ull<d in •ho EnglW.
M Wl41,ic abou r. 188 1 or 1882, o.od wos t.hon, a., (11,r
o.s publication goos, now. 11
Tho comrnwa.ication r.hu.s ruforrod to wo.s 011tit.lod
„Tho Toloct.ro:11copo. or Sooin,g by Eloetricit.y", o.nd
ap~ rod undor: my ini ti als in tho Engli.,J, .Mccluuaic,
Apn l 21 , 1882, p. 16 1.
\ V LLLL'4..M LUCAS.

9 Shanlc ti.n Road.
Crouch E nd,

N. 8.
'N•TDH , 117, Nl {1934).

1885 - P. Bahmatiev (1860- 1913) este primul cercetător rus
care a publicat o lucrare detaliată despre transmisia imaginii la distanţă
în revista 'Electricestvo ' din anul 1885 (numărul l din ianuarie).
Lucrarea intitulată "Novai telefotograf' conţine o sene de schiţe
detaliate privind "vederea la distanţă" folosind scanarea 1magm11
proiectate cu ajutorul unui dispozitiv spiralat şi mai mulţi senzori de
lumină conectaţi prin conductori electrici.
Bachrnatiev nu a continuat aceste preocupări , nu se cunoaşte
nici un patent, întrucât în acele vremuri tulburi din Rusia a emigrat în
Bulgaria unde şi-a schimbat şi profilul cercetărilor, trecând in
domeniul biologiei.
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1890 - Fizicianul german Rafael Eduard Liesegang ( 1869-194 7) [7, 8] foloseşte pentru
prima oară termenul „Electrischer Fernsehen" şi de asemenea „Bildtelefons" sau videotelefon (în
accepţiunea de astăzi) în lucrarea ,,Beitriige zum Problem des electrischen Fernsehens. ". Edison întro corespondenţă cu Liesegang este sceptic privind viitorul telefonului cu imagine „Phototel" : ,,Of
co urse it is ridiculous to talk about seeing between new York and Paris. Th e rotundity of the eaarth, if
nothing else, would render that impossible".
- A

~

Dl,
I

1897 Karl Ferdinant Braun (1850-1918) inventează tubul
catodic, folosit drept traductor curent - imagine în diferite sisteme de
televiziune, începând cu televiziunea mecanică până la televiziunea
electronică. Tubul catodic este primul dispozitiv electronic cu vid,
precursor al televiziunii electronice, aflat la capătul lanţului de transmisie a
1magm11 .
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1898 - Jaques Arsene d'Arsonval (1851-1940) prezintă (în şedinţa din data de luni 18
aprilie) la Academia de Ştiinţe lucrarea lui M. Dussaud "Sur le transport des variations lumineuses
aau moyen d 'un fii conducteur de f'electricitee". Comunicarea publicată in Comptes Rendus
sugerează folosirea seleniului pentru transformarea intensităţii luminoase în curent electric [9].
De menţionat că deşi la prezentare acest aparat nu este numit în nici un fel, M. Armengaud
publică în Scientific American Supplement un articol intitulat 'The Dussaud Teleoscope '.

COMPTES RENDUS
UlillU0 11A.l),\ll tts

DES SEANf:ES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES
~\

CONflOl\i\rt M l!.~T A

~···
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N& Dtc lSIOY OE l .'ACA.DEMI E

PAR IU( . LBS SBCRfl1'AIRBS PBRPBTOELS .

TOIIIE CENT VINGT-SlXIEM.E .

PAI\IS.
GAUTHfER -VJLL\KS Br m .5. LIIPRlll BU RS-1.IBRAIRl'.S
l>U COM l"T BS ~R1'0\J S OP.3 S! .1,NCRS Oli L'Al! ,\DlN IF. 085 SCIUIC IB ,
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1898 - Jan Szczepannik (1872-1926) si Ludwig Kleiberg obţin un brevet (cu prioritate de la
24 februarie 1897) pentru un 'Aparat pentru reproducerea desenelor şi transmiterea la distanţă prin
intermediul electricităţii'- Britisch Patent No. 5031 / 1897.

TRAI NEW TE-LEGTBOSGOPE
Details of the Instrument That 1s
to Transmit Pictures Over
a Tele!jraph Wire.

S-ZCZE.PANU{.?S _W·EIRD MACHfNE
Claims of the Polish Schoolmaster as
to What llis Telectroscope Will Do
and Row It Does It-A Scheme
f far the Xransmission of
Oolored :Bays.

Aparatul a fost denumit ' Telectroscop ' un termen folosit atunci când toată lumea, inventatori
ş1 publicul larg, se referea la transmiterea imaginilor la distanţă; referitor la construcţie, există
comentarii ale jurnali ştilor privind o demonstraţie discutabilă făcută la Expoziţia de la Paris în anul
1900. El apare ş i într-o povestire a lui Mark Twain scrisă în 1877 referitoare la un viitor apropiat -
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anul 1904. De altfel, numeroasele invenţii ale lui Jan Szczepannik din domeniul textil
imaginilor l-au fascinat pe scriitor care l-a şi numit 'Edisonul austriac-polonez'.

şi captării

1900 - Daniel McFarlan Moore ( 1869-1936) un inginer şi
inventator american, inventează în anul 1900 lampa cu descărcare
electrică în gaze - numită şi "lampa Moore", o alternativă a lămpii
cu incandescenţă produsă în principal de Edison. Această lampă , este
un predecesor al lămpilor moderne fluorescente şi cu neon. Efectul
luminos al descărcarilor in gaze ere bine cunoscut din anii 1850,
tuburile Geissler, dar Moore a început cercetările în laboratoarele lui
Edison. Urmare a unor dispute, lămpile produse de Edison erau
"prea mici, prea calde şi prea roş ii" după spusele lui Moore. Moore
îşi înfiinţează în 1894 propriile companii şi începe producţia în baza
patentelor obţinute. Gazul folosit era un amestec de azot şi dioxid de
carbon. Această invenţie avea să asigure sursa luminoasă ideală
pentru reproducerea imaginii la postul de recepţie, întrucât înlocuia
dispozitive le electromagnetice modulatoare a sursei de lumină .
1900 - Constantin Dmitrievitchi Perski ( 1854-1906) fizician rus, profesor de electricitate la
Academia de Artilerie din Sankt Petersburg, a folosit pentru prima oară termenul "Televiziune" întrun articol intitulat "Television au moyen de / 'electricitee" publicat cu ocazia Primului Congres
Internaţional de Electricitate ţinut cu ocazia
Expoziţiei Universale de la Paris din anul 1900
(l 8-25 august). Interesant la această comunicare,
care prezintă o sinteză a cercetărilor mondiale
până în acel moment privind transmisia imaginii,
este faptul că se propune (în mod impropriu,
probabil
o
eroare
editorului)
folosirea
proprietăţilor
magnetice ale seleniului în
transmiterea imaginilor, iar un element de noutate
ar mai fi faptul că prezentarea unor desene s-a
tăcut folosind proiectoare de imagine (lanterne
magice ale epocii). [ l O].
Cuvântul "Televiziune" a stârnit şi ironii, fiind considerat un "barbarism etimologic" întrucât
era compus din două cuvinte provenind din limbile Latină şi Greacă : Nu se ştie exact cine a folosit
această exprimare apărută în Manchester Guardian: " Television ? Th e world is half Latin and half
Greek. No good can come ofit". Pe pagina internet apare ca fiind atribuită jurnalistului C.P. Scott
[l l]. În volumul congresului [10], Perskyi apare în Lista generală a membrilor, ca fiind : "Capitaine
de / 'artilerie de la garde imperiale, chef des ateliers de precis ion militaire, electrician de / 'usine des
fusees et des instruments, collaborateur du Gouvernement general d'artlerie (Section physique et
electrotechnique), Membre de la Societe electrotechnique, Wassily Orlow, Saint Petersbourg Russie".
El era reprezentant al Rusiei, prin Societatea Imperială Tehnică a Rusiei . Termenul a fost asimilat
imediat, fiind cunoscut ca "television' în Anglia, "televisie" în Germania, " televisione" în Italia,
"television" în Spania etc.
1907 - Eduard Belin (1867-1963) inventează un aparat cunoscut sub numele "Belinograph"
destinat transmiterii imaginilor prin liniile telefonice şi telegrafice. A fost mult folosit de jurnalişti
până în anii 1914. Aparatul transmitea imaginea punct cu punct folosind un detector cu seleniu. La
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recepţie

se folosea hârtie fgotografică impresionată într-o cameră obscură de către o sursă de lumină
controlată de curenţii recepţionaţi . Belin obţine în 1907 patentul US 853755 pentru invenţia "Aparat
pentru transmisia la dis tanţă a imaginilor optice reale" cu prioritate din anul 1905 [12]. Patentele
ulterioare se referă la perfecţionări legate de sincronizarea transmisiei, atât prin liniile telegrafice, cât
şi prin unde radio.
UNITED STATES PATE~T OFFICE.
E:DOUA.HD BELL~. OP P.4..HIS, FRA.'lCE.
Aff".U4TVS
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TELEVIZIUNEA MECANICĂ
Inspiraţi

de noile invenţii care uşurau comumcarea:
telegraful, telefonul şi pantelegraful pentru facsimil ,
Lumiere
( 1895),
inventatori
cinematograful
fraţilor
independenţi dar şi firme de comunicaţii au căutat soluţii
pentru transmiterea prin cablu a imaginilor în mişcare.
Existau deja premizele apariţiei unor noi inventii, deja
apăruse şi un nume - televiziune, iar scrierile lui Verne,
articolele din ziare care popularizau noile invenţii, ajungând
uneori până la vulgarizare, au stimulat într-o măsura ridicată
interesul publicului şi al cercetătorilor. Interesant este faptul
că soluţiile propuse, deşi brevetate şi făcute astfel cunoscute
lumii ştiinţifice şi tehnice au rămas mulţi ani neaplicate, cea
mai semnificativă situaţie fiind a discului lui Nipkow.
Televiziunea mecanică începe cu adevărat în momentul
folosirii , după aproape patru decenii de către Baird, a
invenţiei lui Nipkow, pe care o putem considera " invenţie
pionier", iar soluţiile tehnice ulterioare, deşi târzii, sunt variante mecano-optice care folosesc
explorarea ciclică pe porţiuni a unei imagini, redarea urmând şi ea acelaşi procedeu.

1884 Paul Julius Gottlieb Nipkow (1860-1940) visa ca

toată

lumea, la transmisia imaginii la

distanţă. În anul 1882, student fiind la Universitatea din Berlin, îşi întrerupe studiile. În anu l 1884,

avea vârsta de 24 ani, depune la oficiul de patente german o cerere de brevet pentru un dispozitiv
numit " Telescop electric" în conformitate cu terminologia folosită în acei ani pentru transmisia
imaginilor. Astfel, obţine în anul 1885 brevetul cu numărul 30105, Clasa 21 - Electrische Apparate,
pentru "Electrisches Teleskop" cu prioritate de la data de 6 ianuarie 1884, dată la care a depus cererea.
Este foarte posibil ca tânărul Nipkow să fi fost şi el preocupat ca mulţi cercetători ai vremii de
problema comunicării prin imagini, aşa încât putem situa perioada de "incubare" în anii scurţi ai
studenţiei, ea precedând momentul "iluminării" privind soluţia tehnică. În anul 1885 publică o lucrare
privind telefotografia [ 13]. Lucrarea a stârnit interesul lumii ştiinţifice, întrucât, Paul Clemenceau întro lucrare privind stadiul transmisiei imaginilor citează printre alţii şi pe Nipkow.
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Nu se ştie care ar fi putut fi motivele pentru care nu a aplicat imediat ideea sa, deşi existau
premizele tehnice ale folosirii ei. Ideea care a stat la baza brevetului a fost explorarea proiecţiei unei
imagini folosind un disc prevazut cu orificii distanţate situate pe o traiectorie în formă de spirală care
închide un arc de 360°. Prin rotirea discului fiecare orificiu explorează imaginea pe un arc de cerc care
constituie "o linie" a imaginii, după care orificiul următor situat la o distanţă egală cu diametrul său
explorează linia următoare, procesul continuând până la trecerea ultimului orificiu al spiralei. Astfel,
discul generează o serie de secvenţe luminoase, corespunzătoare porţiunilor explorate ale imaginii,
imaginea optica fiind transformată cu ajutorul unui senzor fotoelectric într-o altă secvenţă de semnale
electrice. După ocuparea unor funcţii de inginer, în 1919 se dedică perfecţionării invenţiei

PATENTAMT.

PATENTSCHRIFT
.- M 30105 Kl.ASSE 21 :. Eurnncn AnAUrL

PAUL NIPKOW

1N

BERLIN.

Elekfriaclles T..,_

Astfel, în l 930 obţine brevetul nr. DE4984 l 5 (C) intitulat „Einrichtung zur Erzielung des
Synchronismus bei Apparaten zur elektrischen Bilduebertragung" pentru sincronizarea în sistemele de
transmitere a imaginilor, brevetul cu prioritate din anul 1924 este achiziţionat de firma Siemens &
Halske. Între anii 1924 - 1939 obţine mai multe brevete privind
PAUL NIPKOW
BERLIN.
explorarea şi transmisia pe cale electrică a imaginii. Discul
Nipkow intră în atenţia inventatorilor, fiecare încercând să obţină
aparate mai performante şi imagini cu rezoluţie cât mai ridicată .
Discul a fost singura soluţie practică, simplă şi eficientă până prin
anii · 30, când începe să se impună televiziunea electronică, epoca
televiziunii mecanice fiind apusă. După foarte mulţi ani, firma
Zeiss foloseşte discul într-o variantă tehnologică contemporană în
microscopia confocală de mare rezoluţie [ 14]. Experienţa de
inginer a lui Paul Nipkow i-a permis înfiinţarea în 1934 a staţiei
de radio „Paul Nipkow" , staţia emiţând din 1935 zilnic în banda
de unde ultrascurte, după care încep la Berlin transmisiile
regulate ale staţiei ,,Fernsehsenders Paul Nipkow" . El este numit
Preşedinte de onoare a noii societăţi „Fernsehsenders" o staţie
folosită apoi pentru propaganda nazistă .
r~

1889 Jean Lazare Weiller ( 1858-1928) propune
explorarea imaginii folosind un tambur cu 360 de oglinzi, o
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cu discul lui Nipkow ş1 care asigura o rezoluţie
superioară. El publică în „Genie civil" lucrarea „De la vision a distance par
electricitee" în care expune principiile teoretice ale metodei şi aparatului. Tot
în acelaşi an, lucrarea apare în traducere sub titlul „Seeing to a distance by
electricity" în revista „The Telegraphic Journal and Electrica/ Revieu". Deşi
propunerea era pur teoretică , era o viziune nouă în explorarea mecanică a
imaginii . Ideea este dezvoltată de mai mulţi inventatori ai vremii sub diferite
structuri mecano optice. Ideea lui Weiller se baza pe fenomenele legate de
persistenţa imaginii proiectate pe retină ceea ce permitea ca prin percepţia
succesivă a unor elemente de imagine transmise în mod ordonat şi coerent
ochiul si creierul să perceapă o imagine în întregul său. Aparatul sau se
numea „Phoroscope".
movare

comparabilă

1907 - Boris Lvovici Rozing (1869-1933) s-a interesat de „telescopia electrică" din anul
1897 şi a început să studieze o versiune mecanică a sistemului
de analiză a imaginii la postul de emisie, dar pentru
reconstituirea imaginii utilizează tubul catodic. Începând
experimentele din 1902, realizează un dispozitiv pentru
deflexia fascicolului de electroni emis reuşind să deseneze
imagini pe ecranul fosforescent. La emisie foloseşte iniţial
drept traductor un fotorezistor din seleniu, dar întrucât
prezenta un răspuns prea lent faţă de succesiunea imaginii îl
înlocuieşte cu o celulă fotosensibilă cu vid recent descoperită.
Concluziile sale privind televiziunea se referă la folosirea la
recepţie a efectului fotoelectric extern studiat de Stoletov şi a
tubului catodic inventat de Braun, acestea fiind singurele care
//
asigurau o reproducere mai fidelă a imaginilor datorită
---------------'-','n- - - - - - -- '
răspunsului lipsit de inerţie optică. Modularea
Fry/8
intensităţii fascicolului de electroni permite obţinerea
unor imagini bogate în nuanţe de gri. El depune o
cerere pentru patent în Rusia în 1907 (25 iulie) şi
obţine brevetul cu nr. 18076 pentru invenţia „Cnoco6
3fleKmpu'lecKou
nepeâa'lu
U3o6p(J:}1Cefluu
na
F,yl.9
pmcmoRnue". Invenţia este dezvoltată şi obţine în
anii 1908-1911 mai multe patente în Germania,
Anglia şi SUA. Rosing nu a lucrat singur şi poate fi
considerat un precursor al televiziunii electronice,
reuşind împreună cu studentul său Zworykin să
transmită în 1911 primele imagini. Cercetările au
continuat până în anul 193 l când a fost exilat, fără
dreptul la muncă, fiind considerat contrarevoluţionar;
în 1932 este mutat la Arhangelsc unde a predat fizica şi moare după numai un an, în 1933 . Deşi
termenul de televiziune începea să fie asimilat în diferite state, Rosing foloseşte (1915) încă în
patentele sale termenul de „telescopie".
1917 - Denes Mihaly (1894-1953) un inventator şi inginer mecanic ungur, concepe în anul
1917 un sistem de televiziune pe care îl denumeşte " Telehor" sistem care întruneşte mai multe
patente. Reuşeşte să transmită prin radio imagini în mişcare şi produce aparatul la firma "Telehor
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AG". În anul 1922 inventează şi patentează aparatul "Projectophon" destinat transmisiei sunetului.
Sistemul de televiziune este prezentat la Expoziţia de Radio de la Berlin din anul 1928. Împreună cu
fizicianul E.H. Traub dezvoltă o nouă sursă de lumină modulată folosind o celula Kerr cu o definiţie a
imaginii de 240 linii. În anul 1935, sistemul său este operabil ş i disponibil pe piaţă .

.
Denes Mihaly a fost un inventator deosebit de prolific, având zeci de invenţii brevetate în
USA, Anglia, Germania, Spania, Canada. Invenţiile sale sunt din domeniul televiziunii,
cinematografiei - atât imaginea cât şi sunetul, dar şi al electronicii,
inspirat fiind de noile invenţii şi descoperiri care puteau fi aplicate în
echipmentele sale. S-a preocupat de:
- creşterea sensibilităţii traductorilor fotoelectrici folosind tubul
electronic inventat de Lee de Forest - triode [15] ;
- perfecţionarea traductorilor fotoelectrici [ 16] ;
- perfecţionarea fototelegrafului [ I 7]
- Perfecţionarea televiziunii [ 18];
- transmisia imaginilor cinematografice prm intermediul
televiziunii [ 19].
Invenţiile sale apar ca fiind cedate firmei sale Telehor Aktien
Gesellschaft, sau altor firme interesate - IMK Syndicate
Limited - England.

1923 (26 iulie) - John Baird şi colaboratorul său Will E. Day, înregi strează în Anglia
cererea pentru patentul intitulat ,,A system of transmitting views portraits and scenes by telegraphy or
wireless telegraphy" [20] ş i obţin în anul 1924 (9 octombrie 1924) patentul nr. GB 222604. Patentul
descri e un sistem de televiziune care foloseşte un disc Nipkow.
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Se pare că soluţia brevetului a apărut în urma unei cercetări
făcute de Baird în primăvara anului 1923 . La data de 27 iunie 1923 el
publică în „The Time" anunţul: ,,SEEING by WIRELESS. - Inventor of
apparatus wishes to hear from someone who will assist (nat financially)
in making working model. -Write Box S.686; The Times, E.C.4". Ca
urmare, este contactat de editorul revistei „Radiodifuziune", inginerul şef
al cercetării de la BBC şi Will Day, un proprietar de cinematograf cu care
începe un parteneriat de cercetare, rezultatul fiind primul patent.
Primele transmisii au fost făcute cu emiţătorul şi receptorul
cuplate mecanic asigurând astfel sincronizarea. În anul 1924, reuşeşte să
transmită imaginea unei cruci malteze în prezenţa jurnaliştilor de la
,,Daily News" şi „Observer" care au imortalizat imaginea inventatorului în jurnale. Încercând să facă
campanie noii invenţii, în 1925 (25 martie) la magazinul „Selfridges" din „London's Oxford Street"
transmite între două camere imagini simple, nişte siluete. Patronul magazinului, a fost impresionat aşa
încât i-a cerut lui Baird să continue cu demonstraţiile încă câteva saptămâni. În toamna anului 1925
(octombrie) reuşeşte să transmită o imagine în mişcare folosind o păpuşă de ventrilog numită „Bill".
În anul 1926, (27 ianuarie) are loc prima demonstraţie publică în faţa membrilor Institutului Regal în
sediul din Soho. Baird obţine licenţa pentru transmisii televizate în Londra.
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În urma demostraţiilor vestea realizării ajunge în USA, iar revista „Radio News" în numărul
din septembrie apare un articol în care se specifică: ,,Dl Baird a făcut cu siguranţă şi indiscutabil o
demonstraţie a televiziunii reale. Este prima oară în istorie când aceasta a fost făcută în orişice parte
a lumii".
Inspirat fiind de fonograful lui Edison se gândeşte la înregistrarea imaginilor pe discuri, astfel
că în 1926 obţine patentul nr. 289104, iar în 1927 patentul 292632 pentru înregistrarea pe discuri
metalice, numind aceasta inventie ,,Phonovision". Acesta este primul exemplu de „teleînregistrare" a
unei imagini. În 1926 -26 mai realizează prima transmisie publică între două oraşe Londra şi Central
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Station Hotel din Glasgow. În 1928 reuşeşte o transmisie transatlantică între Londra şi New York. Tot
în acest an (3 iulie), demonstrează prima transmisie color folosind un disc Nipkov cu trei spirale
fiecare destinată unei culori la emisie, şi trei surse de lumină colorată la recepţie. De asemenea, face
experimente privind televiziunea stereoscopică. În 1932 (29 aprilie), Baird demonstrează public
transmiterea prin unde ultrascurte a imaginilor TV folosind un receptor cu 30 linii. În 1933, consiliul
de conducere al companiei Baird Television Ltd. îl demite pe Baird din funcţiile executive, deşi îi
păstrează titlul de director general şi i se oferă un laborator în care să-şi dezvolte ideile.

