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Editorial

FESTIVALUL INTERNATIONAL AL MUZICII MECANICE
A X -A EDIŢIE, IAŞI, 9 - 10 SEPTEMBRIE 2016
~

Mihai Caba*

T

prestigioasa manifestare muzeală ieşeană: FESTIVALUL
INTERNAŢIONAL AL MUZICII MECANICE, FIMM-2016 a ajuns, iată, la cea de a
X-a ediţie aniversară, dovedindu-se a fi şi de această dată o componentă însemnată a
deosebitului spirit cultural al Cetăţii ieşene, care, vorba „împătimitului de Iaşi", Nicolae Iorga:
„trăieşte aici mai viu şi mai bogat decât oriunde aiurea". De-a lungul timpului celor 17 ani scurşi de la
prima sa ediţie, cea din 1999, realizată „în premieră românească" din iniţiativa valorosului colectiv de
la Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" de la Palatul Culturii din Iaşi, condus cu probată
pasiune şi sârguinţă de ing. Lenuţa Chiriţă, şi până la cea decenară, din 2016, FIMM Iaşi, racordânduse curentului european al muzicii mecanice, a crescut mereu de la ediţie la ediţie în valoare şi
conţinut, fiind înscris în rândul festivalurilor europene de acest gen muzical şi apreciat ca atare la
nivel naţional şi internaţional. Fără îndoială, prin atractivitatea mereu sporită manifestată de invitaţii
din străinătate, deopotrivă, şi de ieşeni şi de invitaţii din ţară, prin mereu diversificatul program al
festivalului şi prin îmbogăţirea colecţiei muzeale de automate muzicale de înregistrare şi redare a
sunetului, de o inestimabilă valoare patrimonială, FIMM Iaşi se înscrie cu majuscule emblematice în
rândul veritabilelor „mărci de mare rezonanţă ieşeană"!
Despre acest adevărat „arc peste timp ieşean" ne „vorbeşte", cu acurateţea mărturisitoare a
detaliilor, minunatul album: ,,Retrospectiva Festivalului Muzicii Mecanice, Iaşi - România", redactat
în condiţii grafice impecabile de către inimoasele muzeografe, Lenuţa Chiriţă şi Monica Nănescu, ale
căror demersuri lăudabile au conturat luminoasele şi melodioasele jaloane ale acestui arc temporal.
Într-un Iaşi aflat într-o accentuată expansiune a repunerii în valoarea lor meritată a însemnatelor sale
„repere" istorice şi culturale, reînsufleţirea vremurilor de altădată, începând de la sfârşitul secolului al
XVIII-iea, cu parfumul muzicii automatelor muzicale, al orchestrioanelor şi flaşnetelor, împânzite dea lungul străzilor, saloanelor şi locantelor „dulcelui Târg", capătă nu numai „culoarea patinată" a unui
trecut „de epocă", ci şi prefigurarea, pe treptele unui prezent al strădaniilor, a unui viitor aşteptat al
inconfundabilei „trăiri ieşene", înălţătoare în spirit şi simţire.
Şi ce-ar putea fi mai frumos şi mai de folos în aspiraţiile actuale ale Cetăţii de pe cele 7
coline?!
Iată, de ce, programul celei de a X-a ediţii a FIMM Iaşi - 2016 a fost minuţios adaptat spre
împlinirea renăscătoare a unor tradiţii de mare faimă ieşeană!
Parcurgându-l, fie şi din curiozitate, vom afla din acesta o diversitate de forme de exprimare
ale manifestărilor conţinute, ce vizează nemijlocit interesul şi atracţia spre divertisment a tuturor
participanţilor, astfel încât ediţia decenară să fie una cu adevărat strălucitoare. Şi nici n-ar fi putut să
fie altfel!
Beneficiind, de această dată şi de condiţiile minunate oferite de un Palat al Culturii recent
renovat, după „calvarul" celor 8 ani de prelungite reparaţii, dar şi de însemnatul aport financiar al
AFCN (Administraţiei Fondului Cultural Naţional), acordat din 2007, ca o recunoaştere a acestui
proiect îndrăzneţ, cum şi de disponibilitatea sprijinitoare manifestată de numeroase instituţii şi firme

*Inginer, EON

radiţionala
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Editorial
partenere şi colaboratoare, FIMM Iaşi - 2016 s-a întrecut pe sine, dovedindu-şi cu prisosinţă virtuţile
unui eveniment de mare clasă şi de sensibilă rezonanţă internaţională.
Astfel, vineri, 11 septembrie 2016, la ora stabilită, Palatul Culturii din Iaşi, arborându-şi
însemnele manifestării şi ţinuta „de epocă", şi-a întâmpinat oaspeţii în maiestoasa „Sală Gotică" a
intrării în sunetele melodioase ale flaşnetelor şi diverselor aparate de muzică mecanică, mânuite cu
multă abilitate de maeştri consacraţi genului, introducându-i astfel într-o atmosferă de-a dreptul
sărbătorească, ce amintea de vremurile „burgului ieşean" de altădată. Panourile, afişele, panoplia
drapelelor ţărilor participante, decorul adecvat şi momentele „vivante" ale trăirii acelor clipe
primitoare au înlesnit instalarea unei euforii uimitoare în rândul participanţilor din ce în ce mai
numeroşi.

Aşadar,

FIMM Iaşi - 2016, începuse, cum se spune, cu dreptul! Şi tot cu dreptul avea să se
Festivitatea deschiderii FIMM Iaşi - 20 I 6, aleasă a avea loc în vestita şi grandioasa
„Sală a Voievozilor", cea care, străjuită cu solemnitate de figurile impunătoare ale tuturor
domnitorilor Moldovei şi ale regilor
României şi decorată într-un albastru
divin, presărat cu steluţe luminoase,
avea să ofere participanţilor o
privelişte neasemuită în frumuseţe.
Prologul festivităţii, preconizat a fi o
emoţionantă surpriză a festivalului, a
revenit Teatrului de Modă Kasta
Morrely Kids „Roya] Children", prin
fastuosul program al „deschiderii
Balului",executat cu multă fineţe şi
gingăşie de către micuţii dansatori:
„prinţese şi prinţi", în costumaţie de
gală, ce avea să „taie respiraţia"
întregii asistenţe!
După această mult gustată „introducere în epocă" a urmat, fireşte, deschiderea oficială prin
cuvântul de salut, rostit cu multă căldură de către Doamna Lăcrămioara Stratulat, managerul
Complexului Muz~al de la Palatul Culturii din Iaşi, care a ţinut să sublinieze importanţa acestui
deosebit eveniment muzeal în viaţa Cetăţii ieşene, cu mari reverberaţii în planul cultural naţional şi
european.
Salutând cu preţuire întreaga
asistenţă prezentă, între care distinse
oficialităţi locale, oaspeţi dragi din
ţară şi din exteriorul ei, muzeografi şi
susţinători ai acestui demers cultural,
vorbitoarea
şi-a
exprimat
convingerea unei reuşite depline a
acestuia şi speranţa continuării lui în
timp.
Alocuţiunea
actualului
„Voievod'_' al Târgului leşilor, Mihai
Chirica, s-a constituit într-o apreciere
impecabilă (în ton cu ţinuta sa în
albastru!)
asupra
prestigiosului
eveniment cultural al Cetăţii şi un elogiu adus străduinţei celor l-au iniţiat şi dezvoltat de-a lungul
timpului, întărind rolul continuator şi sprijinitor al Primăriei Iaşi în astfel de manifestări onorante.
desfăşoare şi
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Nici cuvântul preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, nu s-a limitat doar la
elogiile aduse FIMM, pe deplin
meritate, ci acesta s-a extins spre o
conlucrare benefică şi imediat
următoare pentru ca până la viitoarea
ediţie
FIMM
2018 proiectul
„Muzeul satului" să devină unul
viabil. Cred că n-a fost doar o
,, vorbire".
De aici încolo, moderarea
festivităţii
a
fost
încredinţată
doamnei Monica Nănescu, şefa
Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan
Procopiu" şi gazdă a ediţiei decenare
a FIMM Iaşi - 2016, cea care, în
numele colectivului de muzeografi pe care îl conduce, a adresat cu emoţia firească mulţumirile
cuvenite celor care au onorat invitaţia participării, asigurându-i de toată dragostea şi consideraţia
gazdelor. Iar pentru întărirea expresivă a acestora a încredinţat această onorantă misiune doamnei ing.
Lenuţa Chiriţă, cea care în urmă cu 17 ani, între 3-5 septembrie 1999, a făcut posibilă „apariţia în
peisajul cultural al laşilor al primului Festival dedicat Muzicii Mecanice". Relatate cu emoţii fireşti,
amintirile trăitoare ale „pionieratului" acestui inedit festival ieşean, aflat „în premieră românească",
au reliefat cu pregnanţă strădanii şi împliniri ale anilor de început, când totul a pornit de la „o singură
flaşnetă, construită de Vasile Cocoloş din Bucureşti" (prezent în sală!), de la „un număr de
colecţionari ai instrumentelor de muzică mecanică:Doru Fărcuş (Ploieşti) şi Dumitru Grumăzescu
(Iaşi) (prezent în sală!) şi de la „o largă participare susţinută de colaboratori muzeali de la Ploieşti,
Bucureşti, Brăila şi de la mai multe
instituţii culturale ieşene".
Chiar şi succinte amintirile
doamnei ing. Lenuţa Chiriţă sunt la
fel grăitoare: ,,Începând chiar cu
ediţia a II-a, din 8-1 O sept. 2000,
festivalul ieşean a căpătat şi o
dimensiune
europeană
prin
participarea unor specialişti de
marcă, restauratori şi colecţionari
apreciaţi din Austria, Germania şi
Belgia.
De la ediţia a III-a, cea din
13-15 sept. 2002, cu o ciclicitate din
2 în 2 ani, FIMM laşi şi-a întărit de la ediţie la ediţie prestigiul său în plan naţional şi european,printro participare numeroasă şi o ofertă tot mai diversificată, incluzând şi talentaţi cântăreţi de stradă, care
au adus în Cetatea ieşeană tradiţia muzicii mecanice din perioada Belle Epoque, ce avea să vrăjească
publicul ieşean.
Expoziţiile cu instrumente de înregistrare şi redare a sunetului, Saloanele şi Târgurile de
antichităţi, dar şi Simpozioanele istoriei muzicii mecanice şi a restaurării automatelor muzicale au
beneficiat de-a lungul tuturor ediţiilor de o prezenţă selectă a unor renumiţi specialişti din ţară şi din
Europa, între care compozitorul şi interpretul la orga Barbarie, acordeon şi flaut, Adrian Oswalt din
Germania, prezent în sală!"
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Editorial
Acum, aflat la cea de a X-a ediţie, FIMM Iaşi - 2016 se poate mândri fără sfială pentru
generosul său program de manifestări specifice, la reuşita cărora îşi aduc o contribuţie însemnată
muzeografi de la Muzeul ieşean al Ştiinţei şi Tehnicii, de la muzeele din Bucureşti, Ploieşti,
Constanţa, Botoşani, Oradea, Arad, Braşov, Târgovişte, Brăila, Bacău, dar şi de către oaspeţii veniţi
din Franţa, Germania, Slovenia, Cehia şi Ungaria, cei mai mulţi dintre ei participanţi şi la mai multe
ediţii anterioare. Să notăm participarea „în premieră" a familiei bucureştene, Mioara şi Gabriel
Gospodaru, interpreţi de muzică mecanică, foarte apreciaţi, după cum s-a văzut în prestaţiile lor
artistice la festival. La capitolul „absenţe" să notăm, totuşi, neparticiparea (!) reprezentanţilor
Republicii Moldova, foarte activi la multe dintre ediţiile anterioare ale festivalului de la Iaşi.
În aplauzele întregii asistenţe, sub semnul recunoaşterii meritelor sale deosebite, d-nei ing.
Lenuţa Chiriţă i-a fost dăruit un splendid coş cu flori. A urmat, nu numai protocolar, ci şi cu multă
căldură, prezentarea participanţilor din ţară şi din străinătate, care au primit să onoreze cu mare
bucurie invitaţia la această ediţie decenară.
Momentul de final al festivităţii deschiderii oficiale avea să fie unul la fel de înălţător în
mesaj; acesta constând în decernarea „Diplomelor aniversare a FIMM Iaşi - 2016", ce au fost
înmânate de doamna Lăcrămioara Stratulat - managerul Complexului Muzeal de la Palatul Culturii începând cu oficialităţile locale sprijinitoare şi continuând cu instituţiile cultural - artistice, mass media şi personalităţile ieşene susţinătoare, cu oaspeţii participanţi din ţară şi din străinătate şi
sfărşind, dar nu în ultimul rând, cu membrii colectivului de la muzeul ieşean, care n-au precupeţit
eforturi de faptă împlinitoare a acestei ediţii jubiliare. Acesta a fost apoteozat în „Sala Gotică", unde,
pe fondul sonor al flaşnetelor şi diferitelor automate de muzică mecanică, participanţii au ciocnit o
cupă de şampanie şi au gustat din uriaşul şi sugestiv-decoratul „Tort - FIMM Iaşi - 2016", ce a fost
tăiat cu fastul tradiţional cuvenit unei asemenea deosebite ceremonii.
Astfel, FIMM Iaşi - 2016 a primit „cale liberă" în desfăşurarea deosebitelor manifestări
înscrise în Program, din care n-au lipsit numeroasele lui atracţii:
- vizitarea gratuită a expoziţiilor Instrumente de muzică mecanică din patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi
Tehnicii„ Ştefan Procopiu" şi Retro Tehnica, amenajate şi diversificate în prezentare în noile spaţii ale
muzeului;
- participarea la simpozionul: Istoria muzicii mecanice şi probleme de conservare-restaurare a
automatelor muzicale, unde, în cele 2 zile destinate să prezintă 35de comunicări importante în acest
domeniu, de către muzeografi pasionaţi din ţară şi din străinătate;
- audiţii publice: Muzica mecanică În festival, susţinută în Esplanada Palatului Culturii şi Grădina
Palas de către renumiţi flaşnetari din Franţa, Slovenia, Ungaria şi România;Animaţie cu Trupa The Sky
- Iaşi şi Concertul pentru flaşnetă şi instrumente cu coarde, susţinut în sala Voievozilor de către
compozitorul german Adrian Oswalt şi Cvartetul de coarde Mezzo de la Filarmonica Iaşi;
- flaşnetari pe strada Lăpuşneanu reprezentaţi de către virtuozi ai flaşnetei din Franţa, Cehia,
Slovenia, Germania, Ungaria şi România, Concertul Corului Academic „Gavril Musicescu" al
Filarmonicii„Moldova" - Iaşi.
Toate aceste „puncte de atracţie", luate împreună sau individual, s-au constituit, desigur,
pentru publicul ce le-a urmărit interesat sau din pură curiozitate, în tot atâtea momente de relaxare şi
bonton de care este atâta nevoie.
Aşadar, peste spectaculosul FIMM Iaşi - 2016 s-a tras cu mare regret cortina finalului, dar,
atât Cetatea ieşeană, cât şi sufletele participanţilor, vor „rezona" peste încă mult timp cu acea
atmosferă· de epocă, inconfundabilă prin parfum şi culoare, şi revigoratoare ale unor năzuite aspiraţii
spre mai bine şi mai frumos.
Întreaga gratitudine celor ce au făcut din FIMM - 2016 o prestigioasă,strălucitoare şi
emblematică „marcă" ieşeană, românească şi europeană.
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ALBUME HIS MASTER'S VOICE ÎN COLECTIILE MUZEULUI
BRĂILEI „CAROL I". MUZICĂ SIMFONICĂ
~

Ghena Pricop •
Abstract: lt was recreated the cultural atmosphere of the fast two decades of the 19th century and thefirst half
of the 20th century from Brăila, when the young people with artistic inclinations were educated and guided by
the ?hi/armonic Society „ Lyra ".
ln support of music /avers, the disk industry had came, edits made by great recording companies finding their
place on the speciality stores shalves. There were selected two albums of Brăila Museum „Carol/" collections:
Beethoven, Symphony No5 in C Minor Op. 67, The Roya/ Albert Hali Orchestra conducted by Landan Ronald
and Beethoven, The Coral Symphony, op. 125, The Symphony Orchestra and The ?hi/armonic Choir conducted
by Albert Coates, solists: Elsie Suddaby, Nellie Walker, Walter Widop, Stuart Robertson, both recorded in 1926
by His Master's Voice Company.
Keywords: discs, His Master 's Voice Company, album.

rbe situată pe malul Dunării, scăldată de soarele Bărăganului, locuită de seminţii
aparte, împreună alcătuind într-un trecut recent aşa numita rasă brăileană, oraş
sistematizat târziu, începând cu deceniul al patrulea al secolului al XIX-iea după un
plan parcă anume conceput pentru ca diversele neamuri alăturate românilor să şi-l
împartă, în funcţie de munca desfăşurată. O construcţie regulată cu străzi drepte, bulevarde largi cu
ambele capete rezemate pe malul Dunării, cu zona centrală marcată de un scuar considerat unic în
această parte a Europei, locul preferat de plimbare a elitelor unde se spune că străinul avea prilejul să
admire pe graţioasele brăilene, neîntrecute în frumuseţe şi lux, eleganţa, calitatea veşmintelor şi
accesoriilor fiind o tradiţie în moravurile localnicelor, fapt remarcat până şi de austerul rege Carol I.
Mihail Sebastian scria că în Brăila tradiţională, pământească pe care se grefase o atmosferă de
mobilitate şi activism, găseai o îmbinare de ritmuri: al Bărăganului şi al Dunării, al plugului
rudimentar şi al marelui vapor de comerţ.