1924 - George Dima Cristescu (n. 1902 -198?) student fiind în anul III la Facultatea de
Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti efectuează în Laboratorul de Acustică şi Optică al profesorului C.
Miculescu cercetări privind televiziunea mecanică.
În anul 1926, George D. Cristescu asistent suplinitor la Laboratorul de Acustică şi Optică al
Facultăţii de Ştiinte din Bucureşti , prezintă la una din şedinţele Societaţii Române de Fizică prima
comunicare [21, 22] din România privind transmiterea imaginilor la distanţă, în care sintetizează o
parte din cercetările efectuate începând din anul 1924; informaţia scrisă privind aceste cercetări din
anul 1924, a apărut peste doi ani, în prima lucrare despre televiziune din România.
În anul 1928, la numai 2 ani după ce Baird reuşeşte să transmită primele imagini, fizicianul
George D. Cristescu publică prima lucrare despre televiziune din România ,,Problema televiziunei"
[23]. Lucrarea cuprinde „două expuneri fa
Societatea Română de Fizică: prima fa 18
ff.,..._
~ ;7{'~17;~
mai 1926, a doua la 20 martie 1928".
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Lucrarea prezintă sinteza experimentelor de
~,?~,:-;:iw/ &k-za-/4?,:~ CL
[),l',--1CC"<-- ţ, t7p"k~ 1 ,.î/ /al'll
explorare şi transmitere a imaginilor de
G. D. CRI STESCU f,x~ ~ ~,-4,k /4, :8 M'N/1~
televiziune efectuate în „Laboratorul de
, ;;, ec,t/1e ~ 4"ar /t✓--fi . ./4naAcustică şi Optică a UniversităJei de Ştiinfe
,a{- ;t,~
din Bucureşti" după cum scrie şi în dedicaţia
n/y11✓ lf11'
y}!i4;✓,;:✓,;._.._-_
tăcută: ,Jn semn de recunoştinJă D 'fui Prof
C. Micu/eseu directorul laboratorului de
Acustică şi Optică, al FacultăJei de Ştiinfe din Bucureşti în care a luatfiinJă lucrarea defaJă 28 I VIII
1928 ".
De asemenea, autorul propune un sistem nou de explorare mecanică şi obţinere a imaginii.
Lucrarea cuprinde două părţi:
- în prima parte intitulată „Teleautografie, telefotografie, televiziune", autorul scrie:
,,Această primă parte a lucrării de fafă este reproducerea expunerii făcută 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 distanJă, cu ajutorul electricităJei. Este după cât ştim, cel
dintâiu istoric mai desvoltat şi cel dintâiu studiu critic ce s 'a făcu t în această direcJiune ";
- partea intitulată, ,,Cercetările autorului" informează cititorul : ,,Partea a doua a acestei
lucrări nu este decât redarea, cuvânt cu cuvânt, a expunerei ce a fost făcută in şedinfa de
la 20 martie 1928 a SocietăJei 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".
Această a doua parte, cuprinde mai multe subcapitole:
,, a) Câteva rânduri despre numărul de puncte ce urmează să alcătuiască o imagine"
„ b) Transformarea variaJiunilor de intensitate luminoasă in variaJiuni de intensitate electrică
şi invers
,,c) Un dispozitiv pentru descompunerea şi reconstituirea rapidă a imaginilor"
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., d) Procedee pentru obţinerea sincronismului "
,, e) Asupra înlăturărei decalajului dintre oglinzile transmiţătorului şi receptorului "
,,j) O descriere mai amănunţită a nouilor aparate "
,,g) Asupra modului de funcţionare al s taţiunilor "
., h) Încheiere"
Autorul încheie lucrarea cu cuvintele:
,Jată dar aparatele nostre 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 şir 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 anexa cu trei planşe cuprinzând schiţele aparatelor.
------..-------
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Desigur, cele prezentate în lucrare sunt rezultatul a numeroase experimente făcute înainte de
anul 1926. Aceasta este susţinută prin declaraţia autorului făcută la pagina 39:
,Jn anul I 924 studiind pentru prima dată posibilitatea vederei la distanţă prin intermediul
elecricităţei 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 direcţiunea aceasta au condus în scurt timp la creiarea unui prim
dispozitiv care prin simplitatea şi numeroasele avantagii p e cari le întrunea, comparat fiind cu tot
ceiace 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. "
În concluzie, se poate susţine ideea că student fiind, în anul 1924 (avea vârsta de 22 ani),
George D. Cristescu efectua cercetări de televiziune de pionierat, în România, fiind primul cercetător
care şi -a îndreptat atenţia către acest domeniu fascinant şi primul care a publicat în România o carte
despre televiziune - televiziunea mecano-optică .
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1928 - Rene Barthelemy (1889-1954) inginer diplomat al Şcolii Superioare de electricitate
este în 1929 şeful laboratorului de cercetări în televiziune creat de Jean Le Duc. Folosind un receptor
cu disc Nipkow cu lentile, având un ecran cu dimensiunea de (40x301)
cm şi o cameră de televiziune mecano-optică cu tambur cu oglinzi de tip
Weiler cu o definiţie de 30 linii (inspirat fiind şi de lucrările unui
fizician suedez Ekstrornrn), realizează la 14 aprilie 1931 prima
transmisie publică de televiziune prin radio din Franţa în amfiteatrul
Şcolii Superioare de Electricitate în faţa unui auditoriu de 800 de
persoane. Transmisia a fost denumită „radioviziune" întrucât s-a făcut
folosind un emiţător radio situat la o distanţă de 2 km. Cu aceaastă
ocazie, s-a prezentat un scurt metraj „Spaniola cu evantai",
telespectatorii având şi ocazia de a vedea şi pe prima femeie speaker a
Televiziunii Franceze Suzanne Bridoux. După această prezentare
publică, în decembrie 1932 se pune la punct o instalaţie cu rezoluţia de
60 linii pentru un program experimental de o oră pe saptămână. Prima
transmisie oficială a avut loc la 26 aprilie 1935 . Întrucât cererea pieţii a crescut de la un număr de l 00
receptoare în 1935 până la 3000 în 1949. ca urmare, Barthelemy concepe un receptor cu tub catodic
denumit ,,EMY VISOR" comercializat prin firma ,,EMYRADIO" începând cu anul 1935.

Berthelemy s-a preocupat de la prima transmisie de problema sincronizării transmisiei pentru
a asigura o bună stabilitate a imaginii. Primele receptoare aveau amplificatoare electronice cu triode,
care comandau lampa cu neon, iar discul Nipkow era sincronizat pe frecvenţa reţelei electrice.
Televizorul s-a comercializat în Franţa sub numele de „Semivisor". Barthelemy a trecut de la
televiziunea mecanică la cea electronică şi patentează atât receptoare cât şi transmiţătoare electronice
de imagine. Patentele sale din anii ' 30 se referă numai la televiziunea electronică .
1922 - Charles Francis Jenkins (1867-1934) pionier al cinematografiei americane [24], a
patentat un sistem de transmitere a imaginii prin unde (patent US 1544156 din 1925) cu prioritate din
data de 13 martie 1922. El a fost primul care a efectuat in America o demonstraţie publică a
televiziunii. El fondează în 1928 ,,Jenkins Television Corporation" şi „Charles Jeenkins
Laboratories" comercializând sub licenţă primele televizoare din USA.
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În 1928 deschide prima staţie de emisie din USA denumita W3XK, transmiţând din 1929 timp
de 5 nopţi pe saptămână. Receptoarele erau compuse dintr-un kit comercial cu disc Nipkow. În 1931
el vinde ,Jenkins television Corporation" lui De Forest, noua companie apărând sub numele de
,,DeForest-Jenkins". Jenkins, a fost un inventator prolific, depunând peste 400 de patente. Începând
cu 1932, compania sa de televiziune mecano-optică cedează teren noii revoluţii electronice introduse
în America de invenţiile lui Vladimir Zworykin şi Philo Farnsworth.
Televiziunea mecanică a putut fi dezvoltată în principal datorită descoperirii şi folosirii a două
descoperiri şi invenţii: fotoconductibilitatea seleniului ş i lampa cu descărcare, alături de discul
Nipkow care asigura scanarea şi fragmentarea imaginii. După o evoluţie rapidă , televiziunea mecanică
a trebuit să cedeze în faţa noilor tehnologii electronice. De menţionat că autorii şi inventatorii
televiziunii mecanice au încercat, iar unii au şi reuşit să folosească câteva invenţii ale electronicii
vidului, devenind astfel la rândul lor, ş i precursori ai televiziunii electronice.
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FILE DE ISTORIE FEROVIARĂ - DE LA LOCOMOTIVA
DIESEL-ELECTRICĂ 241 -142 DE, CU PUTEREA DE
4.400 CP, LA LOCOMOTIVA DIESEL-ELECTRICĂ 060 DA
DE 2100 CP MODERNIZATĂ
Daniel Apostol*
Abstract: The paper presents the first diesel-electric engines of CFR. pointing out their techno/ogical evolution,
throughout a 30 year-period. There are described the construction phases, as we/1 as the various equipment
items that were avai/able on these engines, together with the constructive changes peiformed until today to
these types of diesel-electric train engines.
Keywords: diesel-electric train engine, depot, equipment items, upgrading

1. Introducere

tât în Europa, cât şi în lume, începutul exp loatării locomotivelor diesel-electrice
poate fi considerat anul 1936, când la uzinele Sulzer Winterthur au fost proiectate şi
construite câteva locomotive diesel cu caracteristici comune şi performanţe
deosebite pentru acea perioadă, constituind bazele locomotivelor diesel-electrice moderne. Este vorba
de o locomoti vă diesel-electrică tip 262 BDl , cu formula osiilor 2-Co-2+2-Co-2, în dublă unitate cu
puterea totală de 4.400 CP (cu câte două motoare diesel) pentru căile ferate franceze, utilizată pe linia
Paris- Lyon- Mediteranee şi de locomotiva diesel-electrică cu formula osiilor 2-Do-1 + l-Do-2, în dublă
unitate cu puterea totală de 4.400 CP pentru căile ferate române introdusă de CFR în anu l 1938 în
exploatare, pe linia Bucureşti - Ploieşti - Braşov.
Încă din anul 1930 administraţia căilor ferate române a căutat soluţi i de rezo lvare a problemei
remorcării trenurilor pe una din cele mai grele secţii şi anume Ploieşti - Câmpina. Astfel, în anul 1936
CFR a comandat la firma "Sulzer AG - Winterthur" cea mai puternică locomotivă diesel-electrică ce
se putea realiza în perioada respectivă. Locomotiva a fost livrată în anul 1938 ş i a fost utilizată ca
prototip de încercare, în perioada dintre cele două războaie fiind una dintre cele mai mari şi mai
puternice locomotive diesel-electrice din lume. Ea a stat apoi la baza construcţiei locomotivei 060
DA. Astfel, în anul 1956 CFR comanda industriei elveţiene construirea unei noi locomotive dieselelectrice şi astfel începând cu anul 1959 CFR primeşte în parc 6 locomotive diesel-electrice de
2 100CP, seriile 001 - 006. Aceste şase locomotive au fost fabricate de Schweizerisc he Lokomotiv
und Maschinenfabrik din Winterthur. Din anul 1960 la uzinele Electroputere Craiova, în colaborare cu
UCM Reşiţa şi Întreprinderea de osii şi boghiuri Caransebeş, se începe fabricarea locomotivei dieselelectrice 060 - DA , aceasta fiind identică cu cele şase livrate de elveţieni şi este produsă pe baza
licenţelor firmelor: Sulzer, SLM şi Brown Boveri.

A

2. Locomotiva diesel-electrica a CFR nr. 241-142DE rupttereade4.400CP(2x2200CP)
În anul 1939 Uzinele Henschel şi Sulzer au construit pentru căile ferate române locomotiva
diesel electrică formată din două unităţi identice cu o putere totală de 4.400 CP, având dispoziţia
osii lor: 2-Do-l + I-Do-2, cea mai puternică locomotivă diesel electrică realizată până la acea dată.
Locomotiva (fig. I şi 2) a fost construită din două unităţi motoare cuplate între ele.
• Dr. ing. , CFR Iaşi
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Caracteristici tehnice:
putere motoare diesel.. .. ... ... ... . ... ... .. .... ... .. . .... .. ... 2 x 2200CP ;
diametru roţi motoare .. .. .. . ... .. ... .. .... .. .... . .... ... . .. .... .. 1350 mm;
diametru roţi libere ... ............ .. ... .... .. ... ... .... .. ... .. ... . 1OOO mm;
lungimea locomotivei între tampoane .. .. . ... .. .. ....... .... 29.000 mm;
greutatea locomotivei în serviciu . . ...... .... . .... ....... ... . .. .230 t;
greutatea aderentă ... ... .... . ... ... ... .. ... . .. .. . ...... .... .... ... ... 148 t;
sarcina maximă pe osie ...... . ... .... ...... .. ... ... .. ..... .. .. .... .19 t;
forţa de tracţiune maximă .. ... .. .. .. . .. . ... ... . ..... .. .. .. .. .... .36 tf;
forţa de tracţiune uniorară ... .. ... .. .... . ... .. ...... ................ 24,4 tf;
forţa de tracţiune de durată ..... ... . . .. ... 17,4 tf la viteza de 48 km/h;
viteza maximă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... .. .. ... 100 km/h.
Echipamentul electric şi partea mecanică a locomotivei au fost livrate de către firmele
"Brown", "Boveri&C Baden" şi "Henschel und sohn Cassel". Prin motorul diesel şi sistemul de
transmisie electrică, această locomotivă a servit ca model pentru locomotivele diesel-electrice seria
060 - DA. În fig. 1 se poate vedea locomotiva, în probe, în staţia St. Gallen, din E l veţia, înainte de
predarea către beneficiar - Calea ferată din România. Aceasta a făcut, pe linia de cale ferată Bucureşti
- Braşov probe şi încercări, locomotiva, urmând a fi utilizată pe această rută. Începerea celui de al
doilea război mondial a făcut ca locomotiva diesel-electrică de 2x2200 CP să nu mai fie utilizată în
scopul pentru care s-a achiziţionat, şi anume remorcarea de trenuri accelerate şi rapide grele pe secţia
Câmpina - Braşov . Astfel, după război, până în anul 1947 o întâlnim utilizată ca grup electrogen.
Între anii 1950 şi 1960, locomotiva a fost transferată depoului Bucureşti Călători, unde a fost pusă în
funcţie şi va remorca trenuri pe ruta Bucureşti - Braşov. În anul 1964 locomotiva va fi retrasă
definitiv din exploatare. După retragerea din circulaţie, locomotiva a intrat în patrimoniul Muzeului
CFR, fiind conservată în depoul Dej (fig. 2 - vedere generală a locomotivei).

Fig. 1 - Locomotiva diesel-electrică în

staţia

St. Gallen [5]

Fig. 2 - Locomotiva în depoul Dej
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Fig. 3 - Amplasare echipamente pe

locomotivă

[5]

În fig. 3 se poate vedea modul de amplasare a echipamentelor locomotivei diesel-electrice si
anume:
- echipamentul mecanic cu partea de rulare, constituită din boghiu alergător, cu două osii, patru
osii motoare şi osii purtătoare .
Locomotiva era practic constituită din două unităţi identice, construite de tip autoportant, cu o
cabină la unul din capete. Sub şasiul unei unităţi se găsesc 7 osii, din care 2 sunt alergătoare, 4
motoare ş i 1 purtătoare . Osiile alergătoare formează un boghiu, ca în fig. 4. După cum se observă
construcţia locomotivei a preluat elemente de la locomotiva cu abur.
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alergătoare

[5]

Osiile motoare au câte un electromotor de c.c. cu excitaţie serie semisuspendat (fig. 5)
montate direct pe şasiu prin intermediul unei suspensii cu arc în foi.

şi

sunt

Fig. 5 - Osie motoare [5]

- echipamentul electric: poate fi împărţit în echipamente electrice auxiliare (de comandă ,
control etc.) şi echipamente electrice de forţă, necesare producerii forţei de tracţiune.
Sursa de energie electrică era un generator de c.c. capabil să debiteze o putere electrică de
1255 kW, generator antrenat de către un motor diesel Sulzer, de 2200 CP, tip 12LDA3 l, cu 12 cilindri
în linie, supraalimentat. Supraalimentarea motorului diesel era făcută de două turbosuflante ce
alimentau fiecare câte şase cilindri.
Caracteristici tehnice generator principal (câte unul pentru fiecare unitate motoare):
- generator electric de c.c. cu trei înfăşurări de excitaţie: o înfăşurare de excitaţie separată reglabilă,
alimentată de la o sursa exterioară (generator auxiliar), o înfăşurare derivaţie şi o înfăşurare
anticompund, parcursă de curentul de sarcină al generatorului;
- număr poli principali: 10;
- număr poli auxiliari: 10;
- puterea în regim continuu: 1255 kW / 615 V / 2040 A sau 910 V / 1380 A lan = 744 rot/rnin I 1900
CP motor diesel;
- puterea uniorară : 1252 kW / 505 V / 2480 A lan = 744 rot/rnin / 2200 CP motor diesel;
- curent maxim la demaraj: I = 3300 A / U < 420 V / n = 840 rot/min / 2200 CP motor diesel;
Caracteristici tehnice motor de tracţiune (câte 4 pentru fiecare unitate motoare):
- tip motor de c.c. cu excitaţie serie;
- puterea în regim continuu : 295 kW / 615 V / 51 O A şi n = l 050 rot/rnin, corespunzând unei viteze a
locomotivei de 46,5 km/h;
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- puterea uniorară de 290 kW / 505 V / 620 A şi n = 780 rot/min, corespunzând unei viteze a
locomotivei de 34,5 km/h;
- turaţia maximă : 2.260 rot/min la viteza de 100 km/h a locomotivei .
Ca un element specific locomotivei, remarcăm cablurile de alimentare ale electromotoarelor
de tracţiune ce au un traseu prin exteriorul şasiului.
- echipamentul termic: constituie de fapt sursa de energie a locomotivei.
Acesta era constituit din două motoare diesel tip Sulzer, cu instalaţiile aferente: instalaţia de
alimentare cu combustibil (rezervoarele de motorină , pompe etc.), instalaţia de ungere şi instalaţia de
răcire a motorului.
Caracteristici tehnice ale motorului Diesel (câte 1 pentru fiecare unitate motoare):
- tip 12LDA31 ;
- constructor Sulzer, Elveţia;
- combustibil: motorină ;
- supraalimentat cu aer, câte 2 turbosuflante pe motor;
- capacitate rezervor principal de combustibil: 2870 litri;
- capacitate rezervor auxiliar de combustibil: 250 litri.

- echipamentul pneumatic: cuprinde insta laţii de producerea aerului, înmagazinare ş,
instalaţia de frână.
Sursa de aer comprimat o constituia un compresor de aer tip Oerlikon tip 2A, cu două trepte
de comprimare, antrenat de un electromotor. Aerul produs se înmagazina într-un rezervor de 400 litri.

Fig. 6 - Vedere actuală a motorului Diesel(stânga)

3. Locomotiva

diesel-electrică

şi

a generatorului principal (dreapta)

tip 060 DA de 2100 CP

Locomotiva diesel-electrică de 2100 CP a fost construită cu o cutie autoportantă, cu
cabine de conducere pe capete, fiind utilizată pe întreaga reţea feroviară din România.
Caracteristici tehnice:
formula osiilor: Co - Co;
ecartamentul: 1435 mm;
lungimea între feţele tampoanelor: 17.000 mm;
lăţimea maximă: 3.000 mm;
înălţimea maximă (de la nivelul ciupercii şinei): 4.270 mm;
ampatamentul bog hiului: 4 . 100 mm;
ampatamentul total: 12.400 mm;
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distanţa

între pivoţii boghiului: 9.000 mm;
diametrul roţilor cu bandaje noi : 1.100 mm;
diametrul roţilor cu bandaje serniuzate: 1.060 mm;
greutatea maximă, locomotiva complet alimentată: 116,3 t;
viteza maximă:

raza

minimă

• în linie curentă: I 00 km/h pentru 060 DA ;
• în linie curentă: 120 km/h pentru 060 DAl.
de înscriere în curbă :
• în linie curentă: 275 m;
•

în depouri: 100 m.
Locomotiva este destinată remorcării trenurilor de călători şi marfă pe secţiile de circulaţie
neelectrificate ale căilor ferate române.
În fig .7 este prezentată prima locomotivă diesel-electrică tip 060 DA de 2100 CP fabricată în
Elveţia şi anume seria 001, în prezent aflată în conservare în depoul DEJ.

Fig.7 - Locomotiva

diesel-electrică

DA

00!şi

pupitrul de conducere

Uzina SC Electroputere SA a produs pentru CFR locomotive diesel-electrice tip 060 DA,
astfel :
locomotiva diesel - electrică tip 060 DA, în variantă clasică, identică cu primele 6
importate de CFR din Elveţia, cu viteza de maxim 100 km/h;
locomotiva diesel-electrică tip 060 DAI, de viteza sporită, cu viteza maximă 120 km/h;
locomotiva diesel-electrică tip 060 DA, de cale largă.
Industria românească a tăcut ca de-a lungul timpului locomotiva diesel-electrică 060 DA să
ţină pasul cu tot ce era mai nou în tehnică şi de asemenea, cu necesităţile vremurilor. Astfel, după anul
2000, SC Electroputere SA, SC Reloc SA, SC Softronic SRL, SC Promat SRL, SC INDA SRL, SC
Remaru Cluj SA, SC IRLU SA şi SC «CFR SCRL» Braşov SA au modernizat locomotiva 060 DA,
respectiv 060 DAI, în următoarele variante:
locomotiva diesel-electrică tip 060 DA dotată cu instalaţie pentru încălzirea electrică a
trenului tip INDA ;
locomotiva diesel-electrică tip 060 DAI dotată cu instalaţie pentru încălzirea electrică a
trenului tip INDA ;
locomotiva diesel-electrică tip 060 DA dotată cu instalaţie pentru încălzirea electrică a
trenului tip INDA şi instalaţie tip ISDC (Softronic);
locomotiva diesel-electrică tip 060 DAI dotată cu instalaţie pentru încălzirea electrică a
trenului tip INDA şi instalaţie tip ISDC (Softronic);
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locomotiva diesel-electrică tip 060 DA dotată cu instalaţie pentru încălzirea electrică a
trenului tip INDA şi instalaţie tip EPSAI (fig. 8 );
locomotiva diesel-electrică tip 060 DAI dotată cu instalaţie pentru încălzirea electrică a
trenului tip INDA şi instalaţie tip EPSAI;
locomotiva diesel-electrică tip 060 DA dotată cu instalaţie tip ISDC (Softronic);
locomotiva diesel-electrică tip 060 DAI dotată cu instalaţie tip ISDC (Softronic);
locomotiva diesel-electrică tip 060 DA dotată cu echipament Promat (fig. 10);
locomotiva diesel-electrică tip 060 DA I dotată cu echipament Promat;
locomotiva diesel- electrică 060 EGM de viteza maximă 100 km/h (varianta modernizată
cu EMD - General Motors Corporation);
locomotiva diesel-electrică 060 EGM de viteză maximă 120 km/h(varianta modernizată
cu EMD - General Motors Corporation - fig. 9);
locomotiva diesel-electrică 060 Carpathia 2300 DE-M dotată cu motoare de tracţiune
asincrone şi instalaţie tip Promat (fig. 11).

Fig. 8 - Locomotiva diesel-electrică 060 DA dotată cu convertor static tip INDA

şi

echipament EPSAI

Fig. 9 - Locomotiva diesel-electrică 060 EGM

Fig. 10 - Locomotiva

diesel-electrică

tip 060 DA cu echipament Promat
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Fig. 11 - Locomotiva diesel-electrică Carpathia 2300 DE-M
În fig .12 s-a reprezentat grafic, după anul de construcţie şi modernizare a locomotivei dieselelectrice 060 DA, evoluţia tehnică a acesteia.

VJr ia nta loco mot iva

LDE tip 060 DA
de2100CP

transmisie c.c.<.c.

LDE

tip 060 EGM

LDE tip 060 0E-M
de 2300 CP

de 2000 CP

LDE tip 2-0o-l+l-Oo-2

de 2x2200 CP

1939

1959

2000

2010

An

Fig. 12 - Evoluţia tehnică a locomotivei diesel-electrice 060 DA

4. Concluzii
România a ştiut dintotdeauna să facă un pas înaintea multor state cu tradiţie şi să rezolve
multe din problemele tehnice ale vremii. Astfel, îndrăzneşte să comande şi să exploateze locomotive
diesel-electrice de mare putere, când în Europa doar Franţa îşi permitea acest lucru. Aşa apare pe
calea ferată română locomotiva diesel-electrică 2-Do-l + l-Do-2 de 4400 CP, locomotivă ce va rămâne
un simbol în calea ferată română şi care a influenţat producţia viitoare de locomotive diesel-electrice a
României - apariţia locomotivei diesel-electrice tip 060 DA de 2100 CP;
Locomotiva diesel-electrică tip 060 DA de 2100 CP a fost una din cele mai produse
locomotive în lume, peste 2400 de bucăţi, fiind exportată, până în anul 1990, în multe ţări, printre care
Bulgaria, Polonia şi China.
La momentul actual locomotiva diesel-electrică 060 DA a suferit profunde modificări, care au
făcut din ea o locomotiva modernă , dotată cu cele mai noi tehnologii.
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PETRU PONI - MĂRTURII ALE RELATIILOR
CU ELITA
,
ROMÂNEASCĂ A VREMII SALE
Monica Nănescu •

Abstract: The research highlights the friendships between the chemist Petru Poni and a lot of romanian
personalities /rom the end of XIX th century to beginning of XX th century.Beyond of the axiologic substance of
the topic, the image of elites over the times, reconsiders the socio-cultural role played /rom the most important
personalities of the society of that time in the national emancipation in the economic, scientific, financial and
artistic space. They say that exploring this academic interes area we reveals in /act a part of the friendships
between the scientist Petru Poni and his friends' circle belonging to leads the way in the in different directions
of historical and social evolution.
Keywords: Petru Poni, friendships, chemist, archival documents, personalities.

R

de prietenie dintre chimistul Petru Poni şi o serie de personalităţi româneşti de
la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX, conturează un domeniu
arhivistic emblematic pentru perioada de formare a statului român modern. Dincolo
de substanţa axiologică a subiectului, imaginea elitelor vremii, intermediată de filtrul legăturilor
umane şi profesionale ale familiei Poni, reconsideră rolul socio-cultural jucat de importanţi
reprezentanţi ai societăţii de atunci în procesul de emancipare naţională în spaţiul economic, ştiinţific,
financiar şi artistic european. Se poate afirma că orice investigaţie de acest tip îşi pierde din aspectu l
de intrigă românească în profitul conturării unei veritabile retrospective, în care trecutul poate fi
descris „de la sursă", cititorul fiind informat, în notă familială, asupra unor evenimente din
perspectiva intimităţii unei cronici sau din punct de vedere epistolar.
Aproape toată corespondenţă prezentată în lucrarea de faţă se află în fondul arhivistic al
Muzeului „Poni - Cernătescu" din Iaşi , alături de alte surse bibliografice importante, printre care aş
menţiona Cafeaua de dimineaţă a lui Aurel Leon, publicată la Editura Nord Est, în anul 1995. Ultima
referinţă bibliografică ne oferă privilegiul de a descoperi o altă faţetă literară a scriitorului ieşean, cea
de memorialist care lucrează cu certitudini şi cercetează trecutul, supunându-l unei operaţii de
descifrare din perspectiva unor aspecte ce nu vizează, atât individualitatea în sens strict, ci datele
prezenţei pe scena publică , ceea ce reprezintă un avantaj major în abordarea acestui demers.
Lumea ştiinţifică de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi început de secolul XX se baza pe un
optimism excesiv în ceea ce priveşte încrederea în puterea raţiunii şi a cunoaşterii ( odată cu
răspândirea pozitivismului lui Auguste Comte (1798-1857) la sfârşitul secolului al XVIII-iea), dar şi
prin exprimarea liberă a ideilor, emoţiilor şi sentimentelor. Procesul de modernizare a statului român a
generat atitudini diverse, în funcţie de problemele ce trebuiau rezolvate, reunind personalităţi din sfera
istoriei, literaturii ştiinţei şi artei. Astfel, chimistul Petru Poni s-a înconjurat de colegi care au avut
prilejul să-l aibă mai mult în proximităţi creative sau de pedagogie profesională , şi de prieteni, deseori
personalităţi marcante ce i-au trecut pragul casei, încărcând-o de spiritualitate.
Istoria venerabilei clădiri ce a aparţinut familiei Poni şi care adăposteşte astăzi Muzeul „ Poni
-Cernătescu", semnalează că aici era locul în care altădată se organizau vestitele saloane literare
amfitrionate de poeta Matilda Cugler - Poni, unde erau nelipsiţi ca oaspeţi Mihai Eminescu, Veronica

• Doctor ing.,

elaţiile

Şef secţie

Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii

„Ştefan

Procopiu" - Complexul Muzeal

Iaşi
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Miele, A. D. Xenopol, Ion Creangă, Nicolae Iorga, Titu Maiorescu' ş.a. În această idee, câteva detalii
referitoare la prieteni - personalităţi care au trecut pragul casei familiei Poni, le desprindem dintr-o
serie de scrisori ale Matildei Cugler-Poni, dintre care o cităm pe cea din 2 l .X.1887:
„Ieri a fost Creangă pe la mine. A venit să- şi caute alinarea pentru bolile lui, ştiind că dacă te
mai caini altuia ţi se pare mai uşor. Găsindu-mă bolnavă de reumatism, a uitat de ale lui şi a început
să-mi dea el mie reţete pentru leacuri. Mi-a propus să-mi trimită o babă care să mă oblojească . I-am
zis să şi -o ţină lui şi a început să se vaite. Apoi după cum văd eu, s-a întâlnit tusea cu junghiul, a mai
zis şi a plecat trist" 2.
O altă scrisoare menţionează un pasaj privindu-l pe Nicolae Iorga, care a locuit o vreme la
profesorul filolog Vasile Burlă şi a frecventat casa familiei Poni, de care era legat sufleteşte:
„Ce zici, dragă Puiule, de talentul tânărului nostru prieten, care a ţinut un discurs zguduitor în
parlament. Va face o carieră frumoasă acest băiat studios . L-am sărutat de bucurie. Dacă trece
Xenopol pe la noi spune-i bucuria şi lui" 3.
Scriitorul Aurel Leon dezvăluie cititorilor, în volumul Cafeaua de dimineaţă, o poveste foarte
nostimă relatată chiar de poetă prin 1921. Astfel, în urma unei vizite făcute de scriitor în casa Matildei
Cugler-Poni, răsfoind prin puzderia de fotografii ce le-a trecut printre mâini, au găsit una
reprezentându-l foarte sugestiv pe istoricul A.O. Xenopol: ,, Într-o după-amiază, ne trezim că vine
Xenopol şi, când îşi scoate pardesiul, rămâne în uniformă de academician. Venise să ne consulte cum
îi stă. Fetele mele, Lucia şi Margareta au pufnit în râs. Poni la fel. El nu a purtat niciodată uniforma,
folosită numai pentru şedinţe solemne. Xenopol a plecat bombănind. Apoi ne-a trimis fotografia cu
dedicaţie, semn că se costumase pentru fotograf,4. Ştiind că Xenopol o iubise pe Matilda şi o ceruse de
soţie înaintea lui Poni ne dăm seama de ridicolul acestei situaţii. Referitor la istoricul A.D.Xenopol,
Petru Poni îi trimite în 2 noiembrie 1914, o scrisoare Matildei referitoare la starea de sănătate a
istoricului:
,,Dragă puiule,
Când am plecat luni din Iaşi, m-am întâlnit în tren cu Cuza care mi-a spus că Xenopol ar fi
avut un atac şi că este paralizat. Această tristă veste a fost confirmată prin mai multe notiţe publicate
în jurnale. E fără învoială o mare perdere pentru noi toţi căci ar fi putut lucra mult. Începuse să
publice a doua ediţie din istoria românilor. Scosese până acum trei volume. Mi-a spus el însuşi
modificările ce fă.cuse. Scrie-mi dacă ai aflat ceva despre starea lui" 5 .
După ce Matilda Cugler se căsătorise cu Poni în 1876, Xenopol a luat-o de soţie pe Riria,
devenită celebră prin versurile ei rizibile, publicate în Revista Viaţa Românească . Tot în acest context,
poate fi semnalată o mică notiţă dedicată Matildei Poni, care, în 1927, publică volumul intitulat
,,Poesii":
„Manuscript interesant găsit printre hârtii. Bine fac să vi-l trimit pentru aducerea aminte a
timpurilor trecute de mai bine de 60 de ani. Al Dumneavoastră vechi amic şi admirator Iacob
C.Negruzzi " 6 .
Un alt aspect interesant al prieteniilor pe care le-a legat Petru Poni cu personalităţi din sfera
literaturii, aduce în atenţie neştiuta faţă a lui Alexandru Odobescu. Monograful cel mai documentat
privind Tezaurul de la Pietroasa şi autorul lui Pseudokineghetikos (Fals tratat de vânătoare), omul
Odobescu a fost extrem de contrariant, viaţa sa devenind un adevărat roman, deşi până acum nimeni
1

2

Matilda Cugler-Poni, Scrieri alese, ediţie îngrijită de Ion Nuţă,Iaşi, 1976, p.6.
Aurel Leon , Cafeaua de dimineaţă - Cele două lăzi îngropate în pivniţa caselor Pani, Editura Nord Est, 1995,

r.89.
Idem.
Ibidem, p.90.
5
Arhivele Naţionale Iaşi , Fondu/familial Petru Pani, Mapa Matilda Cugler-Poni nr. 524.
6
Arhivele Naţionale Iaşi, Fondu/familial Petru Pani, Mapa Matilda Cugler-Poni nr. 642.
4
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n-a fost tentat să-i romanţeze viaţa. Deşi trecuse prin viaţă consumându-se în mai multe pasiuni
arzătoare, în urma cărora nu au lipsit decepţiile, Odobescu a învăţat prea puţin din acestea.
Sinuciderea cu morfină a fost considerată o consecinţă a dragostei nefericite pentru Hortensia
Racoviţă, pe care el o arată în scrisoarea către Anghel Demetriescu, scriitorul întrutotul dedicat
relaţiilor de prietenie cu C.I.Istrati, Ion Luca Caragiale, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Alexandru
7
Vlahuţă, Alexandru Odobescu .
Este interesant de amintit contextul în care Demetriescu l-a ajutat pe Ion Luca Caragiale, aflat
deseori într-o permanentă criză de bani, angajându-l în 1885 ca profesor suplinitor la Colegiul „Sf.
Gheorghe", unde era director. De asemenea, în perioada 1889 - 1903, s-a ocupat direct de educaţia lui
Mateiu Caragiale, care vorbeşte, în memoriile sale, despre Demetriescu cu multă afecţiune numindu-l
„excelentul meu director şi maestru de istorie" 8, cel care i-a dezvoltat gustul pentru cercetările de
heraldică de care s-a ocupat mai târziu. Odobescu se pare că a scris, în noaptea de 8-9 noiembrie
1895, două scrisori, una către familia sa şi una către Anghel Demetriescu, căruia îi mărturisea că
iubita i-a fost „adevăratul mormânt al inteligenţei, al iluziilor, ba chiar al vieţii", făcându-l să cedeze
în faţa „uşurinţei şi vulgarităţii simţurilor" 9 .
Se pare că a mai existat o scrisoare către ministrul Poni, în care Odobescu nu mai repetă
asemenea acuzaţii, deoarece Poni o cunoştea pe autoarea de manuale didactice Hortensia, născută
Keminger, de la Comăneşti-Bacău, căsătorită până în 1855 cu Alexandru Davila, împreună cu care a
avut doi copii . Despărţită de acesta după trei ani, s-a căsătorit cu Dumitru Racoviţă, şeful de cabinet al
lui Titu Maiorescu, care a murit însă după doi ani. Odobescu a făcut pentru aceasta doamnă o
adevărată pasiune, care i-a adus multă suferinţă şi umilinţe, fără şanse prea mari de ameliorare. Se
pare că, însăşi soţia lui Odobescu, Saşa, a propus Hortensiei Keminger să se căsătorească cu acesta,
însă aceasta a refuzat 10 .Un oarecare rol în acest refuz l-a avut şi Caragiale, probabil acelaşi ca cel jucat
între idila dintre Eminescu şi Veronica Micle 11 .
Cel mai înţelept dintre toţi s-a dovedit Petru Poni, care a împlinit şi ultima dorinţă a
sinucigaşului, acoperind golul creat de acesta în banii Societăţii de Arheologie. Interesant este faptul
că înainte de a lua o decizie, Poni s-a documentat, aflând că Odobescu era morfinoman încă de la
Paris. Pentru a pune capăt scandalului de presă, care cerea pedepsirea acelei femei ce „l-a exploatat şi
l-a înjosit pe Odobescu" 12, înţeleptul Ministru al Instrucţiunii Publice a transferat-o pe profesoară la
Botoşani , unde aceasta, în 1906, s-a recăsătorit cu profesorul de geografie Gheorghe Buzoianu.
Concludente mărturii oferă şi corespondenţa purtată de Petru Poni, pe atunci preşedinte al
Academiei Române, cu chimistul Constantin Istrati care îndeplinea funcţia de secretar al aceleiaşi
prestigioase instituţii . În anii de la începutul Primului Război Mondial, Poni se afla la Iaşi , iar Istrati,
tot moldovean, născut la Roman, era la Bucureşti , unde avea în grijă patrimoniul Academiei Române,
informându-l regulat pe preşedinte despre situaţia din capitală. Înainte ca germanii să ajungă la
Bucureşti, Istrati a împachetat în lăzi manuscrisele aflate la Academie şi le-a expediat la Iaşi , pentru
ca Poni să le trimită mai departe la Odesa, spre a fi în siguranţă. Lăzile erau numerotate şi în scrisori
Istrati comunica ceea ce cuprind. Astfel, aflăm din corespondenţă , că lăzile cu numerele 16 şi 17
cuprindeau „fondul Eminescu" 13, pentru care Istrati îi atrage în mod deosebit atenţia lui Poni. Printr-o
scrisoare informativă , Poni îi răspunde lui Istrati că a expediat mai departe toate lăzile, afară de cele
cu numerele 16 şi 17, pe care le-a oprit la Iaşi şi le-a îngropat în pivniţa casei, unde sunt mai în
Andrei Oişteanu, Narcotice în cultura română. Istorie, religie şi literatură, Iaşi, Polirom, 20 I O, pp.142-144
www.romanianvoice.com/poezii/biblio/bib_ caragialemi.php
9
www.historia.ro/ .../amorul-onoarea-ce-s-sinucis-alexandru-odobescu-O
10
www.history-cluj.ro/Istorie/cercet/Nastasa/Istoria_ cuplurilor.htm
11
www.observatorcultural .ro/I.L.-Caragiale-dramaturg-minor-autoreprezen ...
12
pandhoraa.blogspot.com/201 1/.. ./iubiri-in-umbra-tirnpului-alexandru.ht.. .
13
Aurel Leon, Op.cit., p.9.
7
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siguranţă

decât la Odesa. Foarte prevăzător, această iniţiativă s-a dovedit a fi de bun augur, pentru că
în fapt, Pani a salvat spre a fi cercetat apoi zeci de ani acest fond, deosebit de important şi pentru
cercetările lingvistice din zilele noastre. Restul lăzilor n-au avut o soartă atât de fericită. Prin acest
gest, manuscrisele poetului s-au păstrat în casa unde el a fost un oaspete de seamă şi unde, după cum
povestea Matilda Cugler-Poni „pisica siameză, aşa îi ziceam Veronicăi , că era roşcată şi călca uşor ca
o pisică, sosea pe portiţa de la soare-apune, deoarece prin portiţa de sus trecea uneori conu Mihalache
14
Kogălniceanu, ce era bătrân şi bolnav, dar stătea cu familia Pani la o cafeluţă" •
Aprecierea de care s-a bucurat chimistul Petru Pani de-a lungul carierei ştiinţifice şi
profesorale este consfinţită şi de scrisoarea primită în anul 1922, din partea lui Emil Racoviţă, pe
atunci preşedintele Societăţii de Ştiinţă din Cluj :
,,Onorate domnule profesor,
În una din ultimele sale şedinţe, Societatea de Ştiinţe din Cluj v-a propus ca primul său membru de
onoare, şi conform statutelor, adunarea generală „anuală" a consfinţit cu aclamaţii această propunere.
Vă rog să binevoiţi a ne înştiinţa dacă ne faceţi onoarea de a primi această alegere, prin care
Societatea de Ştiinţe din Cluj a vrut să aducă respectuoasele mele omagii atât omului de ştiinţă
desăvârşit cât şi marelui „educator şi cetăţean" . Cu ocazia proclamării dumneavoastră ca membru de
onoare am constatat cu duioşie că toţi conducătorii actuali ai societăţii, ca şi toţi oamenii de ştiinţă
mai în vârstă la acea şedinţă, fuseseră cândva elevii d-voastră şi prin urmare aveau sădită în sufletul
lor sămânţa rodnică a cuvântului d-voastră plin de înţelepciune, de patimă pentru ştiinţă şi de iubire
pentru datorie" 15• Schimburile de opinii, impresiile şi comentariile, prezente în paginile
corespondenţei familiei Pani, aduc astăzi la lumină modulaţiile vieţii intelectuale ale unei epoci în
care au strălucit elite româneşti esenţial conectate la pulsul cultural şi politic european. Se poate
afirma că explorând această arie de interes academic dezvăluim de fapt, o parte din imaginea relaţiilor
dintre omul de ştiinţă Petru Pani şi cercul său de prieteni, aparţinând deschizătorilor de drum în cele
mai diverse direcţii de evoluţie istorică şi socială.

14

Idem, p.9 1.

15

Arhivele Naţionale Iaşi, Fondu/familial Petru Pani, Mapa Petru Poni nr. 649 .
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ACTORI DIN FAMILIA PONI: IOAN

ŞI

ANICA

Oana Florescu•
Abstract: Jn this paper we intend to presen! two artistic personali/ies of Iaşi, in nineteenth century, the actrees
Anica Pani Teodorini (1823-1853) and the actor Ioan Pani (1819- 1853), family members of scientist Petru
Pani. Their art has helped the development of artistica! activity in Moldova. The two actors have pe,formed on
major stages of laşi city.
Keywords: Petru Pani, chemist, actress Anica Pani Teodorini, archival documents, personalities.

amilia Poni a oferit culturii româneşti personalităţi reprezentative pentru diferite
domenii de activitate, atât în ştiinţă, cât şi în artă şi literatură.
Ioan Poni (1819- 1853) şi Anica Poni (1823-1853) au fost printre cei mai
renumiţi actori de la începutul secolului al XIX-lea. Părinţii lor au fost preotul Costache Poni (decedat
în 1823) - bunicul savantului Petru Poni - şi Ecaterina Isăcescu, sora preotului Ion Isăcescu, tatăl lui
Ion Ionescu de la Brad şi al lui Nicolae Ionescu. Preotul Costache şi soţia sa, au avut mai mulţi copii:
Maria (1816-1855), Ioan, actor, Anica, actriţă, căsătorită cu actorul Teodor Teodorini şi Zamfira
( 1820-1896), mama lui Petru Poni.
Ioan Poni s-a născut la Roman, în data de 8 august 1819 1• A fost botezat la biserica Sf
Necu lai din aceeaşi localitate, naş fiindu-i preotul (iconom) Ioan Isăcescu 2 . A urmat cursurile
învăţământului primar la şcoa la din Roman, apoi, tutorele său, spătarul Iancu Prăjescu, l-a înscris la
Academia Mihăileană din Iaşi . Dintre colegii de la Academie, amintim pe Anastasie Panu şi Teodor
Codrescu. Ioan Poni a iubit foarte mult şcoala, acest lucru fiind dovedit de calificativele „cu
3
4
eminenţie" şi „cu prima" obţinute la examene . În anul 1844, încheie studiile care-i dădeau dreptul de
a practica avocatura. Un an mai târziu, Ioan Poni se căsătoreşte cu Catinca Codreanu, de care
divorţează la sfârşitul anului 1848.
Încă din timpul şcolii, Ioan Poni a fost pasionat de teatru şi de literatură. A scris versuri (La
anul nou, 1845, La duhul poporului moldovan, 1846, Cătră Moldova, 1849), proză (Din voiajul în
Munţii Moldovei, 1845), a tradus piese de teatru. Ioan Poni a fost angajat ca actor la Teatrul Naţional
din Iaşi în stagiunea teatrală 1844-1845, directoarea teatrului fiind Marie Therese Frish. Dintre actorii
angajaţi, amintim pe Luchian, Teodoru, Bonciu, Cuza, Averescu, doamnele Anica Teodorini (sora lui
Ioan Poni), Mace, Lang etc.
Actorii aveau un salariu de 4 până la 8 galbeni 5. Piesa care s-a jucat la deschiderea stagiunii,
de la 1 octombrie, s-a numit Zece ani din viaţa unei femei, o dramă în cinci acte şi nouă tablouri, de
Scribe şi Terier. Ioan Poni joacă , apoi, în dramele Trei zeci de ani sau Viaţa unui jucător de cărţi,
Gabrina, Robert şeful bandiţilor sau Hoţii, Furiosul, desăvârşindu-şi arta teatrală. Revista Albina
Românească, din 1845, remarcă jocul actorului Ioan Poni, care se deosebeşte de colegii săi prin
"înţe l egerea şi simţirea sa". În 1846, Ioan Poni joacă în drama Angelo sau Tiranul de Padova, scrisă

F

• Muzeograf Muzeul ,,Poni - Cemătescu"Iaşi.
Documente din arhivele ieşene . Voi. II. Ediţie de Gh. Ungureanu, D. Ivănescu, Virginia Isac, Editura Minerva,
Bucureşti , 1976, p. 12.
2
Arhivele Naţionale Iaşi , Fond familial Pani , Mapa Ioan Poni, dosar nr. 6.
3
Arhivele Naţionale Iaşi, Fond familial Pani, Mapa Ioan Poni, dosar nr. 7.
4
Ibidem.
5
Burada, T. , Istoria teatrului în Moldova, voi. I, Institutul de Arte Grafice N. V. Ştefaniu, Iaşi , 1915, p. 275 .
1
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de Victor Hugo şi tradusă de Costache Negruzzi. Într-o recenzie a acestei piese de teatru, Dimitrie
Gusti notează că Ioan Poni "ca Angelo, a arătat, în destul, tirania ce caracteriza rolul său" 6 . Ioan Poni
a jucat doar în câteva comedii: Banditul, Tribunalu/femeilor.
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Fragment din poezia Anul Nou,

scrisă

de Ioan Poni

În 1847, Ioan Poni traduce piesa Don Cezar de Badazan scrisă de Dumanar şi Deneri şi în
care joacă alături de Teodorini, Dirnitriu, Luchian şi alţii.
În 1848, Ioan Poni a fost foarte apreciat pentru interpretarea dramatică din piesa Clopotarul
de la Sf Pavel de Bouchardy, Albina Românească numindu-l "cel dintâi actor dramatic al teatrului
român". În 1851, Ioan Poni s-a distins în drama Gelatul tainic sau Bravul de Vene/ia.
În 1853, după plecarea din Iaşi a lui Matei Millo, care era directorul Teatrului Naţional, Ioan
7
Poni şi Nicolae Luchian sunt aleşi să conducă trupa de actori moldoveni .
Talentatul actor Ioan Poni s-a stins din viaţă la vârsta de 34 de ani, în data de 8 noiembrie
1853 şi a fost înmormântat la Biserica Toma Cozma din Iaşi .
Anica Poni s-a născut la Iaşi, în 1823. A fost printre primele eleve care au studiat la
Conservatorul Filarmonic-Dramatic din Iaşi, înfiinţat cu sprijinul unor boieri care doreau să cultive
dragostea pentru artă şi să promoveze limba română, până atunci fiind cunoscute doar reprezentaţii în
limbile franceză şi germană. Astfel, în 1863, au fost puse bazele acestei instituţii de învăţământ de
către spătarul Vasile Alecsandri, vomicul Ştefan Catargiu şi aga Gheorghe Asachi.
6
7