U

Planul Brăilei, autor J. Dufour, 1898. Col. Muzeului Brăilei„ Carol/"

În principalul oraş de export agricol al ţării, afacerile cu cereale, stăpânite de greci, se derulau
în clădirile înşirate de-a lungul Dunării. Acolo până şi marii lor concurenţi, evreii, erau nevoiţi „să se
târguiască în limba lui Homer". În vremuri nu demult trecute exista o vorbă la Brăila: orice grec

• Sef Secţie - Muzeograf, Muzeul Brăilei
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plecat din cele mai sărăcăcioase zone ale Eladei, sosit la Brăila cu gentuţa, în scurtă vreme se
recomanda proprietar de bărcuţă.
Organizate în cadrul comunităţilor etnice în ideea prezervării şi promovării propriei identităţi,
populaţiile statornicite la Brăila au contribuit cu sume mari de bani pentru îndeplinirea obiectivelor
politice ale ţărilor de origine. Poate de aceea Nicolae Iorga taxa apetenţa pentru politică a străinilor,
mai ales a grecilor, care câştigau averi fabuloase din aurul Bărăganului, fără ca vreun ban să se
întoarcă în cultura românească. Lucru nedrept. Clădiri cu destinaţie culturală au fost ctitorite la Brăila
de străini. Sala de teatru Rally, construită în hanul cu acelaşi nume, modernizat şi transformat în hotel,
era proprietatea fraţilor Rally. În clădirea impozantă din Piaţa Sf. Arhangheli, colţ cu marea arteră
comercială a oraşului, Strada Regală, funcţiona teatru, hotel, club, restaurant, cinematograf, arenă de
vară, cofetărie. Documentele vremii consemnează numeroase cereri venite din partea unor trupe
româneşti sau străine, de teatru, de operă, faimoase sau obscure, de a evolua pe scena teatrului Rally,
devenit între timp proprietatea unui fost primar al Brăilei, Dumitru Ionescu.

-...
P GRAM

CINIMA

OMUNIL

Nebunii
strlz
.$
mr:am+a wwww...aaa

Intrarea în strada Regală din Piaţa Sf Arhangheli
în dr. Teatrul Raly, ulterior Comunal, astăzi
Maria Filotti

Programe Cinema Comunal, anii 40 ai secolului
al XX-iea, Colecţia Muzeului Brăilei „Carol/"

Teatrul Passalaqua, proprietar Menelas Passalaqua, a fost inaugurat în anul 191 O de Compania
dramatică Davilla cu piesa Refugiul în care au jucat Lucia Sturza Bulandra, Tony Bulandra, Romald
Bufinski. La 13 mai 1916, pe scena Passalaqua evolua idolul femeilor, tenorul Nicolae Leonard.
Teatrul devenise popular printre spectatorii tineri pentru spectacolele de revistă şi cinematograf.

Teatrul Passalaqua, str. Galaţi, clădire demolată în
anii 70 ai secolului al XX-iea - Colecţia Muzeului
Brăilei „Carol/"
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fiinţă

La 1 octombrie 1883 lua

societatea Lyra cu scopul de a propaga în rândul tineretului
muzica instrumentală, credinţa iniţiatorilor fiind aceea că Brăila va deveni un oraş al muzicii. Printre
fondatori se aflau grecii Sofocle Rasti Petzalis şi George Cavadia, compozitor şi interpret de lieduri,
conducătorul unui salon artistic; seratele muzicale organizate de el erau onorate de participarea artistei
Hariclea Darclee. Promotorii muzicii clasice nutreau speranţa că autorităţile brăilene vor susţine
financiar o orchestră simfonică permanentă, aşa cum iubitorii teatrului doreau înfiinţarea unui
ansamblu de artă dramatică. Nu puţine au fost reprezentaţiile unor trupe de operă acompaniate de
muzicile militare ale regimentelor din Brăila. La insistenţele lui George Cavadia, Primăria a înfiinţat
un serviciu special al muzicii în cadrul căruia funcţiona o fanfară care concerta în grădinile publice şi
o orchestră simfonică, spectacolele acesteia fiind săptămânale.
Fără clădire proprie, clădirea palatului Lyra s-a ridicat după primul război mondial, pe un
teren donat de Primăria Brăilei, Societatea a reuşit să organizeze la Brăila, în special la sala Rally, o
serie de spectacole de operă de înaltă ţinută, cu mari artişti români precum mezzosopranele Elena
Teodorini şi Olimpia Mărculescu. Tot în organizarea Societăţii muzicale Lyra, la Brăila a concertat
Gavril Musicescu în fruntea Corului mitropolitan din Iaşi. La 3 1 martie 1921, George Enescu adresa
societăţii îndemnul „ şi la mai mare ... "

31~/i? I.

~r~

Palatul lyra. Îndemnul lui George Enescu
Colecţia Muzeului Brăilei„ Carol I"

Societatea filarmonică Lyra a funcţionat ca o şcoală de muzică, a înfiinţat catedre unde se
studiau instrumente precum vioara şi violoncelul, s-a întemeiat un cvartet de coarde. Elevi pasionaţi
de muzica simfonică, cursanţi ai şcolii de muzică concertau periodic, muzica fiind însoţită de poezie.
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Gramofonul şi discul au oferit posibilitatea împătimiţilor muzicii clasice să-şi facă propria
sală de concerte acasă. Cataloagele editate de companiile de înregistrări, reclamele magazinelor de
muzică au facilitat informarea. De pe marea stradă comercială a Brăilei puteai să-ţi cumperi
înregistrările cu cei mai mari solişti, cu cele mai bune orchestre şi cei mai titraţi dirijori. Au fost create
albume speciale, consacrate creaţiei câte unui compozitor, înlesnind căutările şi alegerile.
Una dintre companiile care lansau pe piaţă cele mai bune înregistrări de muzică simfonică era
His Master's Voice. Albumul cu seria 27 catalog D 1150-1153 conţine 4 discuri înregistrate de
Compania His Master's Voice cu simfonia a 5-a în Do minor, opus 67 de Beethoven. Pe verso-ul
copertei anterioare, textul în limba engleză prezintă date despre compoziţie şi părţile simfoniei.
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Înregistrarea a fost efectuată la 24 septembrie 1926, la Kingsway Hali, casa misiunii bisericii
metodiste din vestul Londrei, locul preferat pentru înregistrări de muzică orchestrală şi corală. Această
sală, astăzi dispărută, avea cea mai bună acustică din Londra. La pupitrul Orchestrei The Roya/ Albert
Hali s-a aflat Landon Ronald, muzicianul preferat al casei de discuri His Master's Voice. De altfel, el
a convins mari artişti precum Nelie Melba, Adelina Patti sau Enrico Caruso să încheie contracte cu
această companie. Dirijorul şi orchestra au început înregistrările pentru His Master's Voice în anul
1909, având în repertoriu mai mult uverturi şi scurte piese orchestrale, în special Ceaikovski şi
Wagner. Landon a rămas fidel companiei de discuri de-a lungul carierei sale dirijorale, devenind
directorul acesteia în 1930, iar un an mai târziu a devenit director fondator al companiei EMI, formată
prin fuziunea caselor de înregistrări His Master's Voice şi Columbia Graphophone.
Albumul cu seria 30, catalog D 1168-1170, conţine 3 discuri, înregistrate pe ambele feţe, de
compania His Master's Voice cu simfonia a IX-a de Beethoven, simfonia corală opus 125.
Înregistrările au fost realizate în Anglia, la Londra, în anul 1926. Sub bagheta dirijorului Albert
Coates au evoluat orchestra simfonică şi Corul Filarmonicii din Philadelphia. Solişti: soprana Elsie
Suddaby, cea mai importantă artistă lirică britanică din perioada interbelică, Nellie Walker, contralto,
tenorul britanic Walter Widopp, interpret identificat cu rolurile wagneriene şi basul Stuart Robinson.
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Între copertele albumului, fostul proprietar a adăugat uvertura nr. 3 la opera Leonora de
Beethoven. Este a treia uvertură Leonora, cea mai amplă dintre cele patru uverturi la opera (trei
Leonora şi una Fidelio) înregistrată la Londra, după matriţa C 5-0929, cu Orchestra filarmonică din
Viena dirijată de Franz Schalk. Din cele două discuri, catalog D 1614-1615, a rezistat timpului doar
unul, D 1615.
Ultimul disc din album, cat. Dl 540, are înregistrat un duet din actul 3 din opera Parsifal de
Wagner, duetul Gurnemanz, cavaler al Sf. Graal, solist basul Ludwig Hofman, şi Parsifal, solist
tenorul Gotthelf Pistor. Înregistrarea a fost realizată în anul 1928 cu orchestra Operei de Stat din
Berlin sub bagheta dirijorului Karl Muck, considerat ca unul dintre cei mai mari dirijori, înzestrat cu
un simţ aparte pentru muzica lui Wagner. La toate cele 14 ediţii ale festivalului Wagner, ţinute între
1901-1930, a dirijat Parsifal.

Uvertura la Opera Leonora, disc D 1615

Albumele oferite de magazine aveau

Duetul Gurnemanz - Parsifal, actul 3 din Opera Parsifal

ştanţate

pe prima

copertă

numele proprietarului, adresa

şi un logo, cum ar fi o femeie în faţa unui pian. În interiorul primei coperte era ataşat un tabel, un opis

pentru evidenţa discurilor. Copertele din carton presat, învelite în pânză, erau legate printr-un cotor
solid, o placă din alamă, care să poată susţine greutatea discurilor.
Ofertele deosebite cuprindeau fie un
album simplu, cu sigla companiei ştanţată pe
prima copertă, la interior locul pentru opis şi un
număr de plicuri pentru protecţia discurilor
achiziţionate în timp, puteai stoca orice gen
muzical, fie albumul destinat operei unm
compozitor: sub sigla companiei era ştanţat
numele autorului, titlul operei, orchestra, soliştii şi
dirijorul. În interior era aplicată o pagină
imprimată cu istoricul creaţiei respective şi
informaţii privind părţile componente. Numărul
discurilor era în funcţie de lungimea operei,
dimensiunea discului fiind de 30 de centimetri, iar
durata de 4 minute. Asemenea albume erau
cumpărate prin comenzi speciale ale magazinului
Album oferit de magazinul de muzică C. Landes,
sau, foarte posibil, direct, din ţara unde se realizase
Brăila, str. Regală nr. 34.
înregistrarea.
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Album de discuri cu sigla Companiei
,, His Master 's Voice"

Album consacrat Concertului op 64 în Mi minor de
Mendelsohn. Orchestra Operei de Stat din Berlin, dirijată
de Leo Blech, solist violonistul Fritz Kreisler

Atunci, ca şi acum, genul muzicii clasice se adresa unui public restrâns, avizat, cultivat. Dacă
s-ar face însă un studiu comparativ între atunci şi acum, luându-se în considerare proporţia celor cu
studii medii şi superioare, probabil că avantajul net ar fi pentru atunci. Chiar dacă Brăila nu devenise
în esenţa sa un oraş cultural, era cunoscut prin forţa economică generată, cu precădere, de activităţile
portuare, în decursul a zeci de ani, indiferent de mutaţiile petrecute în mentalitate, educaţia consacrase
un sistem de valori solid şi stabil, la care se raporta întreaga societate.
Lux, eleganţă, bună - cuviinţă, bune maniere - amintiri ale căror contururi sunt tot mai vagi.
Undeva, în adâncul memoriei a rămas doar imaginea bogăţiilor fabuloase obţinute rapid. Dacă astăzi
contemporanii noştri ar fi solicitaţi să invoce un element caracteristic Brăilei strălucitoare de acum 8090 de ani, mă tem de invariabilitatea răspunsurilor: legenda lui Terente şi o melodie pe ritmuri
mexicane, un celito )indo adaptat pe versuri nu tocmai ortodoxe care inducea ideea că la Brăila chiar
şi în stabilimentele de perdiţie câştigul uşor era garantat.
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COMPANII DIN DOMENIUL DIVERTISMENTULUI,
REPREZENTATE PRIN COLECTIA
DE DISCURI DIN
,
PATRIMONIUL MUZEULUI ŢĂRII CRIŞURILOR DIN
ORADEA - FILE DE ISTORIE
Ronald Hochhauser•
Abstract: Our present work aims to be an addendum to the study published in Buletinul Muzeului Ştiinţei şi
Tehnicii „Ştefan Procopiu", year VIII, issue nr. 8, 2014, Jasi, Editura Palatul Culturii, pp. 17-28, where we
presented the main attributes of the records found in the collection of the museum mentioned in the litie. These
records are less frequently found in the similar series of other museums belonging to the national heritage.
Similarly, we reproduced data /rom the history of the related record companies in the /arm of historical
monography sketches. The presen! state of the research in this domain allows us to give a non-exhaustive
reproduction of some outstanding moments /rom the process in which other record labels represented in the
cultural heritage of the city of Oradea came into being. We would like to point aut that the following
descriptions are part of a Catalogue of collections which is in the process of being published.
Keywords: famous labei, founder, market repositioning, record collection.

"-n colecţiile Muzeului Ţării Crişurilor sunt păstrate un număr de 176 de discuri de
gramofon, care aduc în atenţie companii de profil celebre, dar şi pe cele mai puţin
cunoscute în spaţiul românesc. Demersul nostru se doreşte a fi o primă addendă la studiul
publicat în Buletinul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu ", anul VIII, nr. 8, 2014, Iaşi,
Editura Palatul Culturii, pp. 17-28, unde am făcut cunoscute principalele atribute ale acelor discuri din
colecţie, care au frecvenţă rară în serii similare ale patrimoniului muzeal naţional. De asemenea, am
reprodus file din istoria caselor de discuri care le-au imprimat, sub formă de schiţe de monografie

!

istorică.

Stadiul actual al cercetării în domeniu ne îngăduie să redăm, fără a avea pretenţia
exhaustivităţii şi nici de a satisface toate aşteptările, sub acelaşi format, aspecte din devenirea
celorlalte companii prezente prin produsele sale în moştenirea culturală păstrată şi pusă în valoare de
muzeul regional din Oradea. Ţinem să menţionăm că descrierile următoare prefaţează apariţia
catalogului de colecţie intitulat Din istoria discului de gramofon şi de patefon, şi sunt parte integrantă
a sa.
Să vedem, aşadar, cu respectarea criteriilor cronologice, cum au evoluat şi cum s-au
repoziţionat pe piaţă, după caz, afacerile de prestigiu, şi nu numai, care au activat în epocă!
Compania „Brunswick Records"

Yiiv ----- --

Compania „ Brunswick-Balke-Collender" a fost fondată în oraşul Chicago
din Statele Unite ale Americii, cu filială la Dubuque, Iowa. Încă din 1845,
-w
Ol'->("
Ul ( unn
.c.....
.A'!\\.~•
.........
aceasta producea o mare varietate de produse: mobilier, cutii acustice
pentru pian, echipament sportiv - mese de biliard, bile pentru popice. Producţia de aparate
Phonograph a demarat în 1913, după ce afacerea cu cutiile pentru pian a intrat în regres. Firma şi-a
asumat mai noua poziţie pe piaţă, devenind unul din liderii din domeniu.
În 1916, ,,Brunswick-Balke-Collender" încheie un protocol de colaborare cu Compania
,, Pathe Freres" Phonograph din New York, filială a celebrei firme franceze cu nume omonim.

~

•0r. muzeograf, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
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Acordul prevedea promovarea fonografelor de producţie proprie împreună cu discurile Pathe, însă,
fără comercializarea pe teritoriul american a plăcilor discografice marca Brunswick, a căror fabricaţie
urma să înceapă. În schimbul acestei înţelegeri, Pathe s-a angajat să nu concureze pe piaţa americană
cu automatele muzicale produse de ea însăşi. În concordanţă cu protocolul amintit, Brunswick şi-a
limitat vânzările discografice la Canada, prin intermediul companiei de distribuţie Musical
Merchandise Sales din Toronto.
La stărşitul anului I 91 7, compania deţinea birouri de reprezentanţă la Chicago, New York şi
San Francisco şi filiale în principalele oraşe ale Statelor Unite ale Americii, Canadei, statului Mexico
şi ale celei de-a Treia Republică Franceză.
La începutul anului 1920 Brunswick începe vânzările de discuri şi în Statele Unite ale
Americii, iar ceva mai târziu, în luna mai, îşi mută laboratoarele de înregistrare la New York.
Printre meritele companiei se numără introducerea pe piaţă în anul 1924 a combinei
Panatrope (radio-phonograph), primul aparat de redare electric, apreciat de critici, iar, în primăvara
anului 1925, a unei versiuni proprii de înregistrare electrică, licenţiată de compania General Electric.
Din păcate, în perioada 1925-1927 multe înregistrări nu au fost emise, din motive tehnice de
incompatibilitate cu sistemul impus de General Electric.
La stărşitul anului 1926, firma a derulat două negocieri importante cu Societatea pe acţiuni
,,Deutsche Grammophon "din Berlin şi Societatea cu răspundere limitată „British Brunswick" din
Londra, în vederea distribuirii discurilor sale în Europa şi a importării unor înregistrări discografice
variate, de pe bătrânul continent. Printre primele rezultate ale acestor acorduri se numără distribuţia
discurilor cu etichete germane şi britanice în Europa şi, prin toamna anului 1927, emiterea a şase
seturi de simfonii complete, înregistrate de „British Brunswick", pentru distribuţia din Statele Unite
ale Americii.
După ce în 1928 firma se angajează şi în producţia de radioreceptoare, în 1929 realizează o
campanie de înregistrări discografice în Republica Chineză şi Insulele Filipine, cu scopul extinderii
vânzărilor.

Compania americană „Columbia Phonograph" (,,Columbia Graphophone")
Aceasta a luat fiinţă în anul 1891, la iniţiativa avocatului Edward Easton ( 18561915) din New Jersey, Statele Unite ale Americii, şi a unui grup de investitori, ca
· subsidiară a Companiei North American Phonograph. Numele său derivă din
numele omonim al districtului unde şi-a avut sediul. La începutul activităţii sale a
deţinut exclusivitate pe piaţa vânzărilor de fonografe „Edison" şi cilindrilor de
fonograf, în Washington, Maryland şi Delaware.
În 1894 legăturile de afaceri cu Edison şi cu Compania North American Phonograph s-au
întrerupt din cauza destrămării acesteia. Ulterior acestei date, Columbia şi-a valorificat înregistrările şi
fonografele de producţie proprie, iar în 190 l îşi vinde prima înregistrare discografică. Timp de un
deceniu discurile cu această marcă au concurat serios, pe piaţă, plăcile produse de Compania „ Victor
Talking Machine ", deopotrivă celebră.
Încă din 1897 compania îşi stabileşte sediul european la Paris, iar în 1900 inaugurează un
birou de vânzări la Londra unde, până la urmă, îşi mută şi sediul din Europa. După o încercare
nereuşită în 1904, de a fabrica discuri cu înregistrare pe ambele feţe, în 1908, demarează producţia în
masă a aşa-ziselor discuri „Double-Faced"cu diametrul de 10 inch, la un preţ de vânzare de 65 cenţi.
În 1912-1913 compania a hotărât să se concentreze exclusiv asupra înregistrărilor
discografice şi a fost divizată în două societăţi, cu denumiri diferite: una se ocupa de producţia de
discuri, cealaltă de aparatele de redare a sunetului - fonografe. Această din urmă societate şi-a mutat
sediul în Connecticut şi, în cele din urmă, a fost redenumită Dictaphone Corporation.
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La sfârşitul anului 1923 firma a intrat în insolvenţă, acţiunile sale fiind
compania britanică„ Columbia Graphophone ", desprinsă din compania-mamă în 1922.

Societatea cu

răspundere limitată

cumpărate

de

„The Gramophone Company"

Casa de discuri a fost fondată în 1897 de către William Barry Owen ( 18601914) şi Trevor Williams un avocat consultant înstărit, drept partenerul britanic
al „ Emile Berliner" Gramophone Company din Statele Unite ale Americii.
Printre investitorii în afacere, îl amintim pe omul de afaceri Edgar Storey.
Noile birouri de la Londra, care la început s-au ocupat doar de distribuţia
instrumentelor muzicale mecanice şi ale discurilor sosite de peste ocean, au fost
transformate, încetul cu încetul, într-un studio de înregistrări proprii. După ce primele înregistrări au
demarat cu succes în 1898, un an mai târziu firma îşi deschide filiale în A Treia Republică Franceză,
Regatul Italiei şi, ceva mai târziu, în Imperiul Austro-Ungar - cu agenţie în Regatul României. De
asemenea, îşi licenţiază înregistrările în Europa Centrală şi Imperiul Rus, cumpărând un pachet de
control la Casa de discuri „Deutsche Grammophon". În perioada 1900-1907, firma îşi desfăşoară
activitatea sub denumirea de „ The Gramophone & Typewriter", acţiunile sale fiind susţinute de
„Lambert" Typewriter Company, cooptată de Owen, în scopul acoperirii unei eventuale
nerentabilităţi a societăţii-mamă, şi de „ Deutsche Grammophon ".
revenirea la numele iniţial, la începutul anului 1908 compania
lansează eticheta „ His Master 's Voice" (,, Vocea stăpânului său") ll
menţionată ca HMV - ce îl reprezintă pe câinele Nipper, pentru a-şi
distinge produsele de cele fabricate anterior, pe a căror etichetă era
- l
reprezentat un înger. Succesul mai noului blazon a determinat, în 191 O,
deschiderea unui studio de înregistrări la Hayes, Middlesex, în vestul
Londrei. Patru ani mai târziu, firma este listată ca producător de aparate pentru redarea sunetului şi
discuri cu marca „ His Master 's Voice ", având 350 de muncitori. După dobândirea acţiunilor
Companiei „ Marconiphone ", în 1929 compania demarează fabricarea şi comercializarea
radioreceptoarelor cu marca, devenită deja celebră, ,,His Master's Voice".
În primăvara anului 1931 fuzionează cu „ Columbia Graphophone ", formând o nouă
companie, Electric and Musical Jndustries (în continuare, se va cita: EMI).
"H!s Maste r'.c;'-/,;in""

După

~ 1' 1

Compania „Carl Lindstrom"
Istoria firmei începe în 1897 când Carl Lindstrom ( 1869-1932), industriaş şi
om de afaceri de origine suedeză, fondează la Berlin, un atelier mecanic
preocupat pe producerea fonografelor şi gramofoanelor cu cilindru, cu numele de
marcă „ Parlograph ". Primul său aparat care a utilizat ca suport de redare discul
din ebonită, a fost denumit „ Lynophone ". Încetul cu încetul atelierul s-a extins,
luând forma unei societăţi cu răspundere limitată. Totul s-a întâmplat în I 904,
firma avându-i ca asociaţi pe bancherii Max Strauss şi Heinrich Zuntz. În urma
decesului celui din urmă, survenit în 1906, devine asociat Jehuda Otto Heineman ( 1876-1965), cel
care va fi fondat în 1915 „ Otto Heineman " Phonograph Supply Company, Inc.
În 1908, ca urmare a măririi de capital, s-a decis transformarea afacerii în societate pe acţiuni.
Concomitent, începe o perioadă de aproape 20 de ani, în care Lindstrom cumpără mai multe
companii de înregistrări şi înfiinţează fabrici în mai multe ţări din Europa (Imperiul Austro-ungar, A
Treia Republică Franceză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei,
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Regatul Italiei) şi America de Sud (Argentina, Brazilia, Chile), iar mai târziu şi reprezentanţe (Regatul
Ţărilor de Jos, Regatul României, Finlanda, Abis inia, Egipt, Africa de Est Britanică). Astfel se face ca
printre produsele sale principale să se remarce mărci precum: ,, Odeon", ,, Parlophon ", ,, Beka ",
,, Gnom", ,, Odeonette "; dar şi unele la care s-a renunţat cu timpul: ,, Favorit", ,. Lyrophon ",
,,Dacapo".
În octombrie 1926 acţiunile firmei au fost cumpărate de Compania „Columbia
Graphophone ", un concern din care mai făceau parte companiile: ,, Columbia Phonograph ", ,, Pathe
Freres" şi „ Homophon ".
Casa de discuri „Deutsche Grammophon"

Firma germană cu răspundere limitată îşi are originile la Hanovra, unde,
în 1898, fraţii Berliner: Emile ( 1851-1929), Jakob ( 1849-1918) şi
Joseph ( 1858-1938) înfiinţează o societate de înregistrare discografică.
La 27 iunie 1900 aceasta se reorganizează în societate pe acţiuni şi îşi
mută sediul administrativ la Berlin. La puţin timp după restructurare se
afiliază la „The Gramophone Company" cu sediul la Londra. În aceeaşi perioadă este patentată
eticheta „His Master's Voice", utilizată pe produsele proprii din întreaga lume. Colaborarea dintre
cele două case de discuri durează până în 1916. Un an mai târziu, la 24 aprilie, ,.Deutsche
Grammophon ", care în acea vreme utiliza pentru produsele sale eticheta cu denumirea „ Schallplatte
Grammophon", este achiziţionată de „Polyphon-Musikwerke" AG din Leipzig. În 1918 firma este
redenumită „ Polyphon" AG, cu sediul principal la Berlin. O dată cu această schimbare au fost
interzise utilizarea etichetei „ His Master 's Voice" şi exportul înregistrărilor. În următorii ani
compania deschide filială la Viena (în 1919), la Copenhaga (în 1920) şi la Stockholm (în 1921 ). Din
1924 este din nou permisă utilizarea etichetei „ His Master 's Voice" pe produsele firmei, iar pentru
pieţele internaţionale este introdusă eticheta „ Polydor ". După mai multe reorganizări, compania a fost
lichidată în 1937.
Compania „Universal Talking Machi ne"

Societatea a fost fondată în 1898-1899 la Camden, New Jersey, în
Statele Unite ale Americii, de către Frank Seaman, un fost angajat al lui
Emile Berliner. La început, aceasta a avut activitate comercială în
calitate de unic retailer al mărcii Berliner în Statele Unite. Cu timpul, a
lansat producţia discurilor din ebonită, cu marca „Zon-0-Phone", unul
dintre cele mai vechi nume de pe piaţă. În perioada scurtă de activitate firma s-a confruntat cu multe
procese, activele sale fiind preluate în 1903 de Compania „ Victor" Talking Machine. Eticheta cu
marca proprie a fost retrasă în 1912.
Între timp, în toamna anului 190 I, la Berlin a luat fiinţă Societatea cu răspundere limitată
„ International Zonophone Company ". Numele companiei a fost înscris pe eticheta europeană, fără
cratime. Chiar şi aşa, aceasta a fost considerată o reală concurenţă pentru Compania „ Berliner
Gramophone". Încă din primii ani de la înfiinţare, societatea a deschis agenţii pe teritoriul Europei inclusiv în Regatul României, în Asia Mică, în Egipt şi în America Latină. În a doua jumătate a anului
1903 compania a fost reorganizată, devenind o subsidiară a Societăţii cu răspundere limitată „ The
Gramophone & Typewriter" din Londra şi parteneră a Societăţii pe acţiuni „ Deutsche
Grammophon ". Pentru a putea supraveghea produsele Zonophone, la începutul lui 1904 „ The
Gramophone & Typewriter" fondează Compania britanică „ Zonophone ".
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Compania „Victor Talking Machine"
Aceasta a luat fiinţă în 190 l drept rezultat al intereselor lui
Eldrige R. Johnson ( 1867-1945) în afacerile Consolidated
Talking Machine Company,holding care a controlat brevetele
Berliner. Încă de la început, compania a avut un curs ascendent,
mulţumită unui plan de management eficient şi a unei poziţii în
branşă câştigate de Johnson, prin răbdare, perseverenţă şi bună
judecată. Fabrica şi birourile sale executive au fost situate la Camden, New Jersey, iar biroul de
vânzări la Philadelphia.
Având în vedere că „ The Gramophone Company"din Londra s-a numărat printre clienţii
importanţi ai lui Johnson, încă înainte de fondarea „Victor", este lesne de înţeles că poziţia celor
două companii a fost clar definită vizavi de viitoarele colaborări. S-a stabilit că fiecare afacere îşi va
limita vânzările în acele părţi ale globului unde beneficiază de brevet şi protecţie asupra dreptului de
autor. Prin urmare, firma britanică urma să-şi desfacă produsele în Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei ( cu excepţia Canadei) şi cea mai mare parte a Europei continentale.
Pe de altă parte, firma americană urma să deservească restul lumii: Statele Unite ale Americii
şi Cuba, Mexic, America de Sud, Africa, Orientul Apropiat, Orientul Îndepărtat, insulele din Oceanul
Pacific. Alianţa a fost benefică ambelor firme, fie şi dacă luăm în considerare numai numărul mare de
artişti europeni care au înregistrat pentru „ Victor". Îl amintim aici pe, Enrico Caruso, primul artist cu
peste I milion de înregistrări vândute.
Încă în primul an de activitate „ Victor" câştigă premiul întâi la Expoziţia de la Buffa/o, pentru
ca trei ani mai târziu să i se acorde tot premiul întâi la Expoziţia de la St. Louis. Aceste reuşite au
deranjat conducerea Companiei „ Columbia Phonograph" care a acuzat comisia de jurizare de abatere
de la corectitudine la acordarea premiilor. Între timp, firma introduce pe eticheta proprie logoul „ His
Master 's Voice" şi îşi măreşte vânzările la peste 1,6 milioane de discuri anual. De asemenea, preia
controlul Companiei„ Universal Talking Machine".
Pentru a satisface cererile de consum tot mai mari, firma investeşte în mărirea capacităţii de
producţie, astfel încât pe la 1915 ajunge una dintre cele mai mari producătoare de aparate pentru
redarea sunetului şi de discuri din ebonită.
În 1925 „ Victor" trece la implementarea înregistrării prin procedeu electric, dezvoltată de
„ Western Electric". Mai mult, denumeşte această metodă „ Orthophonic" pentru toate produsele sale
viitoare. Patefoanele destinate redării unor asemenea înregistrări au fost botezate „ Orthophonic
Victrola ".
Cu toate aceste investiţii şi a renumelui dobândit, Johnson renunţă la controlul său asupra
companiei în 1926, în favoarea Societăţii bancare „ Seligman & Spyer ". Motivul trebuie căutat în
apariţia radioreceptorului care a devenit extrem de popular, în timp scurt, şi a indus o decădere a pieţei
de aparate pentru redarea sunetului şi de discuri. În 1929, compania este preluată de „ Radio
Corporation of America", cunoscută mai târziu sub denumirea de „ RCA Victor".
Societatea cu

răspundere limitată

„lnternational Talking Machine"