Ibidem , p.315.
Burada, T. , Istoria teatrului în Moldova, voi. I, Institutul de Arte Grafice N. V. Ştefaniu, Iaşi , 1915, p. 172.
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se învăţa muzica vocală ş i declamaţia. După câteva luni de studiu, în 183 7, Anica a
dat reprezentaţii la Teatrul de Varietăţi, alături de colegii din trupa de actori pregătită de Costachi
Caragiale. Dintre aceştia amintim pe Iancu Alecsandri, Alecu Asaki, Dumitru Gusti, doamna Lang 8.
Din orchestră făceau parte artişti ca: Iosef Herfner, capelmaistrul muzicii militare (bunicul scriitoarei
Matilda Cugler Poni), violoncelistul Francisc Caudella, tatăl compozitorului Eduard Caudella,
profesorul Cuna de la Conservator.
În 1839, Anica a jucat rolu l lui Mico! în tragedia Sau! de Alfieri. Celelalte roluri au fost
interpretate de Costachi Caragiale (Sau!), Dimitrie Gusti (David), Ioan Poni (Abner) şi Dimitrie
Gherghel (Ionatan). Albina Românească din 21 septembrie 1839 aduce elogii rolului Mico! ,,care s-a
reprezentat de o demoazelă, ce până acum nici măcar văzuse teatruri, au făptuit nu ca pe scenă, ci ca
precum ar fi părtaşa ade văratei acestei întâmplări, încât ne face a crede că prin o îndelungată
învăţătură s-ar putea face vrednică de laudă. "
Anica Poni a urmat apoi cursurile Şcolii de Fete din Iaşi , devenind, ulterior, învăţătoare la
acea instituţie de învăţământ. Prin intermediul fratelui ei, actorul Ioan Poni, îl întâlneşte pe Tudorachi
Teodoru (mai târziu, fiind cunoscut sub numele de Teodor Teodorini) şi devine actriţă la teatrul din
Iaşi . Teodor Teodorini s-a născut în anul 1823 9 , la Botoşani . În 1845, Anica Poni se căsătoreşte cu
Teodor Teodorini.
În 1844, stagiunea teatrului s-a deschis cu piesa Zece ani din via/a unei f emei, dramă în 5 acte
şi 9 tablouri de Scribe şi Terier. Actorii care au jucat în piesă au fost soţii Teodorini, Ioan Poni,
Luchian, Greceanu, Filostrat etc. Soţii Teodorini încep să fie favoriţi ai publicului, iar ziarele timpului
le aduc mari elogii.
În 1846, Teodor Teodorini a fost surghiunit la Mănăstirea Caşin timp de o lună din cauză că a
recitat, pe scena teatrului, versuri interzise de conducerea ţării . A fost eliberat la 2 aprilie 1846, la
stăruinţa boierului Iordache Ghica.
În anul 1847, Teodor Teodorini este din nou arestat din cauza comportamentului din timpul
unei reprezentaţii teatrale. Anica Teodorini îl roagă pe domnitor sa-I ierte pe soţul ei, iar la 25
noiembrie 1847, actorul este eliberat.
În anul 1848, soţii Teodorini joacă în Clopotarul de la Sfântul Pavel, piesă cu care au din nou
un mare succes. Teodorini o joacă apoi pe Chiosa în piesa Baba Hârca, de Alecsandri.
În 1851 , Matei Millo îşi face o trupă cu actori din Iaşi, printre care şi soţii Teodorini şi pleacă
la Bucureşti pentru a da reprezentaţii . În august 1851 , Teodorini se desparte de trupă şi de soţia sa, cu
care avea o fată , Eliza (născută în 1844), iar în 1852, are loc divorţul.
Anica moare de tuberculoză , la 5 aprilie 1853 .
Teodor Teodorini a continuat activitatea în teatru, a studiat în străinătate, apoi s-a stabilit la
Craiova. Şi-a întemeiat o nouă familie prin căsătoria cu actriţa Maria Stavrescu, mătuşa artistei
Aristizza Romanescu. A mai avut două fiice, Elena şi Lucreţia, ambele cântăreţe de op eră.
Teodor Teodorini moare la Viena, în 1874.
Eliza, fiica Anicăi Poni, după moartea mamei, a fost crescută de bunica Zamfira. După
moartea Zamfirei (4 noiembrie 1895, Iaşi) , Eliza pleacă la Cristeşti, în Suceava, unde unchiul ei,
Iancu Teodorini avea o moşie în arendă. Păstrează l egătura cu rudele sale din familiil e Poni ş i
Cemătescu . O parte din timp a locuit la Petru Cemătescu , în Ilfov (în 1896), la Sultana Poni (în 1898),
mama lui Petru Cemătescu, apoi la Bacău, la o verişoară şi iar la Iaşi , unde moare la 11 martie 1914.
Avea 70 de ani.
La

şcoală

Burada, T. , Istoria teatrului în Moldova, voi. II, Institutul de Arte Grafice N. V. Ştefaniu, Iaş i, 1922, p. 87
Gorovei, Artur - ,,Teodor Teodorini. Documente şi informaţii despre el şi familia lui ", în Arhivele Olteniei,
anul VII, nr. 37-38, mai-august 1928, p. 210 .
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HERMANN OBERTH, FONDATORUL
ASTRONAUTICI I MODERNE

Florin Zăgănescu *, Rodica Zăgănesc u „
Abstract: Romani an professor Hermann Oberth was born at 2 5 ianuary 1894 in Sibiu city in the family of the
wel/ known doctor in chirurg Iulius Obert. The young Hermann performed on the some news ideeas concerning
the possibility of the interplanetary jlights. The young Hermann elaborated two fundamental scientific works
dedicated to the interplanetary jlights. There were "Wege zur Raumschiffarhts "(Flights in the interplanetary
spaces), edited in Munchen alsa in Berlin, in 1929 y. The second work was "Die rakete zu den Planeten
Raumen "
( The rockets in the interplanetary space) edited by springer verlag in Oldenburg city, in 1923 y. The scientific
content of these works in the science of astronautics give to his young col/eguie dr. eng. Wernher von Braun to
project and to built in Germany at Peenemunde factory two rockets : V-1 and V- 2. After the second World
War, United States, dr. von Braun and his team , with the help of prof Oberth, to built and launch from
Kennedy space base in Florida, the space rockets Saturn- lB , Saturn-5,giving the possibility of the humanity to
touch the Moon .
Keywords: professor Hermann Oberth, personality, science of astronautics.

rofesorul Herrnann Oberth s-a născut la Sibiu
în anul 1894, tatăl său fiind cunoscutul chirurg
militar Iulius Oberth, iar mama sa, Valeria, era
fiica poetului şi gânditorului progresist Friederich Krasser.A
absolvit şcoala primară şi gimnaziul la Sighişoara. În anul
1913 a început să studieze medicina la Miinchen, totodată
urmând şi cursurile de aerodinamică şi fizică ale Politehnicii
din acelaşi oraş .
A revenit în 1915 la Sighişoara, iar în 1918 se
căsătoreşte cu Mathilde Hummel. Reia studiile de fizică la
Cluj, în 1919 continuându-le laMiinchen, Gottingen şi
Heidelberg. În 1925 familia Oberth s-a stabilit la Mediaş,
unde profesorul a predat, la gimnaziul Stephan Ludwig Roth,
matematica şi fizica.
După ce a funcţionat la studiourile UF A-Berlin în
calitate de consultant ştiinţific pentru filmul „Femeia pe
Lună ", profesorul Oberth a proiectat şi construit o rachetă care utiliza drept combustibil benzina şi
oxigenul lichid.
În 1929 a brevetat la Oficiul German de Invenţii din Berlin trei proiecte de rachete cu destinaţii
civile. Primeş te în 1930 brevetul de autor pentru primul său motor rachetă, experimentat cu succes,
numit „motorul conic", ulterior fiind ales preşedintele Ligii pentru Navigaţie Spaţială cu sediul la
Berlin. Oficiul român de invenţii îi brevetează, în 1931, invenţia „ Procedeu şi dispozitiv de

P

• Profesor univ., Gral(r), Academia Tehnică Militară , Bucureşti
•• Cercetător ştiinţific principal, pensionar, INCERP Ploieşti

193
https://biblioteca-digitala.ro

Personalităţi

combustie rapidă".Cu permisiunea regelui Carol al Ii-lea a efectuat experimentări cu rachete machetă
în atelierele Şcolii militare de aviaţie din Mediaş , în 1932. Tot la Mediaş a lansat în 1935 o rachetă
experimentală cu propergoli lichizi. Continuând şirul experimentărilor a realizat în 193 7 o rachetă cu
alcool şi oxigen lichid, înaltă de 24 m, destinată să atingă înălţimi mari.
Între anii 1938-1940 a lucrat la Institutele Politehnice, în cadrul unor contracte de cercetare, la
Viena si Dresda. Este invitat în 1941 la baza de la Peenemunde unde elaborează pentru Wemher von
Braun studiul „Optimizarea treptelor la rachete multietajate", apoi a plecat la Reinickendorf pentru a
proiecta o racheta antia eriană cu combustibil solid.
Deşi retras la pensie în 1962, profesorul Oberth a asistat la lansarea rachetei Saturn V care i-a
dus pe cei 2 astronauţi americani pe Lună, în 1969. Ca urmare a venirii la Bucureşti în 1972, la
invitaţia Academiei Române, Oberth a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii
din Cluj. Activitatea profesorului şi savantului Hermann Oberth nu se rezumă numai la cele
menţionate anterior, ci şi la o mulţime de lucrări ş tiinţifice dintre care menţionăm, printre cele mai
relevante, următoarele: Racheta spre spaţiile interplanetare, publicată de Ed. Oldenbourg, Miinchen
în 1923 ; Căile navigaţiei spaţiale , publicată la aceeaşi editură, în 1929; Domeniile de aplicaţie ale
rachetelor, publicată la Berlin, în 1929; Studiul Despre optimizarea rachetelor multietajate, publicat
în 1941 la Peenemunde; Nava cosmică electrică, publicată la New York în 1950 etc.
Laborioasa activitate ştiinţifică a savantului şi profesorului Hermann Oberth s-a tradus prin
cinstirea memoriei sale nu numai în străinătate, dar şi în România, ţara sa natală , astfel: înfiinţarea
Muzeului Hermann Oberth în 1971 , la F eucht; decernarea a numeroase onoruri, ordine, decoraţii ale
unor instituţii ştiinţifice din diverse ţări: Ordinul „Meritul Ştiinţific" clasa I, decernat de Academia
Română; Facultatea de inginerie din cadrul Universităţii „Lucian Blaga"din Sibiu, cu numele de
Facultatea de inginerie „Hermann Oberth"; Bustul lui Hermann Oberth din Sibiu; Piaţa Herman
Oberth din Sighişoara şi bustul acestuia; Casa memorială „Hermann Oberth ", care s-a deschis cu
ocazia centenarului în 1994, la Media ş; Şcoala „Hermann Oberth" din Mediaş , situată în inima
istorică a cetăţii Mediaş ului .
Autorii prezentei lucrări au avut privilegiul de a-i întâlni pe savanţii Hermann Obert şi Elie
Carafoli şi a se fotografia cu aceştia la Congresul Federaţiei Internaţionale de Astronautică
(Budapesta, octombrie 1983).
Profesorul, inventatorul ş i savantul Hermann Oberth a plecat dintre noi în 28 decembrie 1989.
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ANGHEL SALIGNY
Mioara Zamfir•
Abstract: The paper brings in attention the great personality of engineer Anghel Saligny who distinguished
himself both as a bridge builder, pioneer of reinforced concrete, builder of railways and as his academic and
scientific activity.
Keywords: personalities, Anghel Saligny engineer, science personality, builder ofbridges

nginer constructor, om de ştiinţă, autor al unor soluţii noi în
construcţii de
poduri şi a celor industriale, academician.
(19 aprilie 1854, comuna Şerbăneşti - Galaţi - 17 iunie 1925, Bucureşti)
Familia Saligny
Familia marelui inginer Anghel Saligny, este de ongme
franceză, fiind o ramură a vestitei familii Chatillon-Coligny, a cărei
primă atestare documentară este din anul 944. Prevăzând consecinţele
tragice ale revocării edictului de la Nantes în memorie cu amintirea
amiralului Coligny - prima victimă a nopţii Sfântului Bartolomeu - şi
neputând rezista dragonilor lui Ludovic al XIV-iea şi Louvois, familia
părăseşte Franţa în anul 1686 şi se refugiază în Olanda, sub ocrotirea
rudei lui Wilhelm de Orania. După sprijinirea debarcării acestuia la Thorbay în Anglia, în anul 1688,
un membru al familiei vine în ducatul Wi.irtemberg. Un urmaş al acestora, Alfred Rudolf de Saligny,
împreună cu fratele său Constantin de Saligny, ajung în Prusia, unde ascultă cu încântare povestirile
lui Mihail Kogălniceanu, despre frumuseţile Moldovei. Astfel încât, atunci când Ioan Ghica îi oferă să
vină în Moldova pentru a fi profesorul de franceză al copiilor săi, Alfred de Saligny acceptă cu

I

plăcere.
Tatăl , Alfred se însoară cu o poloneză, din familia Esarsky, din această căsătorie născându-se
la Şerbăneşti cei doi băieţi : Alfons, în anul 1853, Anghel, în 14 mai 1854, şi o fată, Sofia. Fratele mai
mare Alfons Oscar I. Saligny (1853 - 1903), devine un chimist cunoscut, membru corespondent al
Academiei Române, iar Anghel va devenii unu dintre cele mai mari nume ale istoriei Româneşti.

Studii
Anghel Saligny urmează clase de şcoală la pensionul de copii din Focşani, înfiinţat de chiar
de tatăl său, Alfred Saligny, urmând apoi studiile secundare, la gimnaziul din Focşani şi, ulterior,
liceul în Germania, la Potsdam.
Fiind iniţial atras de astronomie, a frecventat cursurile Universităţii din Berlin, avându-l ca
profesor şi pe celebrul fizician Hermann von Helrnholtz ( 1821 - 1894). În perioada anilor I 870 1874 a urmat studiile inginereşti, la Şcoala Tehnică Superioară din Charlottenburg, unde erau
profesori, iluştri
ingineri Schwedler şi Franzius. A lucrat, sub conducerea profesorului G. Mehrtens, la construcţia căii
ferate Cottbus-Frankfurt pe Oder şi , sub conducerea lui Gh. Duca (în perioada 1877 - 1879), la
construcţia căii ferate Ploieşti-Predeal. Nu se cunoaşte data exactă când Saligny a terminat Şcoala
• Muzeograf principal, Muzeul ,,Dimitrie Leonida" Bucureşti.
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Tehnică,

întrucât diploma sa nu a mai fost găsită, după ce, în anul 1916, a fost trimisă împreună cu
tezaurul românesc la Moscova.
În urma lucrărilor la care a participat în timpul studiilor, lui Saligny i se oferă să rămână
profesor la Politehnica din Dresda. Dar în scrisoarea de mulţumire, Anghel Saligny arată că nu poate
accepta acest post întrucât, după cum spune chiar el: "deşi familia mea s-a născut din apele Loirei şi
pe urmă a pribegit prin lume, noi am fost întotdeauna loiali, aşa că dacă o ţară ne-a dat azil şi ne-a
recunoscut drept fiii ei, noi n-o putem trăda".

Anghel Saligny - Constructor de linii ferate
Întors în ţară în anul 1875, Saligny intră ca inginer în administraţia de stat. Apoi, la l ianuarie
1876 în Serviciul de Poduri şi Şosele (în ajunul marelui eveniment al cuceririi Independenţei). În acest
timp trasează aleile de pe şoseaua Kiseleff, iar începând cu 13 iunie este ataşat la serviciul control al
liniei ferate Ploieşti -predea, unde se ocupă de terminarea lucrărilor pe această linie - podurile
executate sub controlul său însumând peste 1150 m. Mai apoi, începând cu anul 1877, numele lui
Anghel Saligny este legat de toate de toate marile lucrări publice. Foarte bine pregătit profesional
pentru construcţia de poduri şi lucrări hidraulice, activ, documentat în probleme tehnice, inginerul
Saligny a fost tehnicianul care corespundea cerinţelor acelei perioade.
Activitatea de constructor de poduri a început modest, cu controlul execuţiei podurilor
metalice executate pe linia Ploieşti - Predeal. Ulterior a proiectat liniile ferate Bârlad-Vaslui şi AdjudTg. Ocna, realizând primele poduri combinate - şosea şi cale ferată în ţara noastră în anul 188 l. A
construit poduri în lungime totală de 1100 metri pe linia Buzău - Mărăşeşti, de 535 metri pe linia
Filiaşi - Tg. Jiu, de 482 metri pe linia Bacău - Piatra Neamţ .
A proiectat şi construit numeroase poduri metalice, înlocuindu-le pe cele necorespunzătoare,
executate de firme străine, podurile peste Trotuş de la Urecheşti şi Oneşti. Saligny nu avea decât 28 de
ani, când i s-a încredinţat proiectarea şi construirea unui pod de mare anvergură, podul de la Cosmeşti ,
peste Siret, pod dublu de şosea şi cale ferată de 430 m lungime în anul 1888. Găseşte de asemenea
soluţia tunelului de fontă de la Mostiştea, pe linia Bucureşti - Feteşti, iar pe liniile Crasna-Huşi şi
Leorda-Dorohoi înlocuieşte viaductele costisitoare cu podeţe, deviind apele pe curbele de nivel.
Dar Saligny nu se limitează numai la poduri şi căi ferate. Din anul 1877, ca şef al Serviciului
lucrărilor noi din Direcţia Generală a Căilor Ferate, iar in perioada 1884-190 I, ca şef al Serviciului
docuri, soluţionează problema înlocuirii podurilor de lemn cu poduri metalice, cu console fără culee,
pe linia ferată Filiaşi - Tg. Jiu (anul 1886).
Anghel Saligny - Pionier al betonului armat
În octombrie 1884, când primeşte sarcina de a proiecta şi construi docurile şi antrepozitele din
porturile Brăila şi Galaţi, se documentează asupra marilor porturi din Anvers, Rotterdam, Marsilia şi
Londra, alegând soluţii noi care au stârnit admiraţia specialiştilor din lumea întreagă, atunci când au
fost prezentate de către Saligny la Londra. Soluţia elaborată de Saligny este îndrăzneaţă şi originală:
la cheiuri, pământul este foarte slab, iar apa se infiltra până la 30 metri adâncime. Saligny concepe
fundaţii pe straturi de fascine (ce desemna - o legătură de nuiele subţiri, cu lungimea de 3-5 metri şi
cu diametrul până la 30 cm, legată din loc în loc cu sârmă şi , uneori, umplută cu bolovani, folosită la
lucrări de construcţii în terenuri slabe) şi piloţi. Pe baza unor invenţii proprii, Anghel Saligny a
construit, în premieră mondială, silozuri din beton armat, la Brăila în anul 1888 şi la Galaţi în anul
1889, la numai două decenii după francezul Joseph Monier (1823-1906) obţinuse, în anul 1867,
primul brevet pentru elemente de construcţii (grinzi, plăci, stâlpi) din acest material puţin studiat în
acele timpuri. Utilizând betonul armat, creează bazine în legătură cu Dunărea, celulele silozurilor
construindu-se, pentru prima dată, din beton armat. La realizarea silozurilor, Saligny a aplicat o
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invenţie folosită

de-abia în ultimii 35-40 de ani, punând la
legate de stâlpi turnaţi pe loc, cu armăturile sudate.