Casa de discuri a fost fondată în 1903, de către omul de afaceri american
Frederick Marion Prescott ( 1869-1923 ), în parteneriat cu antreprenori din
industria muzicală franceză şi cu susţinerea financiară a Băncii Industriale
Germane. Avându-şi sediul la Berlin, compania a imprimat şi editat
celebrele discuri „Odeon", cu o foarte bună piaţă de desfacere, atât în
spaţiul britanic, cât şi pe bătrânul continent, mulţumită preţurilor de

25
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

comercializare de categorie medie. După ce afacerile pe tărâm britanic au intrat în recesiune, în 1911
Prescott vinde acţiunile firmei deţinute de Carl Lindstrom.
Compania „Beka-Record"

Beka este o abreviere pentru „ Bump &Koenig GmbH" Fabrikation und
Vertrieb von Grammophonen und Phonographen. Compania a fost
fondată la Berlin, în anul 1904.
De-a lungul timpului, aceasta a evoluat într-o întreprindere de succes şi a
reuşit să se impună la nivel mondial. În anul 1907, compania a editat un
catalog de discuri, de 224 pagini, cu articole inclusiv în limba arabă şi
limbi asiatice. Şi-a schimbat forma de proprietate în societate pe acţiuni,
în anul 191 O. Printre ţările vizate pentru export enumerăm: Imperiul
German, Regatul Unit, coloniile britanice situate în sud-estul Asiei, Imperiul Indian, Imperiul Chinez,
Imperiul Japoniei Mari, Indiile de Est Olandeze. Discurile cu blazonul Beka: Beka Grand Record,
Beka Ideal şi altele s-au bucurat de popularitate şi în cea de-a Treia Republică Franceză.
În 1911 compania a fuzionat cu Societatea pe acţiuni „ Carl lindstrom", devenind o
subsidiară (semi) independentă a sa. În 1926 acţiunile au fost vândute Companiei „Columbia
Graphophone ".
Compania Lyrophon „Adolf Lieban & Co."

Societatea cu răspundere limitată „Lyrophon", producătoare de
gramofoane şi discuri din ebonită, a fost remarcată în 1904 la Târgul de
Primăvară organizat la Leipzig. Ceva mai târziu, presa de specialitate
germană informează despre o mai nouă companie înregistrată oficial:
„ lyrophon-Werke Adolf Lieban Co.". Primele succese ale sale datează din
1905 când au fost lansate înregistrări ale artiştilor de la Opera Regală din
Berlin. În acelaşi an s-au realizat şi primele înregistrări străine, compania
reuşind să încheie în acest sens contracte cu interpreţi de operă renumiţi din
a Treia

Republică Franceză.

În 1906 ·compania a demarat presarea discurilor de gramofon de dimensiuni mai puţin
obişnuite: de 10,5 inch (27 cm) şi de 14 inch (35 cm). Avantajul celor din urmă a constat în
capacitatea superioară de stocare a sunetului, de aproximativ 7 minute, aproape de două ori mai mult
comparativ cu durata unei înregistrări realizate pe un disc de 1O inch.
În 1908 „ lyrophon" introduce eticheta „Gloria" pentru produsele sale, în vederea creşterii
vânzărilor şi a asigurării în faţa unui eveniment neprevăzut cum ar fi falimentul. Preţul ieftin al
acestor discuri cu înregistrări de muzică populară, a conferit continuitate modelului până prin anii
1930.
În perioada premergătoare Marelui Război, compania a avut o destul de bună poziţie pe piaţa
de profil. Atunci fuzionează cu afacerea coordonată de Carl Lindstrom, care în 1914 preia şi
acţiunile Companiei de gramofoane „ Dacapo ". Practic, producţia de discuri a încetat în timpul
războiului, companiile de profil trecând la fabricarea componentelor pentru· arme. Excepţie de la
această regulă o reprezintă afacerea derulată cu Lindstrom care, astfel, s-a confruntat cu pierderi
semnificative ce au contribuit la eliminarea definitivă de pe piaţă a etichetelor „ Lyrophon" şi
,,Dacapo".
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Societatea cu

răspundere limitată

„Homophon"

Compania „ Homophon" a luat fiinţă la Berlin, în 1905. Printre fondatorii săi
îl remarcăm pe Hermann Eisner ( 1860-1927), cel care a introdus eticheta cu
nume omonim societăţii, iar mai târziu şi eticheta Artiphon. Se pare că încă de
la începutul existenţei sale, mai noua afacere a fost conectată financiar
companiei americane „ Columbia". În 1906 se deschide filiala de la Londra,
care publică înregistrările firmei în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei,
până în 1914-1915. Datorită unor litigii create cu Compania britanică
„Zonophone", privind asemănarea strânsă dintre etichetele utilizate de una şi de alta, în 1911 firma a
schimbat grafica propriei etichete, dar şi numele acesteia în „Homokord" sau „Homocord". Discurile
editate în spaţiul britanic au purtat etichete cu inscripţia „ Homochord". După încheierea Marelui
Război, eticheta engleză reuşeşte să supravieţuiască până în 1934, în diverse variante grafice şi
cromatice, mulţumită companiilor „ Vocalion" şi „ Pathe Freres ". În 1925 firma-mamă a fuzionat cu
Societatea pe acţiuni „ Carl lindstrdm", eticheta germană originală, menţinându-se până în 1933.
Asemenea multor alte companii de profil din Europa, în 1926 „ Homophon" introduce înregistrarea
electrică, păstrând-o şi pe cea acustică timp de încă patru ani. Demn de reţinut este verstunea
românească a„ Homocord", din perioada 1922-1928, anume„ Perfection Concert Record".

Fabrica de discuri din Aprelevka
Fabrica de discuri din Aprelevka a fost prima întreprindere de acest fel
din Rusia. Ea a fost fondată în 191 O, având activitate până în 1997.
Considerată a fi cea mai mare producătoare de discuri din spaţiul rus, a
îndeplinit un rol semnificativ în evoluţia industriei discografice din acest
areal. Fabrica a deţinut şi o casă de discuri proprie, numită la început
Metropol Record, iar din 1925 chiar Aprelevski zavod. Sub această siglă a funcţionat până la
înfiinţarea Casei de discuri „Melodia" în 1964, an în care cele două au fuzionat.
Deşi primele discuri din policlorură de vinil, de producţie proprie, au fost realizate încă din
1950, fabricarea discurilor din ebonită a continuat până în 1971.

Compania „General Phonograph Corporation"
Compania a fost fondată în anul 1915 sub denumirea „ Otto Heineman "
Phonograph Supply Company, Inc., de către omul de afaceri de origine
germană, Jehuda Otto Heineman. Sediul său social a fost stabilit la
RECORDS
New York, iar unitatea de producţie la Elyria, Ohio. La început fabrica a
fumizat numai motoare de antrenare pentru diferite aparate de
înregistrare şi redare a sunetului. Mai târziu a demarat şi producţia de discuri din ebonită cu marca
„ OKeh ", nume derivat din iniţialele fondatorului, dar şi din termenul de origine indiană, cu înţelesul
., totul este în regulă".
Primele discuri au conţinut înregistrări standard şi de muzică populară. Succesul aparatelor şi
discurilor de producţie proprie pe piaţa de profil a determinat, în scurt timp, deschiderea filialelor din:
Chicago, San Francisco, Atlanta, Seattle şi Toronto. Odată cu lansarea mărcii „ OKeh ", Heineman şi
a concetrat atenţia asupra legăturilor sale de afaceri cu firma germană deţinută de Carl Lindstrom.
Cu sprijinul financiar al acesteia, în 1919 compania americană şi-a schimbat numele în General
Phonograph Corporation. În urma unui acord stabilit cu firma germană, compania lui Heineman şi-a
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efectuat operaţiunile principale de afaceri în Statele Unite ale Americii, Canada, Cuba, Mexic, Porto
Rico şi Hawaii.
În 1926 divizia de înregistrări este vândută Companiei„ Columbia Phonograph Co., Inc. ", cu
tot cu fabrică şi cu stocurile existente. Ca parte a tranzacţiei se înfiinţează o nouă corporaţie, ,, OKeh"
Phonograph Corporation.
În 1931„ OKeh "a încetat să mai existe ca o entitate separată, devenind o anexă în cadrul
Companiei„ Columbia Phonograph Co., Inc.".
Compania

britanică

„Columbia Graphophone"

A luat fiinţă în 1918 la Londra, ca o societate subsidiară a Companiei „ Columbia
Phonograph ", sub conducerea lui Louis Sterling (1879-1958). Meritul său constă
în elaborarea unui disc experimental, obţinut prin procedeu electric în 1920.
Realizarea a fost transmisă firmei-mamă, din Statele Unite ale Americii, care în
1921 înfăptuieşte o serie de înregistrări, urmând mai noul procedeu.
Rezultatele sunt dezamăgitoare, iar între timp are loc şi desprinderea filialei
britanice. Ulterior, metoda este perfecţionată de specialiştii de la Compania
„ Western Electric" şi oferită spre implementare companiilor „Victor" şi„ Columbia". Însă, prima era
într-o criză de management, cea de-a doua în insolvenţă, ambele fiind reticente faţă de orice fel de
angajament. La sfărşitul anului 1924, Sterling află despre descoperirea„ Western Electric" şi propune
ca inovaţia să fie aplicată în cadrul companiei sale. Cu toate acestea oferta este respinsă, deoarece
creatorul procedeului îşi arată disponibilitatea la negociere doar cu firmă sau filială americană. Aşa se
face că Sterling pleacă la New York şi cumpără „ Columbia Phonograph ", salvând-o de la faliment.
Prin urmare, realizarea unui acord cu „ Western Electric", pentru punerea în practică a înregistrărilor
prin procedeu electric, nu s-a mai lovit de niciun impediment. Menţionăm că la puţin timp după
semnarea contractului cu Compania„ Columbia", ,, Western Electric" a semnat un acord similar şi cu
Compania „Victor".
În anul 1926, ,, Columbia Graphophone" achiziţionează acţiunile companiilor „ Beka
Records ", ,, Carl Lindstrom" şi „ Parlophone ", iar în primăvara anului 1931 fuzionează cu „ The
Gramophon Company", formând EMI.
Considerăm de remarcat faptul că această casă de discuri şi-a deschis reprezentanţă în Regatul
României, sub forma unei societăţi anonime. De regulă, înregistrările se realizau în studiourile
amenajate din Bucureşti, iar multiplicările la Londra. Caracteristic exponentului au fost vânzările de
radioreceptoare. În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, acesta a fost controlat de armata
germană, vânzările sale fiind efectuate sub numele „ Columbia Magic Notes". În 1947 societatea se
afla deja sub control sovietic.
Compania de discuri „Esta"

a

Istoria firmei începe în 1928 la Praga, când a fost extinsă deja
~ înregistrarea electrică. Încă de la început, aceasta a fost orientată mai
~
degrabă în direcţia repertoriului popular, având grup ţintă populaţia de la
rJr •
sate.
· ~
Înregistrările sale au fost distribuite în A doua Republică Poloneză,
Regatul Ungariei şi Republica de la Weimar. Pentru a face faţa perioadei
de criză, a lansat pe piaţa etichete ieftine, cum ar fi: Slavia, Nolaphon, Sortima, Lido etc. De
asemenea, a achiziţionat matriţe ieftine de la firma germană „ Ultraphon ", intrată în faliment.
Compania „ Esta" a supravieţuit crizei, mulţumită Clubului Sportiv Sokol (foarte popular în acea

fi.
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perioadă),

care a comandat înregistrări în cantitate mare, şi ale societăţii germane„ Crystalate " care a
licenţiat înregistrările „ Esta ", pentru discurile sale cu eticheta „ Krista/1 ". În plus, în 1933 „ Esta" a
primit comisiune de la Academia de Ştiinfe din Cehoslovacia pentru imprimarea discurilor „Pathe" şi
a unor noi înregistrări folclorice.
După 1934, an în care activitatea acesteia urma a se încheia definitiv, compania a fost
restructurată, obţinând licenţă pentru imprimarea discurilor „ Brunswick ", .. Polydor" şi „Siemens··. În
1937 ea a fost preluată de creditorul Banca de Comerf Cehoslovacă, iar un an mai târziu de
Editura„ Melantrich "din Cehoslovacia. Cea din urmă a relansat cu succes Compania „ Esta" care şi-a
menţinut eticheta până în 1946 când industria muzicală din Cehoslovacia a fost naţionalizată .

Casa de discuri „Deutsche Crystalate"
Societatea cu răspundere limitată a luat fiinţă în 1928 la Berlin, ca filială a
Companiei manufacturiere „ Crystalate Gramophone Record" din Londra.
Întreprinderea germană a fost producătoare a discurilor cu eticheta „ Krista/1"
şi „Imperial". Păstrându-şi forma de proprietate, în 1933 numele său s-a
modificat în „ Krista/1-Schallplatten ".
Discurile „Imperial" au devenit populare, în primul rând, pentru preţul lor
ieftin pe piaţă, fiind exportate, printre altele, în Regatul Ţărilor de Jos. În
1934 eticheta este retrasă atât în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cât şi în al Treilea
Imperiu German. Doi ani mai târziu, aceasta îşi face din nou apariţia, dar numai în spaţiul german. În
primăvara anului 1937, firma-mamă, din Londra, este preluată de Casa de discuri „ Decca ". Firma
germană îşi continuă înregistrările până în luna august, în acelaşi an.

Compania de discuri „Decca"

"Decca Record" Company limited s-a constituit la iniţiativa lui
Edward Lewis ( 1900-1980), fost agent de bursă. În realitate,
compania
a luat naştere în 1929, pentru a facilita activitatea
._
Societăţii cu răspundere limitată „British Brunswick" controlată de
societatea-mamă „ Brunswick-Balke-Collender" şi de Casa de
discuri„ Polyphon ". La început, înregistrările sale au fost editate sub marca „ Decca ".
În perioada 1934-1968, în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord înregistrările
„ Decca" din Statele Unite au fost lansate pe etichetă „ Brunswick ", utilizată cu succes şi pe bătrânul
continent.