construcţia

celulelor

plăci

prefabricate,

Portul Braila 1890

Anghel Saligny - Constructorul de poduri
În ţara noastră, construcţia de poduri a căpătat o formă organizată o dată cu apariţia căilor
ferate. Din păcate însă, primele linii executate de concesionari n-au avut de la început poduri sau
tuneluri corespunzătoare, fapt ce a făcut necesare consolidări sau refaceri ulterioare la aproape toate
lucrările de acest gen. Situaţia s-a schimbat după anul 1881, când mari ingineri români, de o
impresionantă capacitate profesională - Dimitrie Frunză, Spiridon Yorceanu, Elie Radu, Constantin
Olanescu, George Duca, Anghel Saligny, Mihail Rornniceanu şi alţii, au promovat interesul unei
exploatări eficiente. Dacă podurile de lemn dominau secolele trecute, perioada modernă le-a rezervat
un loc cu totul secundar în istoria construcţiilor inginereşti. Începând din secolul al XIX-iea, toate
podurile din lemn executate pe teritoriul ţării noastre, destul de numeroase, au avut un caracter
provizoriu, ele urmând a fi înlocuite, mai devreme sau mai târziu, cu poduri metalice sau din beton.
Construirea unui pod de cale ferată peste Dunăre care să lege Ţara Românească de Marea
Neagră devenise necesară încă din timpul domniei lui Barbu Ştirbei. Prima idee pentru construcţia
unei căi ferate care să lege capitala cu Marea Neagră o găsim la 4 decembrie 1855, în scrisoarea
Domnului Barbu Ştirbei (1849 -1856) adresată contelui Coronini comandantul trupelor de ocupaţie
austriece prin care se cere întocmirea unui studiu necesar „drumului de fier".
La 24 februarie 1856, divanul votează o convenţie cu Maximilian von Hobes din Karlsruhe,
pentru construirea liniei ferate Bucureşti - Dunăre, dar din păcate nu se pune în aplicare. La scurtă
vreme sub presiunea intereselor politice şi economice ale Angliei, Turcia acordă Companiei Barkley
concesiunea construcţiei căii ferate Constanţa Port - Cernavodă Port, prima cale ferată din Dobrogea
şi partea europeană a Turciei, inaugurată la 4 octombrie 1860 pentru traficul de călători şi marfă . La
sfărşitul războiului de independenţă ruso - româno - turc, Delta Dunării şi Dobrogea intră oficial în
componenţa statului român la 20 octombrie 1878. Guvernul României folosind acest moment
important începe tratativele pentru cumpărarea căii ferate Constanţa Port - Cernavodă Port, în ideea
realizării unei legăturii directe cu portul Constanţa. cu compania engleza D.B.S.R. (Danube et Black
Sea Railwaz et Kustendjie.
În Monitorul Oficial nr.73 din 29 martie 1880 se publică decretul regal prin care sunt numiţi
inginerii însărcinaţi cu elaborarea studiului şi proiectelor căii ferate Bucureşti - Constanţa: Spiridon
Zorceanu, C. Geuceeanu, I. Cayaban, Grigore Stoienescu, V. Danielopolu, N. Furcă şi alţi. La 7 mai
1880 pe seama Ministerului Lucrărilor Publice se deschide un credit extraordinar de 70.000 lei pentru
cheltuieli legate de studiul liniei Bucureşti - Constanţa . La 26 septembrie 1880 pentru urgentarea
lucrărilor de studiu a liniei Bucureşti - Feteşti, sunt numiţi inginerii : M. Rârnniceanu, Herjeu şi N.
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Poenaru Burdea. Prin înaltul Decret Regal nr. 2539 publicat în Monitorul oficial din 14. noiembrie
1880, se deschide pe seama Ministerului Agriculturii, Comerţului şi Lucrărilor Publice un credit
extraordinar de 10.000 lei pentru elaborarea studiilor şi proiectelor pentru Calea Ferată Bucureşti Cernavodă şi Urziceni - Buzău. La 1 iunie 1882 este promulgată legea prin care se hotărăşte
construcţia căii ferate Bucureşti -Feteşti cu ramurile sale. La 1O decembrie 1882 linia ferată Constanţa
Port împreună cu tot materialul rulant şi instalaţiile aferente este răscumpărată de statul român , cu
suma de 16,8 milioane lei aur. Pentru administrarea şi exploatarea liniei , Guvernul înfiinţează
„Direcţia de exploatare a Căii Ferate Constanţa - Feteşti " cu sediul la Constanţa, condusă de
inginerul Teodor Dragu.
La 1O decembrie 1882, guvernul român lansează un concurs internaţional pentru proiectarea a
două poduri mari peste Dunăre şi peste braţul Borcea, pe linia Cernavodă-Feteşti. La 1 septembrie
1883 se prezintă 8 proiecte (4 case franceze şi câte o casă elveţiană, germană, austrică şi belgiană).
Comisia de examinare numită de guvern este compusă din: Dr. Winkler, prof. la Politehnica din
Charlottenburg, Collignou profesor la Şcoala de Poduri şi Şosele din Paris, inginerii români Zorceanu,
Frunză şi Olănescu, secretar fiind Anghel Saligny. În urma studierii proiectelor s-a concluzionat că
nici unui proiect nu i se poate acorda premiul I. Pe baza acestor proiecte şi din cercetarea studiilor
efectuate de către şalupele Rahova şi Gândacul şi canoniera Opanez sub îndrumarea inginerului
Hârjeu, Comisia stabileşte normele necesare ce se vor avea în vedere la stabilirea traseului şi la
elaborarea proiectului.
Guvernul stabileşte un nou concurs . Comisia formată din inginerii: Zorceanu, Duca, Popescu,
Mironescu şi Saligny - trasează toate condiţiile necesare pentru a fi îndeplinite de proiect şi prevedea
ca podurile să se construiască pentru o singură cale, înălţimea podului peste Borcea de 11 metri, faţă
de cea a podului peste Dunăre de 30 metri. În anul 1886, se ţine un mare concurs, la care se prezintă 5
case constructoare, dar din cauză că proiectele nu au fost complet studiate şi nu au ţinut cont de
condiţiile impuse de comisie, nu a fost admis nici-un proiect pentru execuţie . Astfel la 18 noiembrie
1887, guvernul, prin Ministerul Lucrărilor Publice, îl însărcinează oficial pe Saligny cu elaborarea
proiectului liniei Feteşti - Cernavodă . E o decizie surprinzătoare, ţinând seama de faptul că numai cu
câţiva ani în urmă acelaşi minister refuzase să ia asupra sa răspunderea executării unor tabliere mici,
lucrarea fiind preluată de firme particulare. Întrucât partidele majoritare din parlament cereau ca podul
să fie construit de către ingineri străini, Mihail Kogălniceanu interpelează guvernul la 16 martie 1889
şi cere ca podul să fie realizat sub conducerea lui Anghel Saligny. Astfel, Saligny pleacă într-o
călătorie de documentare unde vizitează podurile peste Firth of Forth, Anglia, podul peste râul
Fraiser din Canada şi podul peste Niagara şi East River din SUA. La reîntoarcerea în ţară, trece la
întocmirea proiectelor. Anghel Saligny îşi formează o echipă de ingineri specialişti de la Şcoala
Naţională de Poduri şi Şosele, printre care Ion Băiulescu, N. Herjeu, Şt. Gheorghiu, Alex. Bădescu, V.
Christescu, Gr. Cazimir, P. Zahariade şi alţii, aduşi mai târziu. Odată rezolvate toate problemele de
ordin tehnic şi economic, echipa de specialişti îşi începe practic activitatea de proiectare, reuşind,
după o munca intensă, să termine, la l decembrie 1889, elaborarea formei finale a proiectului. S-a
hotărât ca lucrările să fie executate de către Compania Fives - Lille pentru podul peste Dunăre, Uzina
Schneider et Co. pentru podul peste Borcea şi Societatea Cokerill pentru viaducte.
În memoriul proiectului , Saligny scoate în evidenţă foloasele ce le oferă sistemul nou de
grinzi, atât din punct de vedere economic , cât şi din punct de vedere al montajului grinzilor peste
marele fluviu, cum este Dunărea, arătând totodată că acest sistem nu este nou, el fiind folosit încă din
cele mai vechi timpuri de egipteni şi la podurile pe care le studiase, printre care şi cel peste Firth of
Forth.
După cercetări minuţioase, realizează o serie de studii asupra oţelului efectuate la Institutul de
Încercări de Materiale înfiinţat, în anul 1886, de fratele său Alfons Saligny. După ce le cere sfatul
profesorilor Winkler şi Krohn, Saligny preconizează oţelul ca material de construcţie. El menţionează
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în Rusia s-au executat poduri de oţel care se comportă într-un mod ireproşabil. După numai un an,
la 9 octombrie 1890, timp în care au fost repartizate şi demarate lucrările de uzinare şi de montare a
tablierelor, a început şi lupta pentru învingerea greutăţilor apărute în execuţie. După cum observă N.
Profirii - ,, două mari inovaţii - aducea în anul 1888" proiectul lui Saligny:
1. sistemul nou de grinzi cu console pentru suprastructura podului;
2. oţelul moale ca material nou de construcţie în locul fierului pudlat, ce se întrebuinţa pe atunci
în mod curent în tabliere de poduri.
Folosirea acestui sistem de grinzi cu console i-a permis să realizeze o deschidere centrală
uriaşă, de 190 metri şi 4 metri deschideri de câte 140 metri lungime, podul devenind astfel - Ia data
construcţiei sale - cel mai lung În ceea ce priveşte alegerea oţelului pentru construcţiei s-a dovedit a
fi cel mai potrivit metal. Într-adevăr, oţelul era puţin cunoscut, iar fierul pudlat (material feros
preparat prin pudlaj, adică fier obţinut arderea siliciului şi a carbonului într-o baie de fontă topită,
frământată prin amestecare) era pe larg folosită. În afara podului principal peste Dunăre, au mai fost
realizate marele pod peste braţul Borcea, cu 3 deschideri a câte 140 metri şi viaducte la capetele celor
2 poduri peste Dunăre şi peste boltă, având 60 deschideri de 42 -60 metri.
Impresionantul volum de lucrări executate:
62.000 metri cubi săpături de fundaţie (până la 30 metri adâncime sub apă);
100.000 metri cubi zidărie pentru pile;
1. 600 vagoane oţel;
3.000.000 metri cubi terasamente.
100 kilometri lungime de piloţi-cifrele nu cuprind clădirile. Un lucru care nu trebuie omis ar
fi faptul că terasamentele liniei ferate Feteşti - Cernavodă, care leagă între ele podurile lui Anghel
Saligny, au constituit la vremea lor cea mai mare şi cea mai importantă lucrare de terasamente
realizată în ţara noastră.
Lucrările la podurile dunărene au durat cinci ani. Ultimul nit - din argint - a fost bătut în data
de 14/26 septembrie 1895, zi în care a fost inaugurat podul şi s-a deschis circulaţia pe porţiunea de
linie Feteşti - Cernavodă Pod. Aceasta mare realizare a produs senzaţie în lumea întreagă. În acele
timpuri, podul de la Cernavodă era cel mai lung din Europa şi avea cea mai mare deschidere (190 m)
din Europa Continentală, întregul complex de poduri feroviare româneşti peste Dunăre fiind cel mai
lung de pe glob. Ziarul Times scria: ,,o realizare surprinzătoare la Cernavodă", iar „Ilustrazione"
Italia afirma: ,,e o lucrare care poate fi luată ca model chiar şi de alte ţări, cu mijloace tehnice mai
înaintate". Legătura feroviară dintre Feteşti şi Cernavodă are o lungime de 21 km şi cuprinde podurile
peste Braţul Borcea şi peste Dunăre. Podul de peste Dunăre are o deschidere centrală de 190 metri şi
alte 4 deschideri de 140 metri, alături de un viaduct cu 15 deschideri de 60 metri. Podul se află la 30
m peste nivelul apelor mari ale Dunării pentru a permite trecerea vaselor cu cele mai mari catarge.
Podul peste Borcea cuprinde 3 deschideri de câte 140 metri şi un viaduct cu 11 deschideri a 50 metri .
În Insula Borcea, care în acea vreme constituia o baltă, pe care o traversa un tronson de 14 km al căii
ferate, s-a mai realizat un viaduct de 34 deschideri a 42 metri. Cu rampele de acces, cei 4087,95 metri
de poduri formau, la acea vreme, cel mai lung complex de poduri construit în România şi al treilea ca
lungime din lume. Deschiderea centrală de 190 m era cea mai mare din Europa continentală. Costul
total al tronsonului de linie ferată Feteşti-Cernavodă, inclusiv liniile de cale ferată şi staţiile, a fost de
35 milioane lei aur. Ceremonia de inaugurare a podului peste Dunăre a fost una fastuoasă. Conform
programului serbării , un tren a plecat la ora 9 din Gara de Nord, invitaţii ajungând la Cernavodă Ia
ora 12. În cadrul ceremoniei de rigoare, cu discursuri şi urale din partea asistenţei, Regele Carol I a
pus ultimul nit al podului ce urma sa-i poarte numele. Primul ministru de atunci a rostit o frază
celebră: ,,Măria Ta! Cu ostaşii ţării ai învins în câmpiile Bulgariei, iar cu meşterii ţării ai îngenuncheat
măreaţa Dunăre", iar la rândul său, suveranul exclama: ,,Săvârşirea Podului peste Dunăre, dorit de un
sfert de veac de Mine, este astăzi un fapt îndeplinit şi uriaşă se ridică înaintea noastră această falnică
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ca o mărturie vădită a tăriei Regatului. Geniul omenesc, în care se răsfrâng progresul şi avântul
puternic al României, a învins toate greutăţile, a înlăturat toate piedicile, spre a executa această
trainică şi nepieritoare lucrare, care trebuie să arate lumii că vrednic este poporul român de frumoasa
sa chemare la gurile Dunării şi porţile Orientului". La 14 Septembrie 1895, la numai 5 ani de la
deschiderea efectivă a şantierului, pe podul de la Cernavodă, un convoi de 15 locomotive grele au
parcurs, cu 80 km/h toată lungimea platformei în timp ce, spune presa de atunci, sub pod, dintr-o
barcă în care se afla împreună cu câţiva muncitori, proiectantul şi constructorul - Anghel Saligny
însuşi, al cărui nume nici măcar nu a fost rostit la ceremonie - dădea prin simpla sa prezenţă, girul
calităţii şi rezistenţei acestei „lucrări de artă" devenită legendară.
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Anghel Saligny - Lucrări portuare remarcabile
În anul 1899, Saligny urmează lui George Duca la lucrările portului Constanţa. Antrepriza
Hallier activase aici mai multă vreme, până ce totul se terminase cu un mare scandal şi un proces
răsunător.

La 13 August 1899 lui Saligny i se încredinţează şi conducerea lucrărilor din Portul
Constanţa . Saligny dezvoltă suprafaţa bazinului, lungimea digurilor şi întinderea platformelor, creează
un bazin special pentru exportul petrolului, proiectează patru magazii cu silozuri pentru cereale,
prevede o gară maritimă, farul din port şi cel de la Tuzla, plus instalaţii pentru repararea navelor.
Saligny modifică proiectul iniţial al portului. Conştient de dezvoltarea şi mai ales de perspectivele
exploatării şi exportului de petrol la noi, el construieşte un mare bazin pentru exportul ţiţeiului, cu
rezervoare pentru depozitarea petrolului brut şi a derivatelor sale, dotat cu instalaţii corespunzătoare.
Tot în port se ridica, pe baza proiectelor lui, două magazii cu silozuri destinate comerţului de cereale.
La lucrările din Constanţa s-au utilizat pentru prima oară la noi în ţară piloţi şi radiere din beton
armat.

În acelaşi timp Anghel Saligny deţine conducerea mai multor corrusu, servicii: Serviciul
Maritim Român, Navigaţia Fluvială Română, Inspectoratul general al Porturilor şi Docurilor etc.
La 23 decembrie 1910, după o activitate de 35 de ani, Saligny se retrage din serviciul Ministerului
Lucrărilor Publice. El consideră că a lăsat urmaşi demni de a-i întreţine şi continua opera, pe inginerii
care i-au fost colaboratori şi pe care i-a îndrumat: "eu m-am retras din cadrele ordinare ale corpului
tehnic, peste câţiva ani voi părăsi cu totul serviciul statului, dar retragerea mea nu se va simţi, fiindcă
rămân conducători de frunte şi fiecare în parte mă poate înlocui cu succes."
Însă activitatea lui
Anghel Saligny nu s-a încheiat. În anii următori studiază şi face proiecte pentru îndiguirea marilor
ostroave dintre Borcea şi Dunăre, studiază problema alimentării cu apă a Capitalei, iluminatul cu gaz
şi electricitate, proiectează o mare gară de călători în Bucureşti şi participă la construcţia primelor linii
de tramvai.
Anghel Saligny are şi o importantă activitate academică şi didactică. Predă la catedra de
poduri a Şcolii de Poduri şi Şosele între 1884 şi 1914, iar Ionel Brătianu, unul dintre discipolii săi ,
spunea: "Saligny are tactul fără greş în toate acţiunile şi avea darul dumnezeiesc de cunoaştere a
oamenilor. " De asemenea tot el este cel care propune înfiinţarea Şcolilor Politehnice. O altă latură a
activităţii lui Anghel Saligny, în special atunci când nu mai ocupa funcţii publice, este aceea de

201
https://biblioteca-digitala.ro

Pers onalităţi

consilier în diferite comitete şi consilii, dând sfaturi de ordin tehnic, industrial, economic şi chiar
financiar, făcând parte din consiliul de administraţie al Băncii de Scont şi , în perioada 1913-1925,
fiind cenzor al Băncii Naţionale. Deşi nu a făcut politică , a fost toată viaţa un apropiat şi susţinător al
partidului liberal, fiind ministru în guvernele Coandă şi Ion I.C. Brătianu şi preşedinte al comisiei de
organizare a încoronării din 1922.
Ca o încununare a activităţii , Saligny este ales la 13 aprilie 1892 membru corespondent al
Academiei Române, iar la 7 aprilie 1897 devine membru activ, în trei sesiuni consecutive: 1907- 1910,
fiind preşedinte al înaltului for academic.
Mare inginer, Anghel Saligny se stinge din viaţă la 17 Iunie 1925 lăsând românilor una dintre
cele mai bogate moşteniri seculare. Îşi doarme somnul de veci în cimitirul Sfănta Vineri din
Bucureşti .
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IEŞENI

ALE CHIMIŞTILOR UNIVERSITARI
LA DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE
ÎNVĂTĂMÂNT ROMÂNESC
~

Monica Nănescu •
Abstract: The paper fo cus on a lot ofpersona/ities which have been formed in the big universities of the Europe
and have teached at the „Al.Ioan Cuza" University of Iasi, being important founders and developers of higher
chemistry education in Romania.
Through resu/ts achieved, the e/ites brought essentia/ contributions at the progress of the scientific knowledges,
have determined the major changes in the research methodology and have constituted the rea//y mode/s of
competence and passion for al/ interested of history of the chemistry from our country.
Their honoring is made permanent to the „ Pani- Cernătescu " Museum through a lot of testimonia/s present
(specia/ity books, pictures, diplomas and personal objects) showed into memorial exhibition and through our
cultural activities dedicated of their memory.
Keywords: persona/ities, e/ites, ,, Pani - Cernătescu " Museum

E

duard Burnett Tylor (1832-1917), pionierul britanic al antropologiei, descria cultura
ca „acel complex care include cunoaşterea, credinţele, artele, dreptul, morala,
obiceiurile pe care şi le-a însuşit omul ca membru al societăţii"'. În raport cu
personalitatea umană, cultura reprezintă tot ceea ce omul a dobândit în calitatea lui de membru al unui
grup social.
Ca fiinţă istorică, omul participă totdeauna la un „câmp stilistic" ce-şi pune amprenta asupra
creaţiilor sale 2 .Destinul îi poate fi descifrat analizând acest imens patrimoniu de creaţii spirituale şi
tehnice, acumulat în decursul veacurilor, în cadre geografice şi sociale diferite, în societăţi având legi,
instituţii , tradiţii şi structuri variate. Ideile, opiniile, credinţele şi atitudinile, codificate în opere cu
funcţie simbolică 3 , alcătuiesc universul specific a existenţei umane, care este de fapt universul culturii.
Astăzi, comportamentul omenesc este tot mai frecvent explicat prin recurs la date culturale, valori,
mentalităţi şi atitudini.
Există un consens explicit asupra faptului că noţiunea de valoare se află în centrul oricărei
definiţii a culturii. Filosoful român, Petre Andrei, susţine că întreaga cunoaştere presupune valoare:
„Valoarea este o condiţie logică a cunoştinţei generale omeneşti şi ca atare nu există nici un domeniu
în care aceasta să nu fie afirmată',4_ Criteriile de apreciere a valorilor sunt elaborate la nivel social, au
o anumită stabilitate istorică, dar se caracterizează şi prin istoricitate şi relativitate 5. Aceste criterii se
schimbă de la o epocă la alta, diferă de la un grup social la altul, iar în actul concret de valorizare ele
se individualizează în funcţie de datele specifice ale unei personalităţi .

• Doctor ing., Şef secţie Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" - Complexul Muzeal Naţional ,,Moldova"
Iaşi

E. B. Tylor, Cultura primitivă, apud Prof. univ. dr. Nicolae Frigioiu, Politologie şi doctrine politice, Bucureşti
2001 , p. 104.
2
Lucian Blaga, Arhetipuri şi factori stilistici, în Opere, vol.11, Bucureşti, Editura Minerva, 1988, pag.333.
3
Grigore Georgio, Filosofia culturii, Curs Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti ,
2006, pag.11
4
Petre Andrei, Filosofia valorii, Bucureşti, Editura Fundaţiei 1945 , pag.54.
5
Tudor Vianu, Originea şi va/abilitatea valorilor, în Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura Minerva, 1979, pag.61
1
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Cunoaşterea ştiinţifică actuală apelează

tot mai mult la perspectiva istorică ca la o dimensiune
a sa. Nu este întâmplător faptul că personalităţi renumite din diferite perioade istorice, relativ
apropiate secolului nostru au scris şi scriu numeroase studii de istorie a gândirii ştiinţifice. Istoria
ştiinţei se rezumă la menţionarea evoluţiei cunoaşterii în diferite domenii din perspectivă diacronică.
Cum nici istoria ştiinţei, nici istoria culturii nu pot fi înţelese separat, ci doar împreună , este interesant
de amintit despre contribuţiile aduse de chimiştii universitari ieşeni la
dezvoltarea sistemului ştiinţific educaţional românesc, despre
contextul cultural şi ştiinţific în care s-au format şi evoluat.
Elita culturală aici analizată poate fi încorporată uşor
categoriei intelectualilor publici 6, a acelora care au conferit sens
proiectelor colectivităţii pe care au reprezentat-o. A vând ambiţia
explicită de a transforma societatea, ei au devenit intelectuali angajaţi,
mai ales când au reuşit să armonizeze activitatea reflexivă cu cea
experimentală.

Înzestraţi cu ambiţia explicită de a transforma societatea,
universitari ieşeni de la începutul secolului al XX-iea au
aspirat la o viaţă trăită pe măsura celor mai exigente standarde de
conduită etică. Ei au acceptat sarcini cu adevărat nobile şi au susţinut
Petru Poni ( 1841-1925)
în mod deschis, cu mândrie şi generozitate
valorile drepte şi adevărate în care au crezut.
Geneza intelectualului modern român avea ca substrat, la momentul istoric la care facem
referire, ,,reluarea contactelor culturale cu Occidentul, prestigiul „civilizaţiei" europene şi aspiraţia
„iluminării", care au constituit motivaţii esenţiale pentru o schimbare a atitudinii faţă de cultură şi
7
educaţie" . În speţă, Franţa şi instituţiile sale de învăţământ superior, îndeosebi de pe la 1870 până pe
la 1914, era impregnată de o atmosferă politică , culturală şi intelectuală deosebită, unde se forma
gustul pentru literatură şi artă, dar şi o curiozitate fără limite şi un devotament total faţă de spiritul
ştiinţific . 8
Printre aspiranţii meritocraţi la nivelul academic al exprimării culturale s-au distins, încă de la
sfârşitul secolului al XIX-iea, profesorii chimişti Petru Poni (l 841-1925) la Iaşi şi Constantin Istrati
(l 850-1919) la Bucureşti, care s-au format la universităţile franceze. Ei au aparţinut unei generaţii de
savanţi care şi-a asumat responsabilităţi în sfera ştiinţifică, dar şi în sensibila zonă a interesului
naţional în materie de educaţie.
Petru Poni s-a distins în calitate de profesor la renumitele şcoli ieşene care au funcţionat în
epocă: Liceul Naţional, Institutele Unite şi Şcoala Militară. A elaborat şi tipărit primele manuale de
specialitate de la noi din ţară pe care le-a intitulat „Cursu de chimie elementară" (l 869), respectiv
,,Noţiuni de fizică"
(1874) a căror valoare a fost probată de faptul că nu au necesitat îmbunătăţiri majore vreme de 50 de
ani şi a înfiinţat prima catedra de chimie minerală la Universitatea din Iaşi (1897), în acelaşi timp
fiind şi un deschizător de drum într-o ramură ştiinţifică de însemnătate naţională. A fost întemeietor şi
preşedinte al Societăţii de Ştiinţe din Iaşi (1900-1925), a participat la reorganizarea vechii Societăţi de
Medici şi Naturalişti din Iaşi şi a fondat prima revistă universitară ieşeană de circulaţie europeană,
intitulată „Annalles Scientifiques de l'Universite de Jassy".
chimiştii

6

M.Baud, Jntroduction in Popular Jntel/ectuals and Social Movements, International Review of Social History,
University Press Cambridge, 2004, p.8.
7
Cristian Ploscaru, Curs sp ecial de istorie modernă a românilor - Elita românească din Principatele Române în
prima jumătate a secolului al XIX -/ea, Universitatea ,,Al.Ioan Cuza", 20 l l ,pag.22
8
Ch. Charle, Le champ universitaire parisien a /afin du 19 ' siecle, în ,,Actes de la recherche en sciences
sociales", no.47-48 , 1983, p.77-89;
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Printre cei care s-au simţit atraşi de laboratorul de chimie şi de ideea creării unei industrii
chimice româneşti care să valorifice resursele naturale (sarea, petrolul, gazele de sondă, mineralele
etc.) s-a numărat chimistul Anastasie Obregia ( 1864-193 7). Despre el, istoria chimiei consemnează,
că a studiat ingineria la Ziirich, avându-i ca profesori pe vestiţii savanţi A.Hantzsch, F.Treadwell,
L.Neumann. În anul 1892, după ce ocupă prin concurs catedra de chimie organică, creată prin
scindarea catedrei de chimie a profesorului Petru Poni, devine primul profesor care a iniţiat ulterior, în
anul 1927, cursul de chimie tehnologică la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi . Cercetările din domeniul
chimiei organice le-a îndreptat spre studiul diazolilor, şi spre obţinerea de noi coloranţi din clasa
chinaldinei, spre reacţii caracteristice pentru
piridină. S-a făcut remarcat prin încercările efectuate în vederea obţinerii de stereizomeri noi, dar şi
prin cele referitoare la metode de dozarea alcoolului etilic. Anastasie Obregia a fost mult apreciat de
discipoli şi lucrările sale au fost dezvoltate de către urmaşii săi universitari, astăzi fiind considerat
drept întemeietorul şcolii de chimie organică de la Iaşi.
Secolul XX a determinat mutaţii semnificative în spaţiul culturii, dintre care se detaşează
succesele obţinute de cunoaşterea ştiinţifică, de unde şi predominanţa acordată valorilor ştiinţei .
Cunoaşterea ştiinţifică, drept anticipare şi explicare a stărilor şi transformărilor reale, se obţine prin
structuri matematice ce permit interpretarea datelor obţinute prin observaţie şi experiment şi care
presupun abstractizare şi generalizare.
Anastasie Obreja ( 1864-193 7)
Consecinţele Legii Spiru Haret (1889) asupra întregului spaţiu cultural şi ştiinţific, în special
asupra mediului academic, a crescut capacitatea de absorbţie a culturii scrise. Fundaţiile regale
„Principele Carol" (1921) şi „Regele Ferdinand" (1925) împreună cu Fundaţia pentru Literatură şi
Artă „Carol al Ii-lea" (1933), alături de Revista „Vasile Adamachi", au contribuit din plin la
dezvoltarea culturii şi la răspândirea ştiinţei. De asemenea, a devenit tot mai vizibil rolul Academiei
Române ca instanţă de validare a prestigiului ştiinţific.
Înainte de a se distinge în lumea academică din România prin creaţii de o valoare deosebită,
C. V. Gheorghiu (1894-1956) şi Radu Cernătescu (1894-1958) se mândresc cu calitatea de a fi oameni
de mare caracter. Au dovedit acest lucru pe tot parcursul vieţii lor, cu
deoebire atunci când au luptat pentru salvarea cercetării şi progresului
învăţământului românesc. Aceste calităţi umane, în spatele cărora se
află o operă de excepţie, au fost cele care i-au propulsat în vârful celui
mai înalt for ştiinţific : Academia Română . Radu Cernătescu a fost un
pedagog excepţional „Cine l-a ascultat chiar numai o singură dată,
explicându-şi prelegerea, nu se poate să nu fi rămas profund implicat,
vrăjit de calităţile sale didactice" 9 •
A publicat peste 80 de lucrări originale în revistele şi analele
ştiinţifice româneşti şi străine, din domeniul chimiei anorganice,
analitice şi biologice. Chimia complecşilor 1-a atras în mod deosebit.
Rezultatele muncii ştiinţifice a profesorului Radu Cemătescu s-a
concretizat prin publicarea de lucrări originale în diverse reviste din
ţară şi din străinătate şi anume:,,Annalles Scientifiques de l'Universite
Radu Cemătescu
de Iassy", ,,Bulletin scientifiques de I' Academie Roumanie",
(1894-1956)
„Zeitschrift fur Physikalische Chemie", ,,Studii ş1 cercetări
ştiinţifice" , Iaşi .

Cristofor Simionescu şi Magda Petrovanu, Figuri de chimişti ieşeni, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967 , p.
186-187.

9
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Opera ştiinţifică a lui Radu Cemătescu, apreciată în ţară şi străinătate, a culminat cu alegerea
sa ca membru titular al Academiei Române (1948) şi ulterior ca membru corespondent al Academiei
de Ştiinţe Ungare. Tot în anul 1948, Radu Cemătescu a pus bazele, împreună cu alţi chimişti, la
crearea primului institut de cercetare a chimiştilor ieşeni, care va purta numele savantului Petru Poni.
C.V.Gheorghiu a fost preocupat mereu de dorinţa de a
alcătui un curs de chimie organică cât mai complet, care să
cuprindă cele mai noi date apărute în literatura de specialitate şi
să fie însoţite de experienţe demonstrative, pe care le îmbogăţea
an de an. O deosebită activitate a consacrat-o alcătuirii şi
structurării materialului bibliografic, în vederea realizării
primului curs complet de chimie organică, destinat studenţilor.
Astfel, în 1938, publică primul curs de specialitate, după note
de curs, intitulat „Curs de chimie organică", urmând ca în
perioada 1955-1956, acelaşi curs să fie litografiat şi tipărit în 2
volume, iar în 1956 apare monografia, intitulată „Coloranţi
organici", lucrare premiată post-mortem în 1956, cu Premiul de
Stat.
În anul 1940 a fost ales membru corespondent al
Academiei Române, iar în 1955 devine membru titular. În
întreaga existenţă, el a tăcut ştiinţă înconjurat de numeroşi
C.V.Gheorghiu (1894-1956)
discipoli care au beneficiat de spiritul său inventiv, de
îndemnurile şi îndrumarea lui şi anume: Lucia Manolescu, Leonia Stoicescu Crivetz, Elena Bogdan,
Elena Cozbuschi, C.H.Budeanu, Boris Arventiev, Gheorghe Meran, Magda Petrovanu IO_
Generaţia chimiştilor români formaţi la începutul secolului al XX-iea îl include pe Gheorghe Alexa
(1891- 1985), cunoscut îndeosebi ca întemeietor de şcoală _în domeniul chimiei pielii şi a înlocuitorilor
de piele. Contribuţiile sale în domeniul menţionat anterior, au
tehnologiei
constituit un important reper în evoluţia chimiei şi
prelucrării pieilor.
În cei 65 de ani de activitate la catedră, Gheorghe Alexa a
contribuit la consolidarea şi dezvoltarea învăţământului superior de
chimie şi tehnologie chimică la Iaşi. A îndeplinit funcţia de director
tehnic al tăbăcăriei „Industria română" din Iaşi (1922-1928) şi a fost
şef de secţie la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni"
( 1950-1962). Creaţia sa ştiinţifică a vizat două direcţii principale:
„Valorificarea materialelor tanante din România sub formă de
extracte" şi „Studii şi perfecţionări de procedee de tăbăcărie
vegetală"

Gheorghe Alexa
(1891- 1985)

11

•

Prin lucrările sale despre obţinerea substanţelor tanante din
materii prime indigene, prin perfecţionarea tehnologiilor de tăbăcărie
vegetală, minerală şi mixtă, precum şi prin activitatea didactică şi

Monica Nănescu, Jn Memoriam C. V Gheorghiu (1894-1956), Editura Stef, 2007, pag.34.
Monica Nănescu, Personalităţi care au contribuit la dezvoltarea şcolii superioare de chimie în perioada
1860-1960, volumul Simpozionului Cucuteni Redivivus. Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte, ediţia a V-a, Editura
PIM, 2009, pag.163 .
10
11
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universitară,

Gheorghe Alexa

şi-a

înscris cu cinste numele în galeria

personalităţilor

tehnice din

România.
Alături de Cristea Niculescu-Otin (1879-1954), chimistul Gheorghe Huidovici (1891-1954)
este considerat unul dintre întemeietorii Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi", în anul 1937.
Gheorghe Huidovici a efectuat cercetări cu aplicaţii în industria pielăriei studiind cu preponderenţă
substanţe vegetale indigene, cum ar fi coaja de molid.
Aproape toate lucrările ştiinţifice publicate de renumitul profesor sunt legate de tananţi şi de
analiza calitativă (micro, macro şi semi microchimică). În sprijinul procesului de învăţământ,
Gheorghe Huidovici a editat, în 1951, un Curs de chimie analitică calitativă. A fost ales membru activ
al Societăţii Internaţionale a Chimiştilor din Industria Pielăriei (Londra) şi membru activ al Societăţii
de Chimie din România ( 1948) 12•
Incursiunile în istoria chimiei ne conduc deseori la constatarea că, din timp în timp, apar în
lumea academică tineri dotaţi nu doar cu forţă intelectuală remarcabilă, ci şi cu o personalitate aparte.
Un exemplu în această direcţie este Radu Ralea (1908-1966), discipol al profesorului Radu
Cemătescu, specializat în Franţa, care a îndrumat tinerii spre „radiochimie", domeniu în care era
recunoscut internaţional şi avea bune relaţii. A colaborat direct cu cel care a luat Premiul Nobel pentru
descoperirea metodei polarografice în analiza chimica, J. Heyrovski şi a contribuit la înfiinţarea şcolii
româneşti de polarografie, metodă care a permis stabilirea influenţei substituenţilor polari asupra
potenţialelor de reducere ale nucleului tetrazolic.
Om cu calităţi personale deosebite, manifesta „blândeţe deosebită, bunăvoinţă şi răbdare",
combinate cu exigenţa şi „intransigenţa părintească" 1 3 • A amenajat la Universitatea „Al. Ioan Cuza"
din Iaşi primul laborator de lucru cu radioizotopi 14 • În anul 1965 a publicat cursul „Chimia şi structura
combinaţiilor complexe". Activitatea ştiinţifică s-a concretizat prin publicarea a 70 de lucrări
ştiinţifice din domeniul chimiei anorganice, chimiei analitice şi al chimiei fizice. Lucrările de
cercetare în domeniul polarografiei au fost prezentate la diferite congrese internaţionale: Jena (1962);
Bratislava (1963); Eisenach (1964) şi Praga ( 1966), bucurându-se de o apreciere deosebită.

Următoarea referinţă

se îndreaptă spre renumitul profesor de chimie organică a Universităţii
Al.Ioan Cuza, Ion Zugrăvescu. Înzestrat cu o serie de calităţi, printre
care s-au remarcat harul deosebit pentru activitatea didactică şi
competenţa profesională de excepţie, a întreprins cercetări asupra
chimiei N-ilidelor 15, domeniu în care a obţinut rezultate recunoscute
pe plan internaţional şi în care a creat o şcoală de cercetare de nivel
înalt.
De asemenea s-a remarcat în sinteza de noi compuşi
heterociclici înzestraţi cu proprietăţi bacteriostatice. Monografiile
„Chimia N-ilidelor" şi „Ciocloadiţii 3+2 dipolare" conţin în cea mai
mare măsură rezultatele obţinute de renumitul cercetător.
În 1963 este ales membru corespondent al Academiei
Române, iar în 1965 obţine docenţa în chimie. Simultan cu activitatea
desfăşurată la Universitate, a lucrat la Institutul de Chimie
Ion Zugrăvescu
Macromoleculară „Petru Poni" al Academiei Române. În 1963 1 se
(1910-1989)
acordă titlul „Doctor Honoris Causa" al Universităţii din Nantes.

Ionel Mafiei, Personalităţi ieşene, voi.III, 1992, pag. 153.
Adrian Neculau, Memoria spaţiului academic, Ziarul de Iaşi , 03 . 12.2011.
14
Prof dr.doc. Radu Ralea, Analele Ştiinţifice ale Universităţii Iaşi , Chimie, tom 12, 1966, fasc. 2, p.1-8.
15
Ionel Mafiei, Personalităţi ieşene, voi.VI, 1995, pag.323.
12

13
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Cristofor Simionescu (1920-2007) a fost un mare om de ştiinţă
ieşean care a contribuit la dezvoltarea ingineriei chimice româneşti şi
un profesor de excepţie care a format numeroşi specialişti. A îndeplinit
funcţia de prorector (1951) şi rector ( 1954) al prestigiosului Institut
Politehnic din Iaşi. Specialist în domeniul chimiei macromoleculare, a
efectuat studii în domeniul chimiei lemnului şi celulozei, a polimerilor
şi a copolimerilor grefaţi şi a fibrelor artificiale. De numele său se
leagă contribuţiile aduse la sinteza mecanochimică a compuşilor
macromoleculari (poliamide-poliesteri), iar de o mare însemnătate sunt
cercetările în domeniul copolimerizării şi al obţinerii copolimerilor
secventaţi. Este autor a numeroase lucrări ştiinţifice. Una dintre cele
mai importante lucrări ale sale „Tratat de chimie a compuşilor
Cristofor Simionescu
macromoleculari" (în 4 volume), reuneşte într-un tot problemele de
(1920-2007)
fizică, fizico-chimia polimerilor cu cele de sinteză şi cu proprietăţile
compuşilor macromoleculari. În perioada ( 1956-1970) a îndeplinit funcţia de şef al Secţiei de Chimie
Macromoleculară şi director (1970-2000) al Institutului de Chimie Macromoleculară „P. Poni" din
Iaşi . În anul 1955 a fost ales membru corespondent 1955), iar în 1963 membru titular al Academiei
Române. A îndeplinit, în perioada 1 martie 1974 - 2 februarie 1990, funcţia de vicepreşedinte a
Academiei Române şi preşedinte al Filialei Iaşi a Academiei Române (1963 - 1974 şi 1989 - 2001).
La Muzeul „Poni - Cemătescu" din Iaşi cea mai mare parte a numelor mai sus amintite este
omagiată în cadrul Camerei Personalităţilor ieşene în domeniul chimiei, aducându-se mereu în
actualitate, prin mărturii (cărţi de specialitate, fotografii , diplome şi obiecte personale), contribuţia
deosebită pe care au adus-o la dezvoltarea ştiinţei şi învăţământului universitar chimic din ţara
noastră .

Încheind această succintă prezentare, am dorit să readuc în actualitate o serie de personalităţi
formate în marile universităţi ale Europei, ce-au activat la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul
secolului XX la facultăţile de profil din Iaşi, care au creat şi dezvoltat şcoli superioare de referinţă în
domeniul chimiei. Prin rezultatele obţinute, elitele au adus contribuţii esenţiale la progresul
cunoaşterii ştiinţifice, au determinat schimbări profunde în metodologia cercetării şi au constituit
adevărate modele de competenţă şi pasiune pentru toţi cei interesaţi de istoria chimiei din ţara noastră .
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MOMENT ANIVERSAR: 125 DE ANI DE LA NAŞTEREA
SAVANTULUI ŞTEFAN PROCOPIU
Teodora-Camelia Cristofor•
u 125 de ani în urmă , la orele 4.00 ale dimineţii
""JlOl'tM.
STWfTll
zilei de 19 ianuarie 1890, pe strada Sf.
omacialJ
Gheorghe din comuna Bârlad, vine pe lume
125 de ani de la naşterea savantului
Ştefan Procopiu, primul născut al soţilor Ecaterina şi Emanuel
Ş'I1EI1AN
Procopiu, cel care peste ani avea să devină un „mare om de
seamă" a ş tiinţei fizice româneşti , personalitate marcantă a
internaţionale.
lumii ştiinţifice naţionale şi
Manifestările cultural-expoziţionale ale anului 2015
au debutat marcant cu aniversarea memoriei celui care-i
poartă numele, cu atât mai important fiind faptu l că 2015 este
un an cu totul special pentru Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii
„ Ştefan Procopiu". Acum 60 de ani este înfiinţat Muzeul
Luni, 19 Ianuarie 2015, ora 12,00
Politehnic din cadrul Complexului Muzeal „Moldova" Iaş i
~ ~ . , ~ 19----- 5 matM2015
KoQaHolaAJ.
prin Decizia nr. 429/7.06.1955 emisă de Comitetul Executiv
al Sfatului Popular Regional Iaşi .
Aşa cum bine se cunoaşte, personalitatea ştiinţifică a
savantului este în prezent tezaurizată la Muzeul Ştiinţei ş i Tehnicii „ Ştefan Procopiu", începând cu
anul 1994 prin crearea colecţi ei memoriale ce-i poartă numele, cons tituită şi dezvoltată datorită
donaţiilor făcute de-a lungul anilor de dna prof. Rodica Procopiu, s oţia savantului.
Expoz iţia omagială „ 125 de ani de la naşterea savantului Ştefan Procopiu", deschi să
publicului vizitator în perioada 19 ianuarie-5 martie a.c. la Muzeul , ,Poni-C ernăt escu" din strada
Mihail Kogălnic ea nu nr. 7B-Iaş i , a grupat o serie de documente importante cu privire la viaţa ş i
activitatea savantului, fotografii , corespondenţă, diplome şi medalii, extrase cu lucrări ştiinţific e, cărţi
ş i obiecte personale.
La vernisaj au participat foşti studenţi ş i colaboratori ai savantului, iar tânăra generaţie a fost
reprezentată de un grup generos de elevi de la Liceul Tehnologic de M ecatronică şi Automatizări Iaşi ,
partener al muzeului nostru. Evocări despre viaţa ş i activitatea savantului au fost prezentate de prof.
univ. dr. Mardarie Sorohan, fost decan al Facultăţii de Fizică- Universitatea "Al.I.Cuza", prof.
Constantin Baiardi, fost şef de laborator şi colaborator al profesorului Ştefan Procop iu, fost director al
Colegiului „Costache Negruzzi" Iaşi şi prof.univ. dr. Sebastian Popescu-decanul Facultăţii de Fizică
Iaşi. De asemenea, prin participarea şi i ntervenţia domnului ing. Mihai Caba, un vechi prieten al
muzeului, a fost memorabil întregită şi adusă în evidenţă activitatea academicianului Procopiu în
vederea înfiinţării şcolii de electricitate de la Iaşi.
La moment aniversar, colectivul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" a oferit
diplome de onoare unor personalităţi ieşene şi colaboratori ai muzeului care au participat sau îşi aduc
contribuţia la pă trarea patrimoniului memorial şi material Ştefan Procopiu, precum şi colegilor care
se dedică cu onoare meseriei de muzeograf.
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Omagierea personalităţilor cultural-ştiinţifice de referinţă ale neamului românesc ş1
reflectarea memoriei acestora prin intermediul muzeului constituie îndatorirea ş i recunoştinţa noastră
vie faţă de înaintaşi , mărturii incontestabile ale valenţelor universale ce au marcat istoria României.
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125 de ani de la

naşterea

Prof.univ. dr. Sebastian Popescu, decanul Facultaţii de
Fizică Iaşi (în picioare) şi prof. Constantin Baiardi,
fost colaborator al profesorului Ştefan Procopiu

savantului Ştefan Procopiu

Profesori ş i elevi de la Liceul Tehnologic
de Mecatronică şi Automatizări
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ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞI MANIFESTĂRI

CULTURALE LA MUZEUL „PONI - CERNĂTESCU"

Oana Florescu•
Marcela Şuică**
Iulia Carairnan**•
e pa~cursu~ anului 20 l ~' Muzeul „Poni-~ernătescu" a oferit publicului ieşean o seri~ de
mamfestăn culturale ş1 programe educaţ10nale care s-au bucurat de succes. Prezentam,
în continuare, aceste activităţi ce au cuprins o gamă variată de momente la care şi-au
adus contribuţia mai mulţi parteneri ai muzeului nostru:
►
În data de 19 ianuarie, la Muzeul „Poni-Cernătescu" a fost omagiat savantul Ştefan Procopiu
cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la naştere. Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu", în
parteneriat cu Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi au fost organizatorii acestui
eveniment care a cuprins vernisajul expoziţiei dedicată savantului Ştefan Procopiu, al cărei curator a
fost doamna muzeograf Teodora Camelia Cristofor şi conferinţe susţinute de prof. univ. dr. Mardarie
Sorohan şi prof. Constantin Baiardi.

P

►
În data de 20 martie, la Muzeul „Poni-Cernătescu", a fost sărbătorită Ziua Internaţională a
Apei. Programul acestei manifestări a cuprins o sesiune de referate ştiinţifice şi o expoziţie de desene
având ca temă rolul apei în natură, un concurs de cunoştinţe generale despre apă şi un atelier de
chimie distractivă . Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Gh. Asachi" Iaşi ,
elevii participanţi fiind îndrumaţi de d-na prof. Petronela Dorobăţ.
►
Muzeul „Poni-Cernătescu", în parteneriat cu Universitatea de Arte „George Enescu" Iaşi , a
organizat, în data de 27 martie, spectacolul „Vibraţii sonore". Dedicat Zilei Internaţionale a
Teatrului, spectacolul a reunit un colaj de versuri din creaţia literară a scriitoarei Matilda Cugler-Poni
şi a scriitorului avangardist Grigore Cugler, în interpretarea studenţilor din anul I actorie, îndrumaţi de
asist. univ. dr. Iuliana Moraru.

• Muzeograf, Muzeul ,,Poni-Cernătescu", organizator de activităţi educative
•• Conservator, Muzeul , ,Poni-Cernătescu"
••• Conservator, Muzeul ,,Poni-Cernătescu"
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Ziua

Ziua

Internaţională

Internaţiona lă

a Apei - 20 martie 2015

a Teatrului - 27 martie 2015
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►

Evenimentul „In memoriam Petru Pani (1841-1925)", realizat în parteneriat cu Arhivele
Naţionale Iaşi, Colegiul de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu" Iaşi, Colegiul
Naţional de Artă „Octav Băncilă" Iaşi şi care a fost consacrat comemorării a 90 de ani de la stingerea
din viaţă a reputatului profesor chimist Petru Pani, a fost organizat la Muzeul „Poni-Cemătescu" în
data de 2 aprilie. Programul acestui eveniment a inclus evocări susţinute de prof. dr. ing. Ilie
Siminiceanu de la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului din cadrul Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi" Iaşi, precum şi de elevi ai Colegiului Tehnic de Electronică şi
Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu" Iaşi, urmate de vernisajul expoziţiei „Petru Poni Documente de referinţă biografică". Manifestarea s-a încheiat cu mini-concertul „Mica
serenadă" de W.A. Mozart, susţinut de Cvartetul de coarde „Allegria" de la Colegiul Naţional de
Artă „Octav Băncilă" Iaşi, îndrumător prof. Florin Sandu.

►

La 16 mai 2015 cu prilejul Nopţii Muzeelor, eveniment european aflat la a XI-a ediţie,
Muzeul „Poni-Cernătescu" a găzduit o suită de momente culturale nocturne. Programul oferit
publicului a cuprins două vernisaje de expoziţie: ,,Momente din istoria tehnicii fotografic" şi „Slalom
fotografic", curator Camelia Pralea. Expoziţia „Momente din istoria tehnicii fotografice a prezentat
aparate fotografice, fotografii de epocă din patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan
Procopiu" Iaşi. În programul manifestărilor dedicate Nopţii Muzeelor au avut loc şi spectacole de
muzică, teatru şi dans realizate de elevii Colegiului de Artă „Octav Băncilă" Iaşi, coordonaţi de
doamna profesoară Carmen Zaharia Danicov precum şi de studenţi din anul I Actorie de la Facultatea
de Teatru din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu" Iaşi.
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►

Programul educaţional Ora de chimie 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 cadrul programului educaţional pentru familii, au fost organizate ateliere de chimie
distractivă. Au fost realizate reacţii chimice de schimbare a culorii substanţelor, grădini chimice,
reacţii chimice cu eliberare de căldură etc.
În cadrul „Clubului de chimie" au fost organizate ateliere pentru elevi de la Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu", de la Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu" Iaşi, de la Şcoala „Ion Ghica" Iaşi. Atelierele
a avut ca scop introducerea copiilor în tainele chimiei şi ale experienţelor chimice. S-au identificat
materialele de laborator, s-au realizat
experienţe distractive.
În perioada 6-1 O 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".
În data de 6 aprilie a avut loc, în cadrul
programului "Şcoala altfel", un atelier de
pictură pe roci, la care au participat elevi din
clasa a VI-a de la Colegiul Naţional Iaşi .
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SLALOM FOTOGRAFIC
Camelia Pralea •

A

n cadrul celei de-a XI-a ediţii a Nopţii Muzeelor, iniţiată de
Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, în colaborare cu
Ministerul Culturii şi Cultelor din România şi organizată sub
patronajul Secretarului General al Consiliului Europei şi
UNESCO, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din
cadrul Complexului Muzeal Naţional Moldova Iaşi a participat cu
un program de manifestări cu titlul generic: Slalom fotografic. În
acest context, în data de 16 mai 2015 , între orele 17, 00 (16 mai
2015) şi 02,00 ( 17 mai 2015), la sediul Muzeului „Poni Cernătescu" au avut loc vernisajele a două expoziţii.
Prima expoziţie 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 şi până în
1920, stereofotografia a servit ca un mijloc important de divertisment, educaţie şi călătorie virtuală,
constituind un predecesor al formei contemporane de mass media precum televiziunea ş i 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
1
zoologie. Conform colecţionarului si istoricului american William Darrah , stereofotografiile au fost
utilizate pentru a-i ajuta pe milioane de copii americani să pătrundă tainele geografiei, a istoriei
naturale şi a multor alte subiecte.

I

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,

• Muzeograf, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu", curator expoziţii
1
William Darrah, The Wor/d of Stereographs , Land Zacht Pr, Reprint Edition, 1997,
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Heidoscop produs de firma
Voigtlander & Son.

germană

Franke & Heidecke

şi

Stereflektoskop al firmei din Dresda,

Expoziţia a avut un real succes, dovedindu-ne că imaginile realizate din perechi de
stereocarduri, îi dau privitorului senzaţii cu totul inedite.
Pe aleea Muzeului „Poni - Cernătescu" - în ambianţa verdelui crud al grădinii sălbatice care
păstrează amprenta începutului de secol XX, au fost expuse, pe 1O panouri, 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.
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 Bosia, 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 Posmangiuc; Şcoala gimnazială „ Ştefan Bârsănescu" Iaşi, - îndrumător prof. Cecilia
Chifu. 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 Camelia Pralea muzeograf, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi; Oana Florescu - muzeograf, Muzeul
,,Poni - Cernătescu"; Iulia Caraiman - conservator Muzeul „Poni-Cemătescu" .
În urma jurizării lucrărilor, care au fost absolut toate de excepţie, în acest an 2015, s-au
decernat 11 premii pentru expresivitate şi rafinament în tehnica şi creaţia fotografică: şase prenm
Carol Popp de Szathmari şi cinci premii Nestor Heck după cum urmează :

Fig. 1

Fig. 2
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Premiul Carol Popp de Szathmari
1. Cătuşanu Alexandra, Detalii, îndrumător: prof. Marcel Cahniţă, Clubul Fotografic
,,CAMEXIS" din Iaşi (Fig. 1).
2. Pendefunda Elleny, În Africa de Sud la sora mea, îndrumător : prof. Marcel Cahniţă, Clubul
Fotografic „CAMEXIS" din Iaşi (Fig. 3).
3. Pipirig Gabriela, îndrumător: prof. Gloria Luca, Palatul Copiilor din Iaşi (Fig. 2).
4. Lupu Teodor, Eu şi umbra mea, îndrumător: prof. Marcel Cahniţă, Clubul Fotografic
,,CAMEXIS" din Iaşi .
5. Bargan Constantin, Culoare, îndrumători: prof. Luminiţa Agachi, prof. dr. Cristina Hîncu,
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida" din Iaşi.
6. Pascal Ana Petunii, îndrumător: prof. Cecilia Chifu, Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu"
din Iaşi.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Premiul Nestor Heck
l. Manghiuc Rareş - îndrumător: prof. Mariana - Iuliana Mujdei, Colegiul Tehnic „Gheorghe
Asachi" din Iaşi (Fig. 4).
2. Abrudan Tofan, Avocado mugure in pahar, îndrumător: prof. Georgică Alexa, Colegiul
Naţional de Artă „ Octav Băncilă" din Iaşi (Fig. 5).
3. Gorea Daniela Elena, Liliachiu, îndrumător: prof. Daniela Bohotineanu, Colegiul Naţional
din Iaşi (Fig. 6).
4. Gorea Diana Valentina, Dantelă, îndrumător: prof. Marilena Gorea, Liceul Teoretic de
Informatică „Grigore Moisil" din Iaşi .
5. Botez Alin, Mă bucură prezenţa Ta, îndrumător: prof Aurelia Vrâncianu, Colegiul Tehnic
,,Dimitrie Leonida" din Iaşi .
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 permanentizarea sa va ajuta la identificarea viitorilor artişti
fotografi complecşi din rândul tinerilor ieşeni . Prin extinderea ei la nivel naţional şi chiar european,
cu ocazia deschiderii noii secţii de Înregistrarea şi redarea imaginilor fixe şi mobile, expoziţia concurs va deveni o platformă de promovare a creaţiei fotografice a tinerilor artiştilor fotografi
români pe coordonate europene.
Camelia Pralea, curator
Marius Şuică , conservator
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CONCURSUL „INVENŢII ŞI INVENTATORI ROMÂNI"
Teodora-Camelia Cristofor•

2021.