I

I

_________..

Societatea cu

răspundere limitată

„EMI"

Casa de discuri a fost înfiinţată în martie 193 I, prin fuziunea companiilor
britanice „ Columbia Graphophone" şi „ Columbia Phonograph ". Încă de la
început, aceasta s-a ocupat de producerea aparatelor de înregistrare şi redare a
sunetului, precum şi a suporţilor de înregistrare aferente. A destaşurat
activitate până în 2012.
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Casa de discuri „Electrecord"
Istoria firmei „ Electrecord" începe în anul 1932, când antreprenorul evreu
Nathan Mischonzniki cumpără din Germania câteva utilaje destinate
înregistrărilor discografice. După ce le transportă la Bucureşti şi izbuteşte să
le pună în funcţiune, presează primul disc în octombrie 1934, cu Orchestra
Bănăţeană „Luţă laviţă". Prima fabrică de discuri românească a fost
denumită iniţial „ Perfection ", iar mai târziu „ Homocord" şi „Cristal". În
1938 îşi schimbă din nou denumirea, devenind „ Electrecord". Neavând
studio propriu de înregistrări, până în! 937 obiectul muncii sale a constat în
multiplicarea plăcilor provenite din străinătate, eventualele înregistrări ale unor artişti români fiind
efectuate la Casa de discuri„ Krista/1 ".
Societatea îşi oferea serviciile mai multor instituţii şi organizaţii: Radioului, Ministerului
Propagandei, Societăţii Compozitorilor Români, filialei locale a casei de discuri„ Columbia", precum
şi acelor firme care doreau să-şi comande reclame audio.
În 1948 societatea a fost naţionalizată. Din 1956, în paralel cu plăcile din ebonită, firma
începe imprimarea discurilor din policlorură de vinil.
Încheiere
Ne asumăm responsabilitatea de a fi semnalat şi de a fi potrivit cronologic evenimente din
existenţa caselor de discuri din epocă, mai mult sau mai puţin cunoscute de publicul larg din spaţiul
românesc, în condiţiile în care ne confruntăm cu o deficienţă a bibliografiei de specialitate, cu o
comunicare uneori defectuoasă cu specialiştii din domeniu de peste hotare ori cu informaţiile de multe
ori neconcordante, eventual fără nicio bază ştiinţifică, difuzate de reţeaua informatică mondială.
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CEASUL ATMOS, UN OBIECT MUZEAL DE EXCEPŢIE DIN
PATRIMONIULMUZEULUI CEASULUI „NICOLAE SIMACHE"
PLOIESTI
~

Carmen Banu•
Abstract: The paperwork presents the „Atmos Perpetuelle" c/ock, invented by the Swiss engineer, JL. Reutter,
a unique piece /rom the collection of the Clock Museum „Nicolae Simache" Ploieşti. Alsa, in this artic/e, are
described the steps that this type of c/ock took, /rom its invention until the apparition of the famous „Atmos"
c/ock manufactured by the Jaeger LeCoultre Company.
Keywords: Atmos c/ock, Clock Museum „ Nicolae Simache" Ploieşti.

deea obţinerii unei mişcări perpetue a constituit o provocare şi o preocupare majoră încă
din cele mai îndepărtate timpuri, nume de
referinţă în istoria ştiinţei precum astronomul şi
matematicianul indian Bhăskara II, meşterul francez Villard
.,.,- ..,_,,..
•,

I

de Honnecourt, Leonardo Da Vinci, fiind preocupaţi de acest
subiect. Ideea de perpetuum mobile se va extrapola şi asupra
funcţionării ceasurilor, vizându-se o tehnică care ar putea
folosi energia produsă prin modificarea temperaturii şi
presiunii aerului pentru a produce o mişcare perpetuă.
Primul instrument care a fost acţionat de presiunea
atmosferică şi temperatură a fost inventat de Cornelis Drebbel
( 1572-1633) în anul 161 O. El a reuşit să facă un număr de 18
obiecte, dintre care două au ajuns celebre, un ceas pentru
Regele James I al Angliei şi unul pentru Împăratul Rudolf al
II-iea. Cel aflat în posesia Regelui James a devenit foarte
cunoscut în Europa ca Eltham Perpetuum, el fiind menţionat
şi în cărţile vremii. Un alt ceas cu mişcare perpetuă este cel
construit de James Cox (1718-1800) între anii 17601765, fiind expus în prezent la Victoria & Albert
Museum din Londra. Acest ceas folosea diferenţa de
presiune atmosferică dintre două coloane cu mercur,
ca formă de energie'. Însă visul de a realiza un ceas
acţionat de un minim de energie va fi îndeplinit de
Jean Leon Reutter, inginer elveţian din oraşul
Neuchâtel, care după numeroase experimente
reuşeşte să împlinească acest deziderat.
Jean Leon Reutter a studiat ingineria
mecanică la Institutul Federal de Tehnologie din
Zlirich (1917-1921) şi inginerie electrică la Şcoala
Superioară de Electricitate din Paris (l 922-1923 ).
Deşi nu a studiat în mod oficial orologeria, Reutter
era totuşi convins că el ar putea proiecta şi construi
0

Muzeograf, Muzeul Ceasului „Nicolae Simache"
'David Thompson -The British museum c/ocks (pg. 164)
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un ceas care ar putea funcţiona pe baza fluctuaţiilor de temperatură şi
presiune. Dedicat ideii sale Reutter reuşeşte ca numai după 1O luni de muncă
(între 1926 şi 1927) să realizeze prototipul ceasului dorit care putea funcţiona
independent, fiind armat de cea mai mică variaţie de presiune în atmosferă
sau de cea mai mică modificare de temperatură, de unde şi numele „Ceas
Atmos".
În anul 1927 Jean Leon Reutter construieşte prototipul ceasului visat,
denumit ATMOS O, model care însă niciodată nu a fost pus în vânzare.
Mecanismul ceasului avea în componenţă o cameră vidată cu tambur rotativ,
în care erau introduse două tuburi comunicante de sticlă, în formă de U, ce conţineau un amestec de
mercur şi amoniac. Variaţiile de temperatură înregistrate conduceau la schimbarea poziţiei centrului
de greutate al ansamblului, mişcarea acestuia transmiţându-se arcului motor al ceasului.

La 1 iunie 1929, Compania Generală de Radiologie (CGR) din Paris creează un departament
dedicat fabricării şi vânzării ceasului Atmos, Jean-Leon Reutter fiind numit directorul acestui
departament. Este interesant de observat că Reutter a reuşit să producă ceasurile ATMOS printr-o
companie de radiologie. Deşi el a publicat rezultatele cercetărilor sale în Jurnalul elveţian în ianuarie
1928, arătând că mecanismul ATMOS este de 1OOO de ori mai eficient în ceea ce priveşte utilizarea
rezervelor de putere decât ceasurile cu arcuri şi că o variaţie de temperatură de numai 1 grad ar fi
suficientă pentru a alimenta ceasul timp de 36 de ore, ecoul invenţiei sale nu a trezit interes nici unei
firme renumite de ceasuri. Primele ceasuri produse la Compania Generală de Radiologie se cunosc
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sub numele generic de ATMOS I. Două brevete franceze au fost acordate pentru ceasurile Atmos, nr.
624595, pentru Atmos O şi 664689, pentru Atmos 1.
Noul ceas avea însă un mare inconvenient, constând în devidarea camerei ce conţinea
amestecul de mercur şi amoniac, mai ales în timpul transportului, fapt care a condus la funcţionări
imprecise, un număr suficient de mare de ceasuri fiind returnate. Principalele probleme au fost
opririle, necesitatea ajustării, precum şi fragilitatea mecanismului.
Compania Generală de Radiologie a intrat în contact cu manufactura elveţiană LeCoultre prin
Trevars Sales Companie, distribuitor de ceasuri pentru Movado şi LeCoultre pentru a dezvolta
mecanismele ceasurilor ATMOS, primele livrări fiind efectuate la mijlocul anului 1933 . Producţia
anuală a acestor mecanisme a fost de o mie de bucăţi, în anul 1933 şi două mii, în 1934.
La 27 iulie, 1935, Compania Generală de Radiologie a fost de acord să transfere toată
producţia, precum şi ceasurile aflate în stoc către LeCoultre. LeCoultre a continuat să vândă Atmos 1,
lucrând simultan la modelul îmbunătăţit ATMOS 2, care înlocuia ansamblul de tuburi cu mercur şi
amoniac, cu un dispozitiv umplut ermetic cu clorură de etil. O simplă variaţie de temperatură de un
grad Celsius era suficientă pentru o funcţionare pentru o perioada de 48 de ore.
Pe 15 ianuarie, 1936, LeCoultre a anunţat realizarea „noului" său Atmos, cunoscut mai târziu
sub numele Atmos II, care s-a dovedit a fi forma de lucru pentru toate variantele de ceas ATMOS
până în prezent. Următorul model a fost Atmos III, care a inclus calibrele 519 şi 529.
Până în anul 1983 au fost create seriile numerice, ultimul model fiind ATMOS VIII. A urmat
calibrul 540, serialele acestor ceasuri începând cu 600.000, producţia continuând şi astăzi.
Muzeul Ceasului din Ploieşti are privilegiul de a deţine în colecţia sa un ceas ATMOS
PERPETUELLE, cunoscut şi sub numele ATMOS I. Este un model lucrat între anii 1930 şi 1935,
brevetat de Jean Louis Reutter şi produs de Compania Generală de Radiologie din Paris. Carcasa de
formă rectangulară, are ca bază o talpă metalică de formă trapezoidală. Pe capacul de protecţie al
mecanismului este aplicată o plăcuţă metalică inscripţionată în limba franceză: BREVETS J.L.
REUTTER/4136 S.G.D.G. 4136/MADE IN FRANCE. Cadranul de culoare neagră, inclus într-o ramă
metalică cromată, conţine indexuri de tip baston şi cifre arabe aplicate, pentru orele 3,6,9 şi 12, în stil
Art Deco. Sub cifra 6 este prevăzută o fereastră pentru vizualizarea pendulului de torsiune, care este
prevăzut cu o manetă de blocare. Mecanismul ceasului conţine ansamblul de două tuburi cu mercur şi
amoniac, eşapamentul ancoră şi pendulul de torsiune.

Dimensiuni: H

=

32 cm, la

=

22 cm; A
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În prezent piesa este prezentă în expoziţia permanentă a muzeului, fiind inclusă în categoria
„ceasurilor curiozităţi", alături de ceasurile giroscopice cu întoarcere la 400 de zile şi de ceasurile cu
pendul compensator, conferind un plus de valoare colecţiei. Modelul deţinut de muzeu este un model
rar, astăzi în lume regăsindu-se într-un număr foarte redus.
Modelul ATMOS produs şi astăzi de faimoasa manufactură Jager LeCoultre, continuă să fie
apreciat, existând un număr de peste 500 OOO de modele, variantelor clasice alăturându-se şi variantele
cu complicaţii precum data, calendar, fazele Lunii. Legendarul model a devenit cadou oficial al
Confederaţiei elveţiene. Printre cei mai faimoşi posesori de ceasuri Atmos amintim numele unora
dintre cei mai faimoşi şi influenţi oameni din lume, precum John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald
Reagan, Sir Winston Churchill, Charles de Gaulle sau Papa Ioan Paul II.
Bibliografie:
1. http://collections.vam.ac. uk/item/O297335/longcase-clock-cox-james
2. http://atmos-atelier.de/en/atmos-uhren/
3. http://www.watchprosite.com
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RECONSTRUCTIA
.,
TROMPETISTULUI
MECANIC INVENTAT DE
JOHANN NEPOMUK
MAELZEL (1807 /1808)

ONTHE
RECONSTRUCTION OF
JOHANN NEPOMUK
MAELZEL'S MECHANICAL
TRUMPETER (1807 /1808)

Helmut Kowar•
Mălzel

Mălzel

constructed the mechanical trurnpeter
în Vienna after retuming from Paris where he
had presented his "Panharmonicon" în 1807.
Duke Albert of Sachsen-Teschen was
interested în the mechanical instruments and
owned several automata made by Mălzel. He
promoted Mălzel and his work and allowed
him to set up the "Panharmonicon" în his
palace în Vienna. After all, this connection
between the duke and Mălzel became essential
for the making of the mechanical trurnpeter.
The mechanical trumpeter was somehow the
outcome of a joke. In the course of a social
and festive event at the pala ce of th~ duke
Albert of Sachsen-Teschen în Vienna a
trurnpeter of the duke's cavalry regiment
appeared and was much adrnired for his
playing the trumpet. Mălzel who was present
at that event was jokingly asked to produce a
wooden trumpeter who could play the cavalry
signals as well as this skilled trumpeter.
Mălzel accepted this proposal and promised to
design such an automaton 1• Not quite a year
later, în June 1808, he set out for Paris again
taking with him the improved Panharrnonicon,
a writing secretaire for the French empress and
the new mechanical trumpeter. On his journey
he stopped în Regensburg for giving a concert
with the new automaton. In Paris the trurnpeter
was well received and an article în the Journal
de l'Empire drew parallels to Vaucanson's

a construit trompetistul mecanic în
Viena după ce s-a întors de la Paris, unde
tocmai îşi prezentase invenţia numită
"Panharmonicon", în 1807. Ducele Albert de
Saxonia-Teschen avea o mare afinitate pentru
instrumentele mecanice, deţinând chiar mai
multe automate create de către Mălzel. L-a
promovat pe Mălzel şi creaţiile sale,
permiţându-i să-şi instaleze „Panharmoniconul" în palatul său din Viena. În cele din urmă,
această legătură dintre duce şi inventator a
devenit vitală în ceea ce priveşte crearea
trompetistului mecanic.
Trompetistul mecanic a fost, într-o oarecare
măsură, rezultatul unei glume. Pe parcursul
unui eveniment social festiv ce a avut loc la
palatul vienez al Ducelui Albert de SaxoniaTeschen, un trompetist din regimentul de
cavalerie al acestuia şi-a făcut apariţia şi a fost
extrem de admirat pentru felul în care a cântat
la trompetă. Prezent şi el la eveniment, Mălzel
a fost rugat, în glumă, să inventeze un
trompetist din lemn care să cânte semnalele de
cavalerie la fel de bine precum trompetistul
iscusit. Mălzel a acceptat propunerea şi a
făgăduit să creeze un astfel de automat'. După
nici un an, în iunie 1808, inventatorul a pornit
din nou spre Paris, luând cu el şi
Panharmonicon-ul pe care îl îmbunătăţise, un
birou tip "secretaire " pentru împărăteasa
•cercetător

Academia de Ştiinţe din Viena

1

lgnaz Franz Ritter von Schonholz: Trompetistul

1

mecanic.Inven~a domnului Mălzel, in:Wiener
allgemeine musikalische Zeitschrift, 1. Jg. Nr. 4,
23. Jănner 1813, Sp. 57

1gnaz Franz Ritter von Schonholz: Der
mechanische Trompeter. Von der Erfindung des
Herrn Mălzel, in: Wiener allgemeine musikalische
Zeitschrift, I. Jg. Nr. 4, 23. Jănner 1813, Sp. 57.
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famous flute player made in 1737 2, this was
certainly a great honor for Mălzel. On his way
back to Vienna he stopped for concerts in
Strassburg and Munich. Back in Vienna he
presented the trumpeter on the 18th of April
1809. From then onwards the trumpeter
formed an undispensable part of Mălzel's art
cabinet in Vienna and on all his tours and
presentations throughout Europe and the
USA3• Mălzel's trumpeter is lost. But from the
historical reports and other automata we can
derive how it worked, what the musical
repertoire was and how it looked like. There
exists a trumpeter automaton in the museum of
Schwarzenberg (Germany) which was made in
1816/1817 by Peter Heinrich and Johann
Christian Seyffert4 • Heinrich was a clockmaker
in Prague and Seyffert was a maker of flute
clocks and a mechanician in Vienna. Seyffert
certainly knew Mălzel and his trumpeter, and
Seyffert had a flute secretaire of his own work
exhibited in Mălzel's art cabinet in Vienna 5
(this flute secretaire is preserved today in the
museum of musical instruments in Leizpzig).
The historical descriptions of Mălzel's
trumpeter make it clear that it produced fiye
tones with the help of a single reed. It became
evident that the Mălzel-trumpeter worked the
same way as the Heinrich/Seyffert trumpeter:
The vibrating length of a single reed is
shortened by some kind of edges pressed down
on the reed thus producing different tones. The
edges are pressed down by levers which are

Franţei,

precum şi noul trompetist mecanic. Pe
parcursul călătoriei sale, acesta s-a oprit în
Regensburg pentru a susţine un concert cu
noul său automat muzical. În Paris, invenţia sa
a fost extrem de bine primită, iar un articol
apărut în "Journal de l'Empire" trasa o
paralelă între trompetistul său şi "Flautistul"
faimos al lui Vaucanson, construit în 1737 2; cu
siguranţă, aceasta a fost o mare onoare pentru
Mălzel. Pe drumul înapoi spre Viena, s-a oprit
la Strasbourg şi Munchen pentru a mai susţine
concerte.
Întors la Viena, acesta prezintă trompetistul
Din acel
publicului pe 18 aprilie 1809.
moment, trompetistul a devenit parte
indispensabilă atât a atelierului său din
capitala austriacă, ci şi a tuturor tururilor şi
prezentărilor sale din întreaga Europă şi
Statele Unite 3 •
Trompetistul lui Mălzel este pierdut. Însă, pe
baza documentelor istorice şi a altor automate,
putem descoperi cum funcţiona, ce repertoriu
muzical avea, precum şi cum arăta. Există
chiar un automat tip "trompetist" la Muzeul
din Schwarzenberg (Germania), construit în
1816/1817 de către Peter Heinrich şi Johann
era un
Christian Seyffert4 • Heinrich
ceasornicar în Praga, iar Seyffert construia
ceasuri-flaut (ceasuri-orgă) şi era mecanic în
Viena. Seyffert îl cunoştea fără îndoială pe
Mălzel şi trompetistul său; un birou tip
"secretaire" cu flaut integrat creat de acesta era
expus în atelierul de artă al lui Mălzel
dinVienna 5 (acest birou este expus acum la
Muzeul de instrumente mecanice din Leipzig).

2

Arts Mecaniques. Le Trompette Automate, par M.
Maelzel, de Vienne, auteur de Panharmonicon , in:
Journal de l'Empire, Mercredi 12 Octobre 1808, S.
1-3.
3
For details and references see Helmut Kowar:
,,Mit der allervollkommensten Reinheit, Stărke und

Arte Mecanice. Trompeta automată al lui.
Maelzel, din Viena, autorul Panharmonicon-ului ,
în: Journal de l'Empire, Miercuri 12 Octombrie
1808, S. 1-3.
3
Pentru detalii şi referinţe, a se vedea Helmut
Kowar: .,Cu cea mai perfectă capacitate de forţă şi
precizie". Noutăţi legate de muzica Trompetistului
mecanic al lui Johann Nepomuk Mălzel, în:
Studien zur Musikwissenschaft 59 (2016).
4
Egon WeiBflog: Automatul „Trompeta" construit
de Seyffert şi Heinrich din 1816/1817, în: Das
mechanische Musikinstrument Nr. 74 (1999)
S.7-10
5
Muzică patriotică pentru Imperiul Austriac, Nr. 6,
20. Ianuarie 1813, S. 33.
2

Prăzision".

Nachrichten zur Musik des mechanischen
Trompeters von Johann Nepomuk Mălzel, in:
Studien zur Musikwissenschaft 59 (2016) in print.
4
Egon WeiBflog: Der Trompeterautomat von
Seyffert und Heinrich aus den Jahren 1816/1817,
in: Das mechanische Musikinstrument Nr. 74
(1999) S.7-10
5
Vaterlăndische Blătter fiir den osterreichischen
Kaiserstaat, Nr. 6, 20. Jănner 1813, S. 33.
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Descrierile istorice ale trompetistului lui
Mălzel arată clar că producea cinci sunete, cu
ajutorul unei singure ancii. A devenit, apoi,
evident faptul că invenţia lui Mălzel funcţiona
în acelaşi mod ca şi cea realizată de Heinrich
şi Seyffert : lungimea pe care vibrează unica
ancie este scurtată de nişte margini ce apasă pe
ea, producând, astfel, diferite sunete.
Marginile sunt împinse în jos pe ancie de către
o serie de mânere operate în funcţie de
ştifturile şi căluşurile plasate pe tambur.
Durata sunetelor este dirijată de o valvă
activată de ştifturi separate plasate pe tambur.
Cele cinci sunete produse sunt parţialele 3, 4,
5, 6 şi 8, cum este şi cazul celor produse de o
trompetă adevărată. Astfel,
"trompetistul"
mecamc putea produce aproape toate
semnalele de cavalerie6• Mălzel a înregistrat
semnalele de cavalerie ale armatei austriece şi
cele ale cavaleriei franceze imperiale pe
tambur. În funcţie de muzica cântată,
"trompetistul" mecanic era îmbrăcat în
uniforma regimentului de cavalerie al Ducelui
Albert atunci când producea semnalele armatei
austriece, şi în uniforma Gărzii Imperiale
franceze atunci când producea semnalele
armatei din Hexagon. Toate documentele
atestă faptul că "trompetistul" mecanic, în
mărimea sa naturală, era extraordinar de
frumos construit, fapt extrem de apreciat de
către public. Pe lângă semnalele de cavalerie,
Mălzel a înregistrat pe tambur şi marşuri şi
piese Allegro compuse de nume mari, precum
Jan Ladislav Dussek, Joseph Weigl, lgnaz
Pleyel,Ignaz Moscheles, Antonio Salieri,
Ferdinand Ries şi Friedrich Kalkbrenner.
Semnalele de cavalerie erau cîntate solo de
către "trompetist", însă, în cazul marşurilor,
acesta era acompaniat de Mălzel însuşi la pian,
sau chiar de o întreagă orchestră. Marşurile
erau compuse special pentru trompetistul
mecanic, aşa cum scrie şi în unele anunţuri

operated according to the pins and bridges set
onto the barrel. The duration of the tones is
governed by a valve which is activated by
separate pins set on the barrel.
The five tones produced are the partials
number 3, 4, 5, 6 and 8, as it is the case with
the partials played on a natural trompet. So, it
was possible for the mechanical trumpeter to
play almost all cavalry signals 6• On the barrels
Mălzel set cavalry signals of the Austrian
army and signals of the imperial French
cavalry. Matching the music, when playing the
Austrian signals, the mechanical trumpeter
was dressed in the uniform of the cavalry
regiment of duke Albert, and for playing the
French signals, the trumpeter appeared in the
uniform of the French imperial guard. All
reports state that the life size figure of the
mechanical trumpeter was of extraordinary
beauty which was highly acclaimed by the
audiences. In addition to the cavalry signals,
Mălzel set marches and Allegros by Jan
Ladislav Dussek, Joseph Weigl, Ignaz Pleyel,
Ignaz Moscheles, Antonio Salieri, Ferdinand
Ries, and Friedrich Kalkbrenner onto the
barrels. The cavalry signals were played solo
by the automaton, but with the marches the
mechanical trumpeter performed his part
together with the piano, which was played by
Mălzel himself, or together with an orchestra.
The marches were written especially for the
mechanical trumpeter as it is stated on some
announcements, but except for one march the
marches have not yet been identified. The
exception is a grand march by Friedrich (or
Frederic) Kalkbrenner which is kept in the
music collection of the British Library.
The edition shows an arrangement for piano
four-handed, the original version for trompet
and piano (or orchestra) has not yet tumed up.
lt becomes clear from the first bars that this
march was written for the mechanical

6

V gl. Hannes Lackner: Studii cu privire la sunetul
trompetei şi al muzicii militare în Austro-Ungaria
şi expemple de introducere a acestora în arta şi
instrumentele de suflat de la 17 50 la 1918,
Dissertation Universităt Wien 1997, S. 226-238.

6

Vgl. Hannes Lackner: Studien zu Signaltrompete
und militărischer Signalmusik Osterreich-Ungams
und Beispiele ihrer Obemahrne in die Kunst- und
Blasmusik von ca. 1750 bis 1918, Dissertation
Universităt Wien 1997, S. 226-238.

37
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

şi,

cu excepţia unui singur astfel de marş,
restul nu au fost încă identificate. Excepţia
menţionată este un Mare Marş compus de
Friedrich (sau Frederic) Kalkbrenner, păstrat
în colecţia muzicală de la British Library.
Ediţia găsită conţine un aranjament pentru
pian la patru mâini, însă versiunea originală
pentru trompetă şi pian (sau orchestră) nu a
fost încă găsită. Încă de la primele bare de pe
portativ este clar că acest marş a fost scris
pentru „trompetistul" mecanic: începe cu patru
bare sub forma unui semnal de trompetă ce se
vrea a fi cântat solo de către automat. Astfel se
dă tempoul, orchestra sau pianistul putând
interveni cu uşurinţă. Partitura conţine şi nişte
însemnări
ce sugerează prescurtări sau
modificări, utile în cazul în care se vrea
adaptarea piesei în funcţie de cerinţele
automatului ( durata piesei, dimensiunile
tamburului). Mai există un alt automat tip
„trompetist". Friedrich Kaufmann din Dresda
l-a construit pe trompetistul său mecanic ( ce se
află acum la Deutsches Museum, Munchen)
între 1810-18127 • Unele surse spun că acesta
ştia de „trompetistul" construit de Mălzel de
pe vremea când stătuse la Viena8• Kaufmann a
creat o versiune îmbunătăţită, adăugând noi
sunete, în special în zona clarinetului, astfel că
acest „trompetist" putea produce 12 sunete.
Însă acest lucru nu era posibil folosind o
singură ancie, aşa cum făcuse Mălzel cu
invenţia sa. ,,Trompetistul" lui Kaufmann avea
12 ancii, 6 fiind mereu plasate în doi cilindri
rotativi. Astfel, prin structura sa, acest automat
putea produce două sunete deodată, o
caracteristică extrem de apreciată de către Carl

trumpeter: it starts with four bars in the
character of a trompet signal to be played solo
by the mechanical trumpeter. In this way the
tempo is set and the orchestra or the pianist
can easily join in. The sheet music also shows
some marks suggesting abridgements which
are helpful for adapting the piece as to the
requirements of the automaton (playing
duration, dimensions of the barrel).
There exists another trumpeter-automaton.
Friedrich Kaufmann in Dresden constructed
his mechanical trumpeter (now in the
Deutsches Museum, Munich) in the years
1810-18127 • Some sources say that Kaufmann
knew the Mălzel trumpeter from his stay in
Vienna8• Kaufmann built an improved version
adding tones especially in the clarin-location,
thus his trumpeter was capable of playing 12
tones. But this was not possible by using only
one single reed as with the Mălzel-trumpeter.
Kaufmann's trumpeter is equipped with 12
reeds, always placing 6 reeds in two rotating
cylinders. This construction makes it even
possible to play two tones at once, a feature
which was greatly admired by Carl Maria v.
Weber9 • As Kaufmann's pumpeter displays a
different constructive concept, it does not give
any further clues în respect to Mălzel's
trumpeter. All these investigations and
findings for musicology of the University of
Vienna. The actual reconstruction of Mălzel's
trumpeters was carried out by Jakob Scheid

7

Rebecca Wolf: Friedrich Kau:fmanns
Trompeterautomat. Ein musikalisches Experiment
um 1810, Stuttgart 2011.
8
Heinz Zemanek: ,,Automaten des 19.
Jahrhunderts: Die Dresdner Familie Kaufmann",
in: Elektronische Rechenanlagen. Zeitschrift fiir
Technik und Anwendung der
Nachrichtenverarbeitung in Wissenschaft,
Wirtschaft und Verwaltung 13 (1971), Heft 6,
Dez., S. 237; id.: ,,Malzel, Johann Nepomuk,
in:Neue_ Deutsche Biographie (NDB), Band 15,
Berlin 1987, S. 635.
9
Carl Maria von Weber: Der Trompeter, eine
Maschine von der Erfindung des Mechanicus, Hm.
Friedrich Kau:fmann, in Dresden, in: Allgemeine
musikalische Zeitung Nr. 41, 7. Oktober 1812, Sp.

7

Rebecca Wolf: Friedrich Kaufmanns, Automatul
Un experiment muzical din 181 O,
Stuttgart 2011.
8
Heinz Zemanek: Automate din secolul XIX:
Familia Kaufman din Dresda", în:
Elektronische Rechenanlagen. Zeitschrift fiir
Technik und Anwendung der
Nachrichtenverarbeitung in Wissenschaft,
Wirtschaft und Verwaltung 13 (1971), Heft 6,
Dez., S. 237; id.: ,,Malzel, Johann Nepomuk,
în:Neue Deutsche Biographie (NDB), Band 15,
Berlin 1987, S. 635.
Trompetă.

663-665.
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Maria V. Weber 9•
Toate aceste investigaţii şi rezultate au
reprezentat bazele unei "reconstituiri" a
trompetistului creat de Mălzel, proiectul fiind
condus de către Birgit Lodes şi Christoph
Reuter, profesori în cadrul Institutului de
Muzicologie la Universitatea din Viena.
Reconstituirea în sine a invenţiilor lui Mălzel a
fost realizată de către Jakob Scheid, de la
Universitatea de Arte Aplicate din Viena. Atât
modalitatea prin care sunt produse sunetele,
cât şi cea de circulaţie a aerului sunt
asemănătoare cu invenţia lui Mălzel, însă
energia este dată de o baterie, iar toate
funcţiile sunt controlate electronic, printr-o
valvă electromagnetică şi utilizând energie
electromagnetică. Programul muzical constă
dintr-un fişier MIDI inscripţionat pe un card
de memorie flash. Recrearea exteriorului
trompetistului mecanic nu a fost unul dintre
scopurile proiectului. Obiectivul principal a
fost reproducerea concertului faimos susţinut
la Viena pe 8 decembrie 1814. În cadrul
acestui concert, Beethoven a prezentat
publicului atât Simfonia a 7-a, cât şi piesa de
luptă intitulată „Victoria lui Wellington", iar
între aceste două reprezentaţii, trompetistul lui
Mălzel a cântat două marşuri semnate de
Dussek şi Pleyel, împreună cu orchestra. Din
nefericire, nu s-a putut determina cu exactitate
care dintre marşurile de Dussek şi Pleyel au
fost cântate în cadrul concertului din 1813,
astfel că, pentru reprezentaţie, au fost alese
alte două piese, ce păreau a fi potrivite pentru
acest scop A fost o sarcină extrem de supusă
speculaţiei atunci când s-a selectat o partitură
rezonabilă pentru"trompetist", din marşul lui
Dussek şi cel al lui Pleyel. Noua prestaţie a
avut loc pe 13 martie 2015 în sala mare a
Academiei Austriece de Ştiinţe din Viena 10 •

from the University of Applied Arts in Vienna.
The tone production and wind supply resemble
Mălzel's construction, yet the power comes
from a battery and the functions are operated
electronically, using an electro-magnetic valve
and action. The musical program consists of a
MIDI-file fixed on a flashcard. The recreation
of the exterior of the mechanical trumpeter
was lefi aside. The aim of this project was to
re-perform the famous concert of December
8th , 1813 in Vienna. In this concert Beethoven
presented his 7th Symphony and his battle
piece "Wellington's victory", and between
these two pieces Mălzel had his trumpeter play
two marches by Dussek and Pleyel together
with the orchestra. Unfortunately it was not
possible to find out which marches of Dussek
and Pleyel were played in the concert 1813,
hence for the re-performance two other ones
were chosen which seemed to be suited for
this special purpose.
lt was a highly speculative task then to lay out
a reasonable part for the trumpeter-automaton
of the Dussek and the Pleyel march. The reperformance took place on March 13 th 2015 in
the great hall of the Austrian Academy of
Sciences in Vienna IO_ Far more clase to the
original pieces played by Mălzel's trumpeter
come the recreations of some cavalry signals
and the trumpeter' s part of the Kalkbrennermarch 11 • The four-handed piano vers ion of the
Kalkbrenner-march
showed
significant
elements in its figuration which are typical for
the trumpet and - apart from the four initial
bars - gives severa! hints on how the
trumpeter's part may have looked like. The

10

Orchestra: Wiener Akademie, conductor: Martin
Haselbock; release on CD:
http://resound.wienerakademie.at/resoundbeethoven-symphonie-7-wel Iingtons-sieg/
11
0f course, today's technology allows the design
of every kind of melody to be played by the
reconstructed trumpeter automaton. This feature as
well as the functioning of the automaton and its
sound characteristics are displayed at a special
web-site designed by Christoph Reuter
http://homepage.univie.ac.at/christoph.reuter/tromp
eterautomat/

Carl Maria von Weber: ,,Trompetistul" o invenţie
a mecanicii, Hm. Friedrich Kaufinann, în Dresda,
în: Allgemeine musikalische Zeitung Nr. 41, 7.
Octombrie 1812, Sp. 663-665.
10
0rchestra Academiei din Viena, dirijor: Martin
Haselbock; disponibil peCD:
http://resound.wienerakademie.at/resoundbeethoven-symphonie-7-wellingtons-sieg/

9
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"reconstructed"
Kalkbrenner-march
was
performed for the first time at a lecture-event
organized on March I 1th 2015 12 , a video ofthe
march played at this event can be viewed at
https://www.youtube.com/watch?v=ptiONBs8
uSQ. Since then the remake of the trumpeterautomaton has been presented repeatedly on
severa!
other
occasions 13 •
Maelzel 's trumpeter

Recrearea unor semnale de cavalerie, precum
11
şi o bucată din Marşul lui Kalkbrenner se
apropie mult de piesele originale redate de
„trompetistul" creat de Mălzel. Versiunea
pentru pianul la patru mâini a Marşului lui
Kalkbrenner conţinea elemente importante în
figuraţia sa, elemente tipice pentru trompetă şi
care, în afară de cele patru sunete iniţiale,
oferă indicii despre partitura trompetistului
mecanic.
Marşul
"reconstituit" al lui
Kalkbrenner a fost cântat pentru prima dată în
cadrul unui eveniment tip prelegere, organizat
pe 11 martie 2015 12 , o înregistrare video a
marşului cântat la evenimentul menţionat
putând fi vizualizată accesând link-ul:
https://www.youtube.com/watch?v=ptiONBs8
uSQ.
De atunci, automatul tip „trompetist"
reconst1tmt a fost prezentat în nenumărate
rânduri la multe alte evenimente 13 •

automaton, remake
constructed by Jakob
Scheid (University of
applied arts Vienna)
2014/15. Photo ©
Franz Pavuza,
Phonogrammarchiv
Reconstrucţia

Trompetistului lui
Maelzel de Jakob
Scheid (Universitatea
de Arte Aplicate din
Viena). Foto Franz
Pavuza, Arhiva de
fonograme.
Title page ofthe march
for Maelzel 's trumpeter
by Friedrich
Kalkbrenner(British
Library, Music
collection).
Pagina de titlu a
Marşului compus de
Friedrich Kalkbrenner
pentru trompetistul lui
Maelzel (Biblioteca
Britanică, colecţia de

11

Desigur, tehnologia din zilele noastre permite ca
designul oricărei melodii să fie redat de către
automatul tip "trompetist" reconstituit. Această
caracteristică, precum şi mecanismul de
funcţionare al automatului şi caracteristicile sale în
ceea ce priveşte redarea sunetului sunt prezentate
pe un site special, creat de către Christoph Reuter
http://homepage. uni vie.ac.at/christoph. reuter/trom p
eterautomat/
12
Musik, Raum, Aura, Mecanica. REDARE
BEETHOVEN cu Trompeta mecanica al lui
Wiener Vorlesung vom 11. Martie 2015,
https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/vorlesunge
n/termine/2015/beethoven-11-3.html
,https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/vorlesung
en/termine/2015/beethoven-11-3.html
13
E.g. Jahrestagung der „Osterreichischen
Gesellschaft fiir Musikwissenschaft", 20
Noiembrie, 2015 Graz:
https://vimeo.com/165257657; Expoziţie specială
Soundmuseum din Viena 20 Mai- I Oct. 2016:
http://www.hausdermusik.com/en/news-2/resoundbeethoven;http://www.filmkunst.at/filmkunst_neu/
musikervideos/hdm_resound.html ;
https://www.youtube.com/watch?v=_ vCKav3caWo

muzică).

12

"Musik, Raum, Aura, Mechanik. RE-SOUND
BEETHOVEN mit Mlilzels mechanischem
Trompeter"
Wiener Vorlesung vom 11. Mlirz 2015,
https ://www. wien. gv .at/kultur/abtei lung/vor lesunge
n/termine/2015/beethoven-11-3 .html
13
E.g. Jahrestagung der „Osterreichischen
Gesellschaft fiir Musikwissenschaft", November
20th, 2015 Graz: https://vimeo.com/165257657;
Special i::xhibition at the Soundmuseum Vienna
May 20th - Oct. Ist 2016:
http://www.hausdermusik.com/en/news-2/resoundbeethoven;
http://www.filmkunst.at/filmkunst_neu/musikervid
eos/hdm_resound.html;
https://www.youtube.com/watch?v=_ vCKav3caWo
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LĂMPI DE ILUMINAT ÎN COLECTIA
MUZEULUI
,
,,PO NI-CERNĂTESCU"
Oana Florescu•
Abstract: ,, Poni-Cernătescu" Museum has a collection that includes personal belongings of the family of the
scientist Petru Pani and Radu Cernătescu and some other personalities /rom the field of chemistry, jurniture,
decorative items, books, awards, photographs and documents.
A particular attention should be paid to the lamps for lighting in the museum's collection, which has an
important role in the history of technics. There are three types of lamps: lamps with jlat wicks, tubular wick
lamp and mantie lamp. Tubular wick lamp works the same way as the lamp with flat wick, but provide more
light. Mantie lamp has, instead of the wick, a mesh made by thorium filaments or other rare earth salts which
surrounds the flame of a gas burner, in order to increase the brightness. ln the following lines, we presen!
lighting lampsfrom "Poni-Cernătescu" Museum 's collection.
Keywords:,, Poni-Cernătescu" Museum, lamps for lighting.

C

olecţia

Muzeului „Poni-Cernătescu" cuprinde obiecte personale ale familiei
savantului Petru Poni, ale lui Radu Cernătescu şi ale unor alte personalităţi din
domeniul chimiei, piese de mobilier, obiecte decorative, cărţi din biblioteca familiei
(beletristică, reviste, literatură de specialitate), brevete, distincţii, fotografii şi documente. Cea mai
mare parte a patrimoniul Muzeului „Poni-Cernătescu" a fost donat, în 1971, de fiica savantului Petru
Poni, Margareta, şi de către Florica Mageru, nepoata lui Petru Poni. O atenţie deosebită trebuie
acordată lămpilor pentru iluminat din colecţia muzeului, acestea având un rol important în istoria
tehnicii.
Până la apariţia becului electric, lămpile cu ulei, petrol, kerosen şi gaz au iluminat clădirile
şi străzile. Există trei tipuri de lămpi: lampa cu fitil plat, lampa cu fitil tubular şi lampa cu manşon sau
manta. Lampa cu fitil tubular funcţionează în acelaşi mod ca şi lampa cu fitilul plat, dar oferă mai
multă lumină. Lampa cu manta are, în loc de fitil, o plasă din filamente de toriu sau alte săruri de
pământuri rare care înconjoară flacăra unui bec de gaz, cu scopul de a mări luminozitatea.
O lampă de masă realizată din alamă (Cu-Zn), cu înălţimea de 30 cm şi diametrul bazei de 13
cm, prezintă un picior de susţinere, ornamentat la bază, un rezervor (ornamentat cu elemente florale)
şi arzătorul Salvator. Datează de la începutul secolului XX şi a aparţinut savantului Petru Poni.
r.umq- amf'("n u

~
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Fig. I.

Lampă

'Muzeograf, Muzeul „Poni-

de

masă

Fig. 2.

Filă

din catalogu/firmei Ehrich & Graetz (1931

Cernătescu"
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Într-un catalog 1 din anul 1931, la pagina 6, numărul 5112 (Fig.2), este prezentat modelul
lămpii ce a făcut parte din patrimoniul familiei profesorului Petru Poni.
Lampa a fost fabricată de firma Ehrich & Graetz din Berlin, firma identificată cu ajutorul
iniţialelor E şi C suprapuse şi cei doi dragoni dispuşi faţă în faţă, fiind despărţiţi de un soare. Această
fabrică a fost înfiinţată în 1866 de către Albert Graetz ( 1831-190 I) şi Emil Ehrich ( decedat în 1887)
sub numele de „Lampen-Fabrik Ehrich & Graetz OHG" (E&G). După I 897, firma a fost condusă de
către Max Graetz (1851-1937), fiul lui Albert. Fabrica a produs
lămpi ce funcţionau cu kerosen, parafină, cu gaz natural, iar după
1925, a comercializat aparatură electrică, radioud.
Lampa funcţiona cu petrol şi este prevăzută cu sistem metalic
manual pentru reglarea intensităţii flăcării. Iniţial avea şi un abajur
din sticlă pentru protecţie, dar nu a fost menţionat prin donaţie.
Rezervorul prezintă un buton circular pe care este gravat „Wunder
Lampe Patent". El permite umplerea rezervorului cu petrol lampant
sau kerosen.

Fig.3.

Fig. 4. Arzătoarele Salvator şi Matador 3

Arzătorul lămpii

Arzătorul

este circular, are un sistem de difuzare a flăcării şi are gravat „Fabrikmarke".
Arzătorul produce o flacără mare şi luminoasă dată de un fitil lat care pătrunde într-un cilindru din
arzător. Orificiile laterale aduc, în cilindru, aerul care se amestecă cu kerosenul, obţinându-se o
flacără de forma unei lalele.
Arzătorul a fost perfecţionat de cunoscuta fabrică Ehrich & Graetz, în anul 1895, devenind
unul dintre cele mai populare arzătoare pentru lămpi. În 1911, la această firmă se produceau
arzătoarele Salvator şi Matador (Fig.4 ).
O altă lampă interesantă (Fig. 5), care a aparţinut familiei Poni, este o amforă din metal,
sprijinită pe o placă de marmură. Datează din a doua jumătate a secolului al XIX-iea. Are înălţimea de
28 cm, iar diametrul bazei este de I O cm. Braţele sunt ornamentate cu elemente sculpturale din metal,
iar la capăt are arzătorul de gaz, cu un fitil plat. Pe mijloc, de o parte şi de alta a lămpii, este sculptat
un cap de femeie cu coroniţă.

1

http://hytta.de/info/graetz_docht/Seite%2007.html
http://petro.wikia.com/wiki/Ehrich _%26 _Graetz
3
http://[ightinaglasscandeeiroapetroleo.blogspot.ro/2014/07/candeeiro-arte-nova-alemao-jugendstil.html

2

42
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

Fig.5

Fig. 6

Fig. 7

Lampa din porţelan alb ( datată 1890-1930) prezintă un arzător pe care sunt gravate
cuvintele „Gasgltihlight patent Dr. Auer V Welsbach" (Fig. 6, 7, 8) şi a fost fabricată de chimistul şi
inventatorul Carl Auer Freiherr von Welsbach ( 1858-1929), în Austria, la Viena. Lampa are înălţimea
de 15 cm şi diametrul de 14 cm.
Chimistul a fost elevul lui Bunsen şi este cunoscut ca fiind cel care a descoperit elementele
praseodim şi neodim ( 1885), iar, mai târziu, ytrebiu şi luteţiu, din grupa pământurilor rare4.
Inventatorul a brevetat, în 1885, un patent pentru un arzător cu gaz (un arzător Bunsen
modificat), iar în 1886, a introdus, în literatură, termenul „Gasglilhlicht".
Auer Freiherr von Welsbach a făcut experimente cu săruri de pământuri rare, cu care a
impregnat o bucată de ţesătură de lână, pe care a aşezat-o în jurul flăcării unui bec Bunsen. După
calcinarea ţesăturii, se obţine o lumină puternică. Chimistul a obţinut, astfel, manşonul/mantaua
pentru lampa cu gaz. Consumul de gaz este mic, iar în acelaşi timp, lampa degajă o cantitate infimă de
căldură. ,,Lumina Auer" era obţinută din 99% oxid de toriu şi l %.
În 1890, Carl Auer von W elsbach a inventat un procedeu de
obţinere a filamentelor de osmiu, considerat metalul cu cel mai înalt punct
de topire, iar în 1898, a folosit osmiu şi tungsten şi a patentat primul bec
cu filament metalic. O altă invenţie a lui Auer a fost obţinerea pietrei
artificiale pentru brichete, utilizând un aliaj de ceriu şi fier 5 •
Un candelabru de la începutul secolului al XX-iea, care a aparţinut
academicianului Radu Cernătescu, are trei braţe şi este lucrat în fier şi
cupru. Are înălţimea de 40 cm. Iniţial a funcţionat pe bază de petrol
lampant, apoi i s-a realizat o modificare pentru utilizarea becurilor
electrice. Prezintă, central, un recipient globular, metalic, destinat păstrării
petrolului lampant folosit pentru iluminat. Recipientul prezintă frumoase
ornamentaţii florale realizate din fier şi se leagă, cu ajutorul a trei
elemente decorative, spiralate, de un suport circular realizat din fier.
Suportul este susţinut prin trei lanţuri metalice ornamentate cu elemente
florale care se unesc în elementul de susţinere al candelabrului.
Fig. 8.

A-arzător, B-manşon,

susţinere

4

C-inel de
a manşonului oxid de ceriu.

h ttp ://www.wasistwas.de/arch iv-techn ik-detai Is/von-der-gasl am pe-zwn-glueh faden-der-er finder-car 1-auer-vonwelsbach .html
5
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Auer_ von _ Welsbach
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Fig. 9. Candelabru care a aparţinut
academicianului Radu Cernătescu

44
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

MAGNETOFONUL CU FIR DE OTEL
~

Doru

Fărcuş

•

Abstract: The paper highlights the main periods which marked the development of the recording sound on steel
wire support. By means of this paper the autor emphasises the importance of the donation provided to the
Science and Technique Museum in laşi regarding the tape recorder with steel wire buii! by Schaub Company in
Germany.
Keywords: Tape recorder, steel wire, Schaub Company.

"'

n anul 1890, fizicianul danez Valdemar Poulsen inventează un dispozitiv de înregistrare
pe fir de oţel pe care-l numeşte telegraphone. Trecerea unui fir de oţel printr-un
electromagnet are ca efect magnetizarea firului. Dacă electromagnetul este conectat la un
microfon, undele sonore vor fi transformate într-o tensiune de curent alternativ care va
magnetiza modulat firul de oţel. Trecerea ulterioară a acestuia tot printr-un electromagnet conectat la
un difuzor cu etajul de amplificare aferent, va permite „citirea" prin introducerea unei tensiuni
electrice, iar efectul va fi redarea semnalului sonor aplicat microfonului.
Aparatele construite utilizând acest principiu,
care aveau să fie denumite magnetofoane, erau destul
de răspândite între anii 1940-1950 în S.U.A., fiind
folosite în sălile de judecată sau ca dictafoane de
secretariat. În Europa aflată în perioada premergătoare
şi apoi în război, nu îşi face loc această noutate, iar în
Germania, care îl produce totuşi, este utilizat mai ales
de către
serviciile secrete la înregistrarea
interogatoriilor sau a interceptărilor radio şi telefonice.
În spaţiul civil este folosit în sistemul căilor ferate
pentru redarea mesajelor în gări. Cablurile folosite
sunt din oţel crom-mangan ( 15%Cr-12%Mn), cu
diametrul de O, 11 mm şi 0,22 mm pentru muzică şi înregistrări vocale. Ulterior, manganul este înlocuit
cu nichel ( 18%Cr-8%Ni), element ce-i conferă oţelului caracteristici care vor permite folosirea unor
fire mai subţiri de până la 0,09 mm. După război, magnetofonul cu fir de oţel înregistrează o viaţă
destul de scurtă, fiind înlocuit după 1954-55, cu banda magnetică. Firul de oţel a rămas totuşi multă
vreme în uz în special în domeniul aviaţiei, cu ajutorul său făcându-se înregistrările din cutiile negre
ale avioanelor.
Modelul prezentat în această comunicare este cunoscut sub numele de Schaub-Lorentz
Supraport, a cărui fabricare începe în 1952, inscripţionare care apare pe majoritatea aparatelor
publicate până acum. Un semn de întrebare asupra producătorului magnetofonului de faţă este eticheta
placă de timbru pe care scrie doar Schaub Supraport. Ştiindu-se că cei doi au fuzionat în 1952, lasă
loc presupunerii că Schaub crease acest model de aparat cu ceva timp în urmă, dar neavând forţa
financiară să continue singur, fuzionează cu Lorentz şi din 1952 produsele apar sub numele celor doi.
Magnetofonul este montat într-o carcasă de lemn cu dimensiuni de 57 x 35,5 x 24 cm şi
îmbrăcată în pânză cerată cu aspect de piele pe exterior şi cu fetru gri în interior şi cântăreşte cu totul
20 kg, se alimentează la o tensiune de 220V şi îndeplineşte atât funcţia de magnetofon, redare-

I
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înregistrare, cât şi pe cea de patefon electric. Este dotat cu microfon care este aşezat cu firul aferent pe
două suporturi în interiorul capacului.
Firul de oţel cu diametrul de O, l mm este înfăşurat pe o rolă de aluminiu cu diametrul de 7 cm
ceea ce permite folosirea aparatului pentru înregistrare sau redare timp de o oră pentru fiecare rolă
plină. Comutatorul pornit-oprit are şi funcţie de potenţiometru şi, ca o particularitate faţă de alte
modele, are înglobat în centrul lui un ochi magic care monitorizează calitatea înregistrării. Spre
deosebire de magnetofoanele cu care suntem obişnuiţi, contorul de bandă care de obicei măsoară
metri, la acest tip de aparat este echipat cu un ceas care pornit la începutul audiţiei ne permite să
localizăm informaţia sau melodia pe cadranul orar la minutul şi secunda căutată. Capul de redareînregistrare este capsulat într-o cutie cilindrică nichelată, care în timpul funcţionării execută o mişcare
sus-jos care permite înfăşurarea corectă a firului de oţel.
Restaurare

Piesa prezentată a fost achiziţionată din Târgul de la Negreni şi a aparţinut unei persoane din
Cluj. Nu era în stare de funcţionare. Restaurarea lui a presupus o demontare totală, prilej cu care am
constatat că, de-a lungul timpului, mai suferise intervenţii de reparare. Pânza de culoare verde a
carcasei a trebuit ştearsă şi lipită pe alocuri şi apoi revigorată, interiorul cutiei igienizat, dar aparatul
în sine, după curăţare şi ungere a motorului, a oferit plăcuta surpriză a unor semne de funcţionare. A
fost necesară înlocuirea unui condensator uscat, a punţii redresoare cu seleniu, care nu se mai fabrică,
cu una modernă cu siliciu (diodă) şi a unui potenţiometru de ton aflat deasupra celui principal cu ochi
magic. Piesele originale înlocuite sunt puse într-o punguţă de plastic şi prinse în interiorul cutiei.
Bobina electromagnetică de înregistrare este nefuncţională, dar nu am intervenit asupra ei
fiind capsulată împreună cu cea de redare. Nu este o reparaţie de nerezolvat, dar în speranţa găsirii
unei piese integrale, în acest stadiu am fost mulţumit să pot asculta nostalgicele înregistrări făcute cu
mai bine de 60 de ani în urmă. În anii 1953-1955 şi alte firme europene au construit magnetofoane cu
fir şi mai deţin în colecţia mea o combină muzicală tip mobilă, fabricată de firma LUXOR-RAD/0 din
Stockholm. Este un model de lux care are radio cu 6 lungimi de undă, patefon electric cu schimbare
automată de discuri şi un magnetofon cu fir de oţel, care pe lângă funcţiile de bază, poate fi folosit şi
ca robot de mesaje telefonice. Ca piesă de colecţie, magnetofonul cu fir de oţel este prezent în mai
toate muzeele o~cidentale, acolo unde s-a produs, iar pentru colecţionarii particulari este oricând un
obiect căutat şi dorit.
În România, care în perioada 1947-1954 avea cu totul alte priorităţi, magnetofonul cu fir nu a
fost importat, mai ales că în ţările „prietene" nu se producea, motiv pentru care este destul de greu de
găsit şi practic necunoscut. Acesta a fost criteriul în a-1 alege şi a-l prezenta ca temă de comunicare
pentru Buletin şi nu în ultimul rând de a-l dona Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu", ca
semn de preţuire pentru ceea ce reprezintă ca instituţie, consideraţie care se extinde şi asupra
oamenilor care îl întreţin şi-l fac să fie mereu în atenţia publicului, doresc să îl las aici ca donaţie.
Sperând că veţi fi de acord cu demersul meu, vă mulţumesc!
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MUZEE SI ACTIVITĂTI DE

MUSEES ET ACTIVITES DE
MUSIQUE MECANIQUE EN
AUSTRALIE

1

MUZICĂ MECANICĂ

I

ÎN AUSTRALIA
Henri Noubel*

Ayant eu, fin 2012 - debut 2013 et fin 2015 debut 2016, l'occasion de passer six mois a
Sydney, j'en ai profite pour entrer en contact
avec des responsables de musees locaux qui
possedaient une collection d'instruments de
musique mecanique.

Având, la finele anului 2012 - începutul lui
2013 şi până la finele lui 2015 - început de
2016, ocazia să petrec 6 luni la Sydney, am
profitat de oportunitate pentru a lua contact cu
responsabilii de muzeele locale, ce au o
colecţie de instrumente de muzică mecanică.

FAIRGROUND FOLLIES MUSEUM

MUZEUL FAIRGROUND FOLLIES

La premiere personne a laquelle je me suis
adresse fut M. Craig Robson, sympathique
proprietaire du „Fairground Follies Museum"
qui se trouve installe dans un vaste entrepât de
Botany road. Selon ses dires, Craig qui avait
joue du piano pendant de nombreuses annees,
decouvrit un jour un piano reproducteur
Steinway qui jouait mieux que lui: de la naquit
sa passion pour la musique mecanique et ses
instruments. Dans Ies annees 1960-1970, au
moment ou Craig pouvait satisfaire sa passion
grandissante,
on
trouvait
beaucoup
d'instruments venus de Grande Bretagne et
d' Allemagne essentiellement. L' Australie
s' etait fortement enrichie grâce a la production
d'or, de laine et de ble, et la bourgeoisie, issue
d'une recente immigration, s'interessait aux
objets venus d'Europe, notamment aux
instruments de musique. Le pays avait quatre
usines de pianos parmi lesquelles une a
Melbourne et la Beale&C de Sydney qui aurait
fabrique 65.000 pianos dont certains a
mecanisme
pneumatique.
L'Australie
produisait aussi ses propres rouleaux de papier
perfore: la Mastertouch Piano Roii Company
etablie a Sydney en 1919 maintint sa
production de rouleaux pour pianos jusqu'en
2005 ! Comme souvent en Europe, certains
revendeurs, tels Elvy& C de Sydney,
couvraient de leur nom celui du fabricant de
}'instrument. Ainsi, depuis pres d'un demi
siecle, Craig Robson n'a cesse d'enrichir sa
collection faite d'instruments dont Ies plus

Prima persoană cu care am luat legătura a fost
Craig Robson, proprietarul simpatic al
Muzeului „Fairground Follies", muzeu situat
în cadrul unui mare antrepozit de pe Botany
Road. Conform spuselor acestuia, fiind un
împătimit al pianului de ani de zile, Craig a
descoperit într-o zi un pian automat de la firma
Steinway, pian ce cânta mai bine decât al său:
de aici s-a născut pasiunea pentru muzica
mecanică şi instrumentele sale. Între anii
1960-1970, atunci când Craig a putut să-şi
satisfacă marea pasiune, multe astfel de
instrumente se găseau, în mare majoritate, în
Marea Britanie şi Germania. Australia s-a
îmbogăţit oarecum forţat, graţie producţiei de
aur, lână şi grâu, iar burghezia, rezultat al unui
val recent de imigrări, era extrem de interesată
de obiectele provenite din Europa, în special
de instrumentele muzicale. Australia avea
patru uzine ce produceau piane, printre care
una la Melbourne şi Beale&C din Sydney, ce
fabricase 65.000 de piane, o parte dintre
acestea cu mecanisme pneumatice. Tot
Australia îşi producea propriile role de hârtie
perforată:
fondată în
1919, la Sydney,
Mastertouch Piano Rol/ Company îşi menţine
producţia de astfel de role de hârtie perforată
pentru pian până în 2005 ! Cum se întâmpla
adesea în Europa, anumiţi comercianţi, precum
Elvy&Co din Sydney, acopereau numele
fabricantului instrumentului cu al lor.

• Profesor , Bmo, Cehia
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Astfel, după aproape cinci decenii, Craig
Robson nu a încetat să-şi îmbogăţească
colecţia de instrumente, dintre care cele mai
impresionante prin calitatea lor, a sunetului şi
a dimensiunii sunt orgile Mortier fabricate la
Antwerpen, în Belgia. Prima dintre acestea,
impresionantă atât datorită dimensiunilor, cât
şi frumuseţii exterioare, este The Golden Lion
(Leul Auriu), orgă de dans transformată în
orgă de stradă, ce i-a încântat mult timp pe
locuitorii
oraşului
belgian
Alkmaar.
Mecanismul ce comandă cele 400 de tuburi ale
sale este controlat printr-o roată mare. În poză,
Craig e pe cale să instaleze cartonul perforat
ce conţine valsul cucului (vals tirolez), o
melodie remarcabilă ce acompaniază mişcarea
figurinelor elegante de pe faţada orgii, faţadă
decorată cu scene africane. În apropierea
instrumentului, se găseşte şi un carusel ce
datează de la 1900, decorat cu animăluţe
extraordinar de frumoase, ce se rotesc în ton
cu orga de carnaval. Ce plăcere să te poţi
bucura de un moment în care îţi aduci aminte
de copilărie, înconjurat fiind de lumini feerice
şi călare pe un frumos cal de lemn, ce urcă şi
coboară ! Sunt sute de lumini în antrepozitul
ce găzduieşte impresionantul şi neaşteptatul
aparat numit Ta} Mahal.
Dintre toate instrumentele din colecţie, Ta}
Mahal, construit de către Mortier în 1924
pentru a anima salonul de dans al Palatului
Saint Jean din Antwerpen, este cel mai
maiestuos. Acesta măsoară 8 metri în înălţime,
ridicându-se peste lăţimea faţadei.
Mergem mai departe, şi admirăm interiorul,
diferitele componente ale mecanismului, miile
de tuburi şi toate elementele de percuţie ...
bineînţeles incluzând gongul ce semnalează
momentul schimbării partenerului de dans!
Orga Ta} Mahal diferă de o creaţie obişnuită
semnată de Compania Mortier cu 1O1 de clape
prin faptul că faţada sa - decorată astfel încât
să simbolizeze norocul (dragoni chinezeşti),
prosperitatea (urne greceşti) şi dragostea (o
statuetă extraordinară a Afroditei, sculptată în
Italia), nu este ataşată deloc mecanismului.
Deasupra statuetei Afroditei, se găseşte
statueta elegantă a Sfintei Cecilia, sfânta

impressionnants par leur qualite musicale et
par leurs dimensions sont des Mortier
fabriques a Anvers, en Belgique. Le premier,
impressionnant par ses dimensions et surtout
par la beaute de sa fa1ţade, est The Go/den
Lion, orgue de danse transforme en orgue de
rue qui a longtemps charme Ies habitants de
Alkmaar. Le mecanisme commandant ses 400
tuyaux est entraîne par un grand volant. Sur la
photo Craig s'apprete a installer le carton de la
valse du coucou, remarquable melodie
qu'accompagne le mouvement des elegantes
statuettes de la fa1ţade decoree de scenes
africaines. Tout pres de )'instrument, se trouve
un carrousel de 1900 dont Ies animaux de tres
belle facture tournent au son d'un orgue de
foire. Quelle joie de savourer un instant de son
enfance entoure de lumi eres feeriques et
monte a califourchon sur un beau cheval de
bois qui monte et qui descend! Des lumieres, ii
y en a des centaines au fond de I' entrepot
qu'occupe le surprenant Ta} Mahal. De tous
Ies instruments de la collection, le Ta} Mahal
construit par Mortier en 1924 pour animer le
salon de danse du palais Saint Jean d' Anvers,
est le plus majestueux. II mesure huit metres
de haut sur autant de largeur de fa1ţade. On
peut s'y deplacer a l'interieur pour admirer Ies
differentes parties du mecanisme, Ies miile
tuyaux et toutes Ies percussions ... y compris le
gong pour annoncer le changement de
partenaire de datise!
Le Ta} Mahal differe d'un Mortier habituel a
1O1 touches du fait que sa fa1ţade, decoree
pour symboliser la chance (dragons chinois),
la prosperite (urnes grecques) et l'amour (belle
statuette d' Aphrodite sculptee en Italie), est
completement detachee du mecanisme.
L'elegante statue de Sainte Cecile, patronne de
la musique, se trouve sous celle d' Aphrodite.
Quand le carton musical joue, ii fait s'allumer
de maniere spectaculaire Ies centaines de
petites lumieres qui oment la fa1ţade. Le
repertoire est constitue de pieces musicales
traditionnelles et modernes. Le celebre air de
,,Rock around the clock"ne peut visiteurs.
Le premier De Cap est un Robot orchestra
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a trois instrumentistes: batteur, saxophoniste et

protectoare a muzicii. Atunci când cartonul
muzical este pus în funcţiune, sutele de mici
luminiţe ce decorează faţada se aprind într-un
joc spectaculos. Repertoriul este compus din
piese muzicale atât tradiţionale, cât şi
moderne. Celebra melodie cântată de Bill
Haley, ,,Rock around the clock" nu poate decât
să îmbie la dans. Constructorii belgieni din
Antwerpen sunt reprezentaţi cum se cuvine,
întrucât, pe lângă creaţiile companiei Mortier,
două instrumente De Cap contribuie, în egală
măsură, la animarea seratelor şi recepţiilor
organizate pentru vizitatori. Prima creaţie De
Cap este o Orchestră-robot (Robot orchestra)
cu trei instrumentişti: toboşar, saxofonist şi un
acordeonist. Cea de-a doua este o Orgă jazz ce
întruneşte mai multe jocuri de percuţie,
precum şi două acordeoane Frontalini.
Construită la mijloc de secol XX, orga are 92
de clape şi 350 de fluiere. A fost nevoie de 5
ani de cercetare şi muncă pentru a o restaura şi
a-i reda faţadei lustrul în stil Art Deco.
Un alt instrument extrem de interesant este
orga Gaviali cu fanfară, construită la începutul
secolului XX la Waldkirch, în Pădurea
Neagră. La acea vreme, Gavigli fabrica în
Franţa şi Germania. Pictată într-o manieră
magnifică, faţada instrumentului este ornată cu
trei personaje ce animă jocul muzical.
Intensitatea sunetului orgii o echivala pe cea a
unei orchestre de 55 de instrumentişti! Acest
fapt stă drept mărturie în ceea ce priveşte
puterea acestui instrument, care funcţionează
pe bază de carton perforat, printr-un sistem
pneumatic. Colecţia privată a lui Craig Robson
conţine şi multe alte instrumente de muzică
mecanică, ce se găsesc în special în salonul
rezervat „micilor" instrumente: flaşnete,
orchestrioane (Phonoliszt-Violina, Helios),
piane mecanice şi pneumatice, un acordeon
Bros De Cap, un Photoplayer Wurlitzer din
perioada filmelor mute... şi chiar şi un juke
box foarte rar, numit Goliat (Goliath), singurul
Muzeul
exemplar fabricat în Franţa!
Fairground Follies, al lui Craig Robson este
fără îndoială colecţia privată cea mai bogată
atât din punct de vedere al varietăţii, cât şi

accordeoniste. Le deuxieme est un Orgue jazz
comprenant plusieurs jeux de percussion ainsi
que deux accordeons de Frontellini. Construit
au milieu du XXe siecle, i1 comprend 92
touches et 350 flutes. Cinq