P

roiectul educativ-cultural anual FESTIV ALULINTERNAŢIONAL AL EDUCAŢIEI
FIE, iniţiat în 2013, constituie un eveniment reprezentativ în viaţa urbei noastre, un
demers concertat de obţinere a titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru anul

Organizat de Primăria Municipiului Iaşi şi Fundaţia Iaşi - Capitală Culturală Europeană, în
parteneriat cu universităţile de stat ieşene, Inspectoratul Şcolar Judeţean, instituţii de cultură, operatori
culturali independenţi şi societatea civilă, ediţia din 2015 ce s-a desfăşurat în perioada 22-31 mai a
cuprins diverse activităţi cultural-educative (muzică, expoziţii , teatru, carte, operă, film, educaţie) ,
evenimente individuale şi o serie de festivaluri independente, dar integrate în programul
manifestărilor.

În cadrul acestor diverse activităţi a participat şi Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu"
prin organizarea unui concurs de cunoştinţe generale Invenţii şi inventatori români, o temă special
aleasă pentru a (re)aduce în atenţie nume de
referinţă din istoria ştiinţei şi tehnicii româneşti.
Concursul a avut loc la Muzeul „PoniCernătescu" în data de 29 mai şi au participat
elevi din clasele a IX-a B şi a X-a E de la Liceul
de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, liceu cu care
muzeul nostru are acord de parteneriat. Elevii au
fost coordonaţi de prof. Cezar Daniel Humelnicu,
prof. Radu Rusu şi ing. David Gabriela.
Bibliografia, oferită din timp elevilor, a
1NV01J11 ŞI INVENTATORI ROIWII
cuprins date despre viaţa şi activitatea unor
o.i-1.ic:w~-~
prestigioşi
inventatori romam din diferite
._..
domenii, precum: Henri Coandă, Dragomir
Hurmuzescu, Augustin Maior, Aurel Persu, Lazăr
Edeleanu, Constantin Miculescu, Hermann
Oberth, Nicolae Vasilescu-Karpen, Alexandru
Ciurcu. Echipa reprezentativă din clasa a X-a Ea
fost câştigătoarea competiţiei şi toţi participanţii
au fost încurajaţi şi recompensaţi cu diplome şi
premii din partea muzeului, constând în cărţi
publicate de specialişti ai Complexului Muzeal
Naţional „Moldova" Iaşi.
Pentru ediţia de anul viitor a Festivalului Internaţional al Educaţiei avem în vedere o serie de
activităţi educativ-culturale mai ample şi cu participarea mai multor şcoli .

--

...

. . . ~ • O ( • & .. ■ X.aE

• Muzeograf, expert, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi .
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ARMONIE ŞI PRECIZIE ÎN MUZICA MECANICĂ
Monica Nănescu •

uzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu
" Iaşi din cadrul Complexului Muzeal
Naţional „Moldova", în parteneriat cu
Institutul Cultural Român, a desfăşurat, în perioada 22-24 mai
2015, la Muzeul Mihail Kogălniceanu din Iaşi , proiectul
cultural Armonie şi precizie în muzica mecanică.
Iniţiat cu prilejul aniversării a 60 de ani de la
înfiinţarea instituţiei noastre, proiectul a cuprins un ciclu de
conferinţe, o expoziţie interactivă şi un concert aniversar
dedicat muzicii mecanice. Direcţiile de desfăşurare ale
proiectului au avut ca scop promovarea în circuitul naţional şi
european a valoroasei colecţii de automate muzicale prezente
în patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"
din Iaşi .
Cu acest prilej ne-am bucurat de reîntâlnirea cu două
personalităţi marcante ale muzicii mecanice: domnul Helmut
Kowar, cercetător la Arhiva Fonotecii din Viena şi membru al
Academiei de Ştiinţe din Austria şi domnul Adrian Oswalt (Sttugart, Germania) compozitor, aranjor şi
interpret la instrumente de muzică mecanică (flaşnetă) .
Programul manifestărilor a cuprins un ciclu de şase conferinţe, în care lectorii au adus în
atenţie subiecte referitoare la istoria muzicii mecanice, dar şi modalităţi de restaurare şi conservare a
automatelor muzicale, după cum urmează:
1. ,,O privire generală asupra istoriei şi diversităţii automatelor muzicale", lector: dr. doc.Helmut
Kowar, Academia de Ştiinţe din Viena ( Austria);
2. ,,Din istoria cutiilor muzicale cu disc", lector: dr.ing. Monica Nănescu, Muzeul Ştiinţei şi
Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi ;
3. ,,Aranjamente muzicale pentru instrumente mecanice", lector: Adrian Oswalt, compozitor,
aranjor şi interpret la flaşnetă (Germania);
4. ,,Particularităţi ale conservării-restaurării automatelor muzicale", lector: dr.ing. Maria Geba,
Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi ;
5. ,,Muzica mecanică şi computerul", lector: ing. Lenuţa Chiriţă , Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii
,, Ştefan Procopiu" Iaşi ;
6. ,,Compoziţii de Haydn şi Mozart pentru automate muzicale", lector: dr.doc.Helmut Kowar,
Academia de Ştiinţe din Austria.
Concertul omagial dedicat Muzicii Mecanice a cuprins compoziţii clasice din creaţia
compozitorilor W.A.Mozart, F.A.Hofmeister, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, prelucrate şi
interpretate la flaşnetă de Adrian Oswalt (Germania), acompaniat la pian de Oana Cărbunariu şi
Cvartetul „Artes" Iaşi, cu următoarea componenţă : Raluca Dobre - Ioniţă-vioara I, Andreea Ocheană vioara a II-a, Luminiţa Ciobanu - violă, Nicoleta Avădanei - violoncel.

M

• Şef secţie Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu", responsabil proiect
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VALORI PATRIMONIALE DIN COLECTIILE
MUZEULUI
,
ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII „ŞTEFAN PROCOPIU" IAŞI
Monica Nănescu •

uzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din cadrul Complexului Muzeal Naţional
„Moldova" laşi a organizat în perioada 23 septembrie - 23 octombrie 2015 , la
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei - Chişinău , expoziţia itinerantă Valori
patrimoniale din colecţiile Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu " Iaşi.
Expoziţia itinerantă a fost concepută ca o invitaţie adresată publicului din Chişinău , ş1 nu
numai, la parcurgerea unui domeniu vizual şi sonor dedicat (re)descoperirii fascinantei lumi a tehnicii
de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul
secolului al XX-iea. Au fost etalate instrumente
de înregistrare-redare a sunetului (cutii muzicale,
patefoane, gramofoane) şi imaginii (aparate de
fotografiat, dispozitive optice de vizualizare a
fotografiilor), maşini de scris, telefoane, aparate
radio (istoria comunicaţiilor) şi mărturii de
tehnică a orologeriei (ceasuri de cabinet, de
buzunar ş.a) .
Valori patrimoniale din
colecţiile
Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu "
laşi a reunit, aşadar, un număr de 54 de piese
reprezentative pentru colecţiile de istoria tehnicii,
care au fost valorificate expoziţional de
prestigioasa
instituţie
ieşeană
în
spaţiul
muzeografic al Republicii Moldova. Numărul
mare de vizitatori prezenţi la vernisajul expoziţiei,
dar şi pe parcursul derulării acesteia (aprox.5000)
ne indică interesul deosebit de care s-a bucurat
această evocare muzeală, care a intersectat cu
sensibilitate ş1 minuţiozitate, atât lumea
vizitatorului obişnuit, cât şi cea a publicului avizat
reliefând priceperea meşterilor artizani ş1
inventivitatea firmelor producătoare de obiecte tehnice.
În ansamblu, expoziţia Valori patrimoniale din colecţiile Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan
Procopiu " Iaşi a oferit o sensibilă pătrundere a publicului în interiorul dioramei temporale a
asamblărilor tehnice cu valoare artistică şi funcţional - creativă, conservate şi puse în lumina
perspectivelor muzeografice ghidate, ca mărturii ale ingeniozităţii umane angrenate în efortul gradat
şi de lungă durată al dezvoltării tehnologice.
Monica Nănescu, curator
Marius Şuică, conservator

M

• Şef secţie Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu", curator expoziţie
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INVENTII CARE AU SCHIMBAT LUMEA
~

Monica Nănescu •
asiunea profesorului englez Rodney Castleden pentru istorie, geografie şi arheologie a
condus la apariţia, în peisajul bibliofil al ultimilor 30 de ani, a unor cărţi de succes,
republicate în România la Editura Meteor Press (2015), dintre care se remarcă :
Invenţii care au schimbat lumea (2011), Oameni care au schimbat lumea (2012), Evenimente care au
schimbat lumea (2012) şi Conflicte care au schimbat lumea (2012). Invenţii care au schimbat lumea
„este un omagiu adus imaginaţiei creatoare a omului şi un îndemn la cunoaşterea şi aplicarea în
beneficiul societăţii a tuturor marilor descoperiri ale minţii omeneşti"'.
Rodney Castleden prezintă , în ordine cronologică, o selecţie de invenţii
(peste 250) derulată pe parcursul a 448 de pagini, înfăţişând cititorului
modul în care fiecare dintre ele a avut darul de A SCHIMBA LUMEA,
cu menţionarea numelor autorilor - când se cunosc - şi precizarea
conjuncturii economico-sociale a momentului. Structurată în cinci
capitole: Lumea antică; Lumea medievală şi renascentistă; Perioada
iluminismului; Lumea secolului al XIX-iea; Lumea modernă, cartea
(re)aduce în actualitate episoade esenţiale din existenţa unor importante
caractere aparţinând familiei reprezentanţilor gândirii inovatoare
mondiale. Realizările acestora, dar şi modul în care au evoluat
invenţiile lor, din epocile trecute până la orizontul tehnicii de astăzi,
creează - în viziunea profesorului Rodney Castleden - un peisaj al
clasamentelor importanţei fiecărei descoperiri ştiinţifice în parte şi al
evaluării lor în perspectivă axiologică.
Lumea antică constituie perioada în care inventivitatea speciei umane s-a îndreptat spre
sistemele de scriere, tehnologiile de construcţii, transporturi, optică, medicină ş . a . Mărturiile
arheologice şi documentele scrise dovedesc că egiptenii, indienii, chinezii, sciţii , grecii, romanii şi alte
popoare antice cunoşteau prelucrarea metalelor, papirusul, fabricarea ţesăturilor, vopselele, sticla,
emailurile, cosmeticele, ceramica, varul, săpunurile, medicamentele, hârtia etc. Aceste invenţii sunt
trecute în revistă de autor în debutul capitolului I, intitulat Lumea Antică . Atribuirea paternităţilor
unor invenţii în această perioadă istorică la care face referinţă autorul este dificil de stabilit, mai ales
în cazul celor foarte vechi, cum ar fi cazul primelor unelte - pârghia, scripetele, fierăstrăul şi pana. Se
mai precizează şi faptul că alte invenţii au fost rezultatul unui lung proces de evoluţie, aşa încât este
dificil de identificat un nume sau o dată anume.
Simpla enumerare a invenţiilor prezentate de Rodney Castleden în Capitolul Lumea
medievală şi renascentistă (praful de puşcă, banii de hârtie, busola magnetică, roata cu zbaturi, globul
geografic, anestezia, ochelarii ş . a . ) ne permite să descoperim tipurile de domenii spre care au evoluat
societăţilor medievale: tehnologia militară, marile descoperiri geografice, arhitectură, medicină, etc.
Autorul ne oferă o succintă trecere în revistă a invenţiilor din punctul de vedere al procedeelor de
fabricaţie şi utilizărilor înregistrate de-a lungul timpului, dar şi o perspectivă asupra semnalării
prezenţei acestora, independent sau simultan, în diferite părţi ale lumii.

P

• Dr.ing., Şef secţie Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu".
1
Rodney Castleden , Postfaţa la coperta volumului Invenţii care au schimbat lumea, Editura Meteor Press ,
2011 .
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Cuprinsul capitolului al III-iea acoperă perioada în care ştiinţa a depăşit faza căutărilor de
început, căpătând dimensiuni noi, conferite de Iluminism şi începutul Revoluţiei Industriale.
Inventatorii de atunci - în dorinţa de a găsi un mecanism care să efectueze calcule repetitive necesare
pentru tabele de navigare, diagrame de curs şi poziţii planetare pentru almanahuri astronomice - au
dus din ideatic în concret obiecte, concepte şi planuri de realizare pentru telescop ( 1608), logaritmi
(1614), pendula (1656), rigla de calcul (1632), maşina de calcul (1642), cronometrul marin (1735) ş . a.
În această perioadă s-au remarcat o serie de genii creatoare (Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Isaac
Newton, Gottfried Wilhelm Leibnitz, Blaise Pascal ş.a,) care prin studiile, legile şi invenţiile elaborate
şi -au adus contribuţia la dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei în plan universal. Inventivitatea tehnică a
condus la imaginarea unor mijloace eficiente de utilizare a forţei aburului - conceptul de piston a lui
Denis Papin (1690), motorul cu aburi a lui Newcomen (1764), motorul lui Watt (1769) şi , nu în
ultimul rând, motorul cu ardere internă a cărui apariţie a determinat, în multe privinţe, creşterea
calităţii vieţii până în pragul secolului XX.
În Lumea secolului al XIX-iea sunt prefaţate extraordinarele invenţii caracteristice acestei
perioade. Invenţiile acelor timpuri, care poate astăzi ni se par banale, au revoluţionat epoca în care au
apărut. Sunt prezentate uluitoarele înnoiri din domeniile electricităţii (becul cu incandescenţă,
telegraful, telefonul, motorul electric), magnetismului ( electromagnetul), navigaţiei (cuirasatul, sonda
batimetrică,
torpila, submarinul) şi medicinii (stetoscopul, anestezia, chirurgia aseptică,
electrocardiograma ş . a.), invenţii datorate acelor „minţi luminate" , care au reuşit să deschidă o cale
de acces către lumea pe care noi o cunoaştem astăzi . Se întâmplă adeseori ca invenţiile să se
alimenteze una pe cealaltă şi să existe mai mulţi inventatori. Astfel, lecturând această carte,
descoperim că „microscopul este un produs auxiliar al inventării telescopului" 2 iar „inventarea
radiotransmisiunii (1895) a depins de două invenţii anterioare: telegraful şi telefonul" 3 . O altă invenţie
cu o largă utilitate practică astăzi , maşina de spălat, nu a avut succesul scontat în momentul lansării
sale în 190 l , mai ales pentru ca detergentul nu a fost inventat decât în 1916.
Lumea modernă este destinată invenţiilor precum: televiziunea (1925); motorul cu reacţie
(1930); fotocopiatorul (1938); aparatul foto polaroid (1947); discurile de vinil (1948); laserul (1958);
emailul (1971); telefonul celular (1973); calculatorul persona\(1980); reţelele de comunicare on-line
( 1990); GPS(l 993); şi DVD-ul (1995), care ne-au revoluţionat modul de trai şi percepere a lumii, întrun ritm extrem de accelerat de dezvoltare tehnică si tehnologică.
În accepţia autorului „au existat numeroase încercări de identificare a celor mai bune sau mai
importante invenţii. Intr-un Top 10 al celor mai semnificative invenţii ale tuturor timpurilor, roata
ocupă primul loc, urmată în ordinea importanţei de becul electric, presa tipografică, telefon,
4
televiziune, radio, praful de puşcă, calculatorul personal, telegraful şi motorul cu ardere intemă" .
Invenţii care au schimbat lumea se remarcă printr-un bogat conţinut informaţional, scris într-un
limbaj accesibil, în care Rodney Castleden preferă să nu întocmească ierarhii discutabile, să nu
impună modele sau să propună grile valorice. Prin meticulozitatea documentării , fluenţa exprimării şi
originalitatea ideilor, autorul ne propune o lectură cu adevărat instructivă .

2

Rodney Castleden , Op.cit., 2011 , pag.12 l.
Ibidem, pag. 318.
4
Ibidem, pag. 17.
3
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PAGINI DIN ISTORIA AVIAŢIEI IEŞENE - ŞCOALA DE ZBOR
FĂRĂ MOTOR DE LA CUCUTENI, IAŞI
Teodora- Camelia Cristofor•
Abstract: Flying was one of man 's oldest desires, whose beginning is !ost in history. The predecessors of the
engineless jlight made the first engineless jlying machines and through their attempts and work, they tried to
take to the sky, thus setting the scientific basis of aviation. In Romania, we can talk about a true aeronautic
school. The jirst documentary certifications concerning the jlight with machines heavier than the air go back to
1701 . Du.ring the 19th century and the beginning of the 2a1h century, through the technical contributions and the
jlight peiformance, the Romanians succeeded in conquering the air. The gliding movement became popular in
aur country after the 1st World War, together with the creation of more engineless jlight school. This is the case
of the school of Iasi, set up for the first time in 193 7 and reopened in 1942, based in Cucuteni-Leţcani. The hills
surrounding the village of Cucuteni were suited for this school, new sheds and huts were built in the area.
Because of the war, the jlight school of Cucuteni was interrupted and reopened in 1948, this time in a new
location. The documents belonging to the museum 's heritage and donated by Eng. Ion Dumbravă represent
important testimonies concerning the history of thejlight school in Iasi.
Keywords: ,, Cucuteni "jlight school, documents,engineless jlying machi nes

Începutul cuceririi aerului cu ajutorul aparatelor de zbor fără motor
desprinderii de pământ spre înaltul cerului a fost una dintre cele mai vechi
tentaţii ale omului, al cărei debut se pierde în istorie. De la mituri şi încercări
nereuşite până la o realizare ştiinţifică şi tehnică concretă , drumul de-a lungul
mileniilor a fost presărat cu numeroase contribuţii în conceperea aparatului de zbor, dar şi cu jertfe
umane, sacrificii incontestabile. Dintre precursorii zborului fără motor, Leonardo da Vinci este cel
care în secolul al XV-iea proiectează o serie maşini zburătoare cu forme aerodinamice, mărturie stând
studiile şi schiţele sale care atestă primele încercări realizare practică a unor astfel de dispozitive. În
secolul al XIX-iea, o serie de experimentatori şi pionieri ai zborului fără motor, precum Jean-Marie
Le Bris 1, Louis Pierre-Marie Mouillard2, Alexandr Feodorovici Mojaiski3, Otto Lilienthal4, John
Montgomery 5 şi fraţii Wright 6 prin încercările şi munca lor au îndrăznit să se ridice în aer, punând

D

orinţa

• muzeograf, expert, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi .
1
Căpitanul de marină Jean-Marie Le Bris (1817-1872) a fost unul dintre primii aviatori care la o dată
necunoscută între anii 1858-1861 a realizat un zbor planat de pe muntele Sainte-Anne-la-Palud din apropierea
localităţii Plonevez-Porzay.
2
Autor a numeroase cărţi, Louis Moillard publică în 1881 un faimos studiu denumit Imperiul aerului în care
dezvoltă ideea construcţiei unui avion tără motor, aeroplan. Moillard este la originea concepţiei a numeroase
tipuri de planoare.
3
Ofiţer în Marina Imperială Rusă , Alexandr Feodorovici Mojaiski (1825-1890) a inventat şi proiectat aparate de
zbor mai grele decât aerul. În 1872 construieşte un zmeu uriaş care prin intermediul unei sănii trasă de trei cai
este ridicat de la sol. În 1884 construieşte primul monoplan.
4
Pionier al aviaţiei germane, Otto Lilienthal (1848-1896), considerat a fi părintele zborului tără motor, execută
între 1891 şi 1896 o serie de zboruri planate cu aparate de concepţie proprie. În 1889 publică cartea Zborul
păsării ca baza artei zborului.
5
John Joseph Montgomery (1858-1911) a fost un inginer şi inventator american care a conceput mai multe
modele de planoare cu care a tăcut încercări de zbor. În 1884 Montgomery a realizat experimente de zbor până
la o înălţime de 180 m în jurul localităţii Otay Mesa. Experimentele sale sunt considerate a fi primele din
America.
6
Orville şi Wilbur Wright construiesc în 1889 primul avion tără motor, un planor cu aripi duble. În 190 I
realizează un zbor experimental al unui planor cu pilot pe o distanţă de 100 m şi cu o viteză de 35 km/h .
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bazele ştiinţifice ale aviaţiei. După unii autori, baronul George Cayley7 este denumit „părintele
aviaţiei" datorită contribuţiei substanţiale aduse navigaţiei aeriene şi ingineriei aeronautice. Munca lui
Cayley a culminat în 1853, când construieşte primul planor testat de om.
La începutul sec. al XX-iea, condiţiile tehnice ale zborului fără motor, cu ajutorul aparatului
denumit planor, ce foloseşte curenţii de aer ascensionali pentru menţinerea în aer a acestuia este
rezolvată, iar perfecţionările aduse ulterior au mărit performanţele, siguranţa la zbor, diversificarea
aparaturii de bord, viteza şi înălţimea atinsă în zbor.
În spaţiul românesc putem vorbi de un adevărat curent aeronautic, unde primele atestări
documentare privind zborul cu aparate mai grele decât aerul provin din 1701 , când un comandant de
panduri pe nume Gligor Pintea 8 din zona Maramureşului, primul pionier al aerului, realizează mai
multe aparate „ciudate" pentru acea vreme, de fapt nişte planoare construite din lemn de paltin, plop,
brad şi stejar la care roţile erau învelite în piele de cerb şi pe care chiar el însuşi le testează. În 1765,
tânărul Constantin Nestor 9 din zona oraşului Deva construieşte un planor dintr-un trunchi de copac
scobit pe dinăuntru cu care zboară de mai multe ori. Peste un secol, la Iaşi , în 1875, prinţul Grigore
10
Sturza (1821-1901) (fig. I) construieşte în curtea din spatele Palatului Domnesc, pe strada
Lozonschi, un aparat de zbor, de fapt un planor cu care prietenul său, profesorul de gimnastică pe
nume Spinzi, realizează o lansare de pe un turn din satul Cristeşti. Zborul a fost un eşec .
Ion Stoica (1861-1921 ), un tânăr pasionat de fotografie şi pictură din satul hunedorean
Ormindea, construieşte în 1884, cu mijloacele proprii din gospodărie, un planor ce imita forma şi
zborul păsărilor. De altfel, literatura de specialitate menţionează despre încercarea lui Ion Stoica din
1901 de a face o demonstraţie cu un aparat asemănător elicopterului.
Un alt inventator uitat este inginerul Petre Andrianov 11 , care construieşte un planor de
concepţie proprie în 1908 şi cu care efectuează un prim zbor în apropierea oraşului Galaţi. Timp de 25
de ani, Andrianov încearcă să perfecţioneze construcţia şi experimentele cu planoare, dar din cauza
greutăţilor materiale întâmpinate abandonează munca. Activitatea din acest domeniu este continuată
de Aurel Vlaicu, care, în timpul studenţiei de la Politehnica din Miinchen 12 (perioada 1903-1908)
13
,realizează un model de aparat de zburat cu aripi batante, puse în mişcare cu ajutorul unor arcuri.
Modelul a fost lansat în aula universitară în prezenţa profesorului şi a colegilor, profund impresionaţi
de inovaţia lui Vlaicu.
La Craiova, Ion Rornanescu 14 (1895-1918) (fig.2) în 1908, la vârsta de doar 13 ani,
construieşte un zmeu cu care se înalţă câţiva metri, iar în 1911 pe baza unor solide cunoştinţe tehnice
şi preocupări de aeronautică realizează un monoplan simplu şi uşor cu care efectuează mai multe
zboruri la Eforie-Sud. Tot în 1911 devine elev la Liceul Internat "C. Negruzzi" 15 din Iaşi şi înfiinţează
prima şcoală de planorişti amatori, ce avea sediul în incinta liceului. Aici concepe şi realizează un nou
planor, cu ajutorul unor colegi de liceu, printre care se număra şi Horia Hulubei, iar în aprilie 1912 16
zboară cu acesta câţiva metri în curtea liceului. Zboruri mai lungi au loc pe dealul Copoului.

Inginerul englez George Cayley ( 1773-1857) este una dintre cele mai importante personalităţi din istoria
aeronauticii, fiind primul investigator care înţelege principiile de bază ale zborului. A proiectat o varietate de
aeronave, elicoptere, dirijabile.
8
http://www.gazetademaramures. ro/planorul-lui-pintea- l 3274
9
Gheorghe M.Cucu, Istoricul zborului fără motor în România, Editura Stadion, Bucureşti , 1972, p. 17.
0
' Ibidem, p.18.
11
Ibidem, p.19.
12
http://www.virtualarad.net/orizont_aviatic/noiembrie_ 2004/articol2/articol_ 2.htrn
13
Acest model se păstrează în laboratorul Univers ităţii din Miinchen.
14
A fost fiul renumitului primar al Craiovei , Nicolae Romanescu.
15
Gheorghe M.Cucu, op. cit. , p.29
16
http://www.agero-stuttgart.de/REVIST AAGERO/ISTORIE/Romani%20in%20legiunea%20straina%20de%20Luchian%20Deaconu.htrn
7
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Construieşte

mai multe modele de planoare, iar publicaţia pariziană „La Revue Aerienne" îi atribuie
în 1912 calitatea de „cel mai tânăr constructor de planoare din lume". În 1914 se înrolează voluntar în
aviaţie pentru specializare în pilotaj, este trimis în Franţa, dar proiectele şi iscusinţa sa de constructor
de aparate de zbor fără motor continuă. După numeroase misiuni din timpul Primului Război Mondial
şi un scurt prizonierat de la Odessa (ianuarie-februarie 1918), se înrolează în Legiunea Străină unde în
cadrul unei escadrile de vânătoare de elită participă la lupte pe frontul din Franţa. La 1 noiembrie
1918, în timpul unei lupte din Munţii Ardeni, avionul eroului caporal Ion Romanescu este doborât, iar
odiseea acestui tânăr şi strălucit inventator se sfârşeşte.
Henri August 17, un alt creator de aparate de zbor fără motor şi pionier al aerului construieşte
mai multe planoare pe care le încearcă în zbor. Primul model este încercat în primăvara anului 1909,
conţinea un cadru metalic din tuburi de oţel sudate, era acoperit parţial cu material textil, anvergura
aripilor era de 7 m şi o lungime de circa 9 m. Acest model este distrus de o furtună, dar, cu toate
acestea, a construit şi alte aparate cu care a tăcut experimente. Toţi precursorii zborului fără motor
menţionaţi, precum şi Gheorghe S. Popoiu, Costel Sidery, Valentin Popescu, Radu Manicatide, Egor
Patior, Hubert Clompe, prin contribuţiile tehnice aduse au reuşit cu succes să cucerească aerul, să
depăşească bariera impusă de văzduh şi să contribuie la dezvoltarea industriei aeronautice.
Mişcarea planoristă din ţara noastră devine populară şi cucereşte după Primul Război Mondial
din ce în ce mai mulţi adepţi, afirmându-se ca sport tehnico-aplicativ. În l 920, la Bucureşti, se pun
bazele „Aeroclubului Regal Român", la Lugoj se înfiinţează o asociaţie de zbor în 1929, la 27 iulie
1931 filiala de la Cernăuţi a „Aeroclubului Albastru" devine prima şcoală oficială de planorism din
România, iar la Sibiu se înfiinţează în 1932 o filială a „Aeroclubului Albastru" din Bucureşti.
„Aeroclubul" din Braşov este recunoscut oficial în 1932, iar la 14 august are loc un miting aerian în
care este inclus în premieră un program de zbor cu două planoare. Inginerul Hubert Clompe 18,
proaspăt absolvent al Şcolii de zbor fără motor „Wasser Cupe" din Germania, a fost unul dintre piloţii
instructorii iniţiatori ai acestei premiere la nivel naţional. Şcolile de zbor fără motor constituiau o
primă etapă în formarea şi instruirea aviatorilor.
Din punct de vedere funcţional, planoarele se împart în trei categorii: de şcoală, de
antrenament şi de performanţă, iar lansarea acestora se realiza prin remorcarea de un avion, automobil
sau un mosor (un cablu de oţel, înfăşurat pe un tambur, ataşat planorului, care este bobinat foarte
repede de către maşină, oferind astfel planorului puterea de ridicare de la sol) şi prin lansarea cu
sandoul (un cablu elastic confecţionat din fire de cauciuc paralele, îmbrăcat într-o ţesătură din fire de
in sau de bumbac), cu care se ridica planorul de pe un deal; această metodă nu se foloseşte în prezent.
Şcoala

de zbor de la

Cucuteni-laşi

Organizarea oficială şi dezvoltarea Şcolii de zbor fără motor de la Iaşi debutează în 1937,
când un grup de ingineri de la Atelierele C.F .R. ,,Nicolina" solicită acest lucru „Asociaţiei Aviatice
C.F.R 19" din Bucureşti pentru studenţii centrului universitar ieşean. Pentru constituirea acestei şcoli de
sport tehnico-aplicativ, o comisie de la Bucureşti se deplasează la Iaşi pentru a cerceta terenul
favorabil şi curenţii de aer ascendenţi necesari desfăşurării unei astfel de activităţi. Zona potrivită
recomandată pentru această şcoală se află la 15 km de Iaşi, pe dealul Holmului din apropierea satului
Cucuteni, care avea acces la linia de cale ferată şi şoseaua Iaşi-Paşcani, prin comuna Leţcani. Această
zonă aleasă pentru o şcoala de zbor era singura din ţară situată într-o zonă deluroasă . Documentele
existente în patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu", urmare a achiziţiei tăcute de
17
18
19

Gheorghe M . Cucu, op.cit., pp.34-36
http ://www.aviatori.ro/carti _ details.php?id=99
Asociaţie înfiinţată la 14 iulie 1935 la Bucureşti, care a deschis şcoli de zbor fără motor şi la Galaţi, Arad,

Iaşi .
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muzeu în anul 1981 de la inginerul Ion Dumbravă 20 (fig.3) în vederea înfiinţării unei expoziţii
permanente dedicată aviaţiei ieşene, constituie mărturii unice şi relevante privind istoria acestei şcoli.
Într-o primă etapă , debutul planorismului la Iaşi este susţinut de "Asociaţia Română pentru
Propaganda Aviaţiei" 2 1 (A.R.P .A.) care era implicată în formarea piloţilor şi a instructorilor de zbor 22 .
Inginerul Alexandru Matei 23 (fig.4), iniţiază în 1934 un cerc de aeromodelism, denumit „Pescăruş", la
Liceul de băieţi din Iaşi şi în perioada 1935-1936 construieşte un planor de şcoală. Pasionat de zbor,
frecventează în lunile de vacanţă în perioada 1935-1937 şcoala de zbor fără motor de la Braşov în
urma căreia obţine brevet de zbor pentru categoria C, iar în anul 1939 brevetul de instructor de zbor.
24
În anul 1937 construieşte la Sânpetru un planor tip Grunau 9 carenat cu care execută un zbor de o
oră, 7 minute şi 12 secunde în data de 12 noiembrie. În următorul an, tot la Sânpetru, la 13 noiembrie
1938 stabileşte primul record de zbor de 6 ore, 22 minute şi 38 secunde cu un planor Grunau Baby 25.
Un al doilea record ca durată de zbor, de 11 ore şi 11 minute, îl stabileşte în 1944 la Mocrea, jud.
Arad, cu un planor Grunau Baby.
Alexandru Matei este solicitat de către ARPA să colaboreze la înfiinţarea la Iaşi a acestei
26
şcoli de zbor. La 15 septembrie 1938 este înfiinţată oficial şcoala de planorism de la Iaşi ce număra
16 elevi, iar primele zboruri au avut loc pe dealurile comunelor Vlădiceni şi Tomeşti. Şcoala a avut
succes în rândul elevilor, studenţilor, funcţionarilor şi muncitorilor de la „Atelierele Nicotina", încât
nu toţi cei care solicitau să urmeze cursurile şcolii erau primiţi.
De asemenea, Asociaţia ARPA - Filiala Iaşi , condusă de generalul C. Ionescu, este susţinută
şi de generalul Emil Gheorghiu - comandantul flotei militare de aviaţie din Iaşi - în vederea înfiinţării
şcolii de planorism. La Iaşi, tot pe lângă „Atelierele C.F.R. Nicolina" se înfiinţează în 1939 Centrul de
Aeromodele, la iniţiativa ing. Aurel Neamţu şi sub conducerea ing. Ion Dumbravă . Un aspect
meritoriu este faptul că la toate şcolile de ucenici ce activau pe lângă atelierele C.F .R. din toată zona
Moldovei s-au înfiinţat şi dezvoltat cercuri de aeromodelism.
Închiderea frontierei pe Prut la 3 iulie 1940, urmare a ocupării Basarabiei de către Uniunea
Sovietică, a dus la suspendarea activităţii şcolii de planorism. Peste doi ani, la l Mai 1942 activitatea
filialei din Iaşi a „Asociaţiei Aviatice C.F.R." este reluată, cu ing. Ion Dumbravă, director. Şcoala este
mai bine dotată şi sunt construite la Cucuteni două noi hangare şi barăci pentru cazare (fig. 5,6,7,8 şi
9). Legătura dintre „Atelierele CFR Nicotina" şi şcoala de la Cucuteni-Leţcani era asigurată de o linie
dublă de cale ferată, care facilita transportul între cele două obiective. Reparaţia şi întreţinerea
În perioada 1935 - 1939, Ion Dumbravă construieşte cu mijloace proprii un avion uşor, monoplan, biloc, dublă
cu motor Salmson de 42 C.P. Lucrările la avionul denumit IAŞI-1 se derulează timp de trei
luni în atelierul de tâmplărie de la Institutul Politehnic din Iaşi cu aprobarea prof. Ştefan Procopiu, urmând ca
timp de patru ani să se desfăşoare în curtea casei sale din Strada Sf. Atanasie nr. 11 . Acest fapt este consemnat
ca fiind primul avion din România construit de un amator acasă .
21
Asociaţie civilă fondată în 1926 ce avea drept obiectiv sprijinirea dezvoltării aviaţiei şi care a patronat şcoli de
zbor pentru formarea de piloţi.
22
În anul 1939 doi subofiţeri de la flota de aviaţie laşi sunt trimişi la şcoala de pilotaj de la Sânpetru, Braşov,
f:entru formarea acestora ca instructori de zbor fără motor.
3
Născut în comuna Căuaşjudeţul Satu Mare (atunci Sălaj) la 13 februarie 1909, inginerul Alexandru Matei se
numără printre personalităţile notabile ale şcolii de zbor fără motor de la Iaşi , implicat direct în organizarea
acesteia şi continuarea tradiţiei pe plaiurile ieşene. Capătă cunoştinţe temeinice de aerodinamică încă din
perioada 1931-1934 pe când lucra alături de renumitul profesor Elie Carafoli în laboratorul aerodinamică din
cadrul Politehnicii din Bucureşti . După război a fost conferenţiar la Institutul Politehnic din laşi , disciplina de
geometrie descriptivă şi desen industrial.
24
Unul dintre primele modele de planoare, cunoscute sub denumirea de planoare primare, conceput în Germania
de Edmund Schneider şi construit în 1928. Planorul era simplu, de formă aproape dreptunghiulară, structură din
lemn, cu aripile acoperite în totalitate cu material textil cu excepţia muchiilor care erau din placaj şi a fost
rrodus în multe exemplare fiind foarte bine vândut pe scară largă .
5
Gheorghe M. Cucu, op.cit., pag. 152.
26
Ibidem, p.92.
20

comandă şi prevăzut
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planoarelor se realiza cu profesionalism în cadrul „Atelierelor CFR Nicotina" (fig.10 şi 11). Primele
cursurile teoretice destinate instruirii piloţilor planorişti, la care participă 45 de elevi, se desfăşoară în
perioada 1 mai-15 iunie, între orele 18.00-20.00, în sălile localului C.F.R. de la Râpa Galbenă.
Şcoala a funcţionat cu succes, aşa încât „Atelierele CFR Nicotina" analizează posibilitatea
înfiinţării unei noi şcoli de zbor fără motor, care să funcţioneze pe aeroportul civil din Iaşi, care era în
exploatare pentru un număr redus de transporturi aeriene publice. Aşadar, filiala Iaşi a Asociaţiei
„Aviatice C.F.R." ce funcţiona pe lângă „Atelierele CFR Nicotina" s-a interesat să dezvolte aviaţia pe
plan local în trei direcţii: planorism, aeromodelism şi şcoala de zbor cu motor. Zona de la Cucuteni a
fost, în aceeaşi măsură, folosită şi pentru şcoala de zbor cu motor, în acest sens fiind amenajată o
pistă .

Tot în anul 1942, are loc un moment important, când „Asociaţia Aviatică C.F.R." Bucureşti
verifice posibilităţile tehnice concrete, a şcolilor de zbor fără motor din ţară în vederea
27
evaluării acestora. Pentru aceasta este invitat Wolfram Kurt Erhard Hirth (1900-1959), cel mai
experimentat pilot de zbor fără motor din Germania, cunoscut în lume pentru performanţele sale.
Wolf Hirth ajunge şi la şcoala de la Cucuteni-Iaşi, unde execută mai multe zboruri cu un planor tip
"Salamandra", deşi i se pusese la dispoziţie de către şcoală şi planoare tip GRUNAU-BABY,
cunoscute ca fiind performante şi de o mare fineţe.
Iată ce scrie Ion Dumbravă despre acest zbor: ,,S -a suit în planor şi ne-a făcut semn să-i facem
vânt cu planorul în râpă . Noi ne-am uitat unul la altul, deoarece Wolf Hirth avea deja un picior de
lemn şi ne era teamă să nu păţească ceva. La insistenţele lui Wolf Hirth i-am făcut vânt cu planor cu
tot în râpă. După ce a picat planorul în râpă şi a prins curenţii verticali, planorul imediat a luat
înălţime, s-a ridicat sus şi cu tot felul de evoluţii a cercetat de sus curenţii verticali de pe toate
versantele dealului Holmului, care este ca un pinten în curenţii râului Bahlui" 28 (fig.12).
Renumitul pilot a fost foarte mulţumit de şcoala şi zona Cucuteni, aspect menţionat în
dedicaţia pentru ing. Ion Dumbravă, scrisă de către W. Hirth pe prima pagină a cărţii de specialitate
„Sborul fără motor" 29 (fig.13 şi 14), tradusă în limba română: "lângă un râu la laşi am văzut aproape
cea mai frumoasă regiune de zbor fără motor din România ". Scrisă pentru cei care alegeau
planorismul, lucrarea este concentrată pe toate problemele ce vizau instrucţia şi cunoştinţele teoretice
pentru a deveni pilot de performanţă. Cartea cu dedicaţia olografă din 4 iunie 1942, în limba germană,
se află în patrimoniul Muzeului Tehnic. Pe aceeaşi pagină, în colţul din stânga, sus, Ion Dumbravă
scrie la 4 iunie 1942: ,,Woljh Hirth mi-a dat această dedicaţie după cea a zburat cu un planor
Salamandră (peste-n.r.) toate pantele şcoalei de zbor fără motor de la Cucuteni-laşi" (fig.15 şi 16).
Din nefericire, în anul 1943 activitatea şcolii de la Cucuteni este întreruptă şi evacuată
datorită apropierii frontului.
Toată activitatea privind funcţionarea, întreţinerea tehnică a planoarelor şi indicaţiile privind
desfăşurarea în bune condiţii şi legală a şcolilor de zbor din ţară era reglementată de „Direcţiunea
decide

să

27

Pionier al zborului cu planorul, proiectant de planoare şi cofondator al companiei producătoare de planoare,
Schempp-Hirth, Wolf Hirth debutează ca pilot în 1921 pe un model Harth-Messerschmitt. Din 1924, când în
urma unui accident de motocicletă pierde un picior, va zbura cu proteză. În 1928 obţine diplomă de inginer a
Universităţii Tehnice din Stuttgart şi se concentrează pe aeronautică. Timp de peste un deceniu promovează
planorismul în Europa, SUA, Japonia, America de Sud şi Africa de Sud. A fost instructor de zbor, şeful şcolii de
planorism de la Homberg, Germania, iar în 1933 participă cu planorul său "Moatzagotl" la o expediţie
organizată în America de Sud pentru studierea condiţiilor climaterice. În Argentina stabileşte un record
acrobatic de şaptezeci şi şase de lupinguri. Cariera sa cuprinde obţinerea mai multor recorduri aviatice şi
participări la competiţii internaţionale . Moare în 1959, în urma unui atac de cord, în timp ce pilota un planor
acrobatic tip Vogh Lo-100.
28
Nr. inv.5854, Notă redactată de Ion Dumbravă, Bucureşti, 23 martie 1981.
29
Text prelucrat de cpt.av. Petru Mircea şi instructor de zbor Cernescu Eugen cu prefaţă de general av. Jienescu,
subsecretar de Stat al Aerului.
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(DAC), care emitea în mor regulat instrucţiunile tehnice de zbor fără motor
şi caietele de sarcină pentru materialele folosite la construcţia şi reparaţia planoarelor30 . Asociaţiile
aviatice care patronau şcolile fără zbor primeau în folosinţă de la Direcţiunea Aeronautică Comercială
planoare şi materiale auxiliare în limita disponibilităţilor bugetare anuale. Contribuţia asociaţiilor care
patronau aceste şcoli se limita la întreţinerea permanentă a planoarelor şi a materialelor primite în
folosinţă de la DAC, achiziţionarea materialelor necesare reparaţiilor şi salarizarea personalului tehnic
necesar. Planoarele care sufereau accidente şi aveau avarii mai mult de 30% nu mai erau lăsate la zbor
până când un reprezentant al DAC nu verifica reparaţia sau revizia generală a aparatului.
Aşa cum s-a menţionat, pe lângă „Atelierele CFR Nicotina" funcţiona şi Centrul de
Aeromodele de la Iaşi care a acordat o atenţie serioasă activităţii construcţiei de aeromodele, în pofida
lipsei materialelor şi a pieselor necesare desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi . Iar roadele
muncii de calitate sunt culese în anul 1943 (fig.17,18,19) la un concurs naţional de aeromodele
organizat pe aerodromul „Romeo Popescu 31 " din Giuleşti, unde au participat elevi de la centrele de
aeromodelism din Bucureşti, Craiova, Arad, Braşov, Galaţi, Constanţa, Turnu- Severin şi Paşcani .
Concursut3 2 era destinat pentru trei categorii de elevi aeromodelişti: începători, înaintaţi şi specializaţi.
La primele două etape, care s-au desfăşurat la 21 octombrie 1943, elevii cercului ieşean nu au
participat, dar pentru faza a III-a destinată celor specializaţi , ce a avut loc pe 25 octombrie, ieşenii au
prezentat 28 de aeromodele. Elevii Şcolii C.F.R. Iaşi , sub îndrumarea instructorului Nicolae Enache,
cuceresc o frumoasă performanţă prin clasarea pe primele 3 locuri. Elevii sunt felicitaţi de către
generalul aviator Gheorghe Jienescu, ministrul de Stat al Aerului, pentru realizările obţinute în scurt
timp de la înfiinţarea cercului de la Iaşi şi continuarea acestui sport prin promovarea şi atragerea de
noi elevi.
Şcoala sub denumirea de „Şcoala de pilotaj Iaşi" este redeschisă oficial sub coordonarea
inginerului Alexandru Matei, pentru a treia oară, la 18 mai 1948, fiinţând pe lângă Politehnica „Gh.
Asachi". Profesorul Matei va efectua în continuare ore de antrenament personal, iar în 1957 realizează
un zbor la distanţă pe ruta Iaşi - Ploieşti, zbor pe care îl întrerupe deasupra oraşului Buzău .
În anul 1964 denumirea şcolii devine „Aeroclubul Moldova Iaşi", iar din 2006 se numeşte
,,Aeroclubul Alexandru Matei Iaşi", şcoală ce cuprinde secţiile de planorism, paraşutism şi modelism.
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Fig. 1. Nr. inv. 7017 - Prinţul Grigore Sturza. Pe verso sunt
ing. Ion Dumbravă din anul 1986

°

însemnările

Conform caietului nr. inv. 5858 ce conţine Instrucţiunile tehnice de zbor fără motor existent în patrimoniul
muzeului.
31
Aviatorul Romeo Popescu (1898-1931) a deţinut trei recorduri naţionale de zbor. Participă alături de av. Gh.
Bănciulescu la „Cupa Bibescu" din august 1926 desfăşurată pe ruta Bucureşti-Paris-Bucureşti. Îşi pierde viaţa la
9 decembrie 1931 , în urma unui accident de avion.
32
Document nr. inv. 5856 din patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu"
3
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planorismul este un sport de agrement minunat destinat celor curajoşi şi îndrăzneţi în
experimentarea de senzaţii unice la înălţime, practicat autorizat în cadrul cercurilor şi asociaţilor de
profil.

Fig.2. Pilotul aviator Ion Romanescu

Fig.3. Ing. I.

Dumbravă

Fig.4. Ing. Al. Matei

Fig. 5 şi 6. Hangarele de la Cucuteni pentru depozitarea planoarelor
(fotografii din Arhiva Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu")

Fig.7. Planoare

după

un zbor efectuat la Cucuteni

Fig.8. Camioneta pentru aprovizionarea
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Fig.9. Barăcile de cazare de la Şcoala Cucuteni
Conducerea Aviaţiei C.F.R. Iaşi :
- inspector Aurel Neamţu ;
- ing. Ion Dumbravă
- ing. Emil Saulea

Fig. 10 şi 11. Atelierele pentru depanarea planoarelor de la C.F.R. Nicolina
(fotografii din arhiva Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu")
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Fig.12. Nr. inv.5854-Facsirnil după pag.2
din nota redactată de ing. Ion
Dumbravă la 23 martie 1981

Fig. 13. WolfHirth, Sborulfără motor,
Bucureşti
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Fig.14. Prima pagină cu dedicaţia
lui W. Hirth şi însemnarea ing. I. Dumbravă

Fig.15.

Dedicaţia

lui WolfHirth pentru I.

Fig.16. Însemnarea ing. Ion Dumbravă
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Fig. 17, 18, 19. Membrii Cercului de Aeromodele
de la Atelierele Nicolina felicitaţi pentru rezultatele
obţinute la concursul de aeromodelism de la Giuleşti , 1943,
(fotografii din Arhiva Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu")

Imagini cu un planor căzut în zona dealurilor Cucuteni
(fotografii din Arhiva Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu")
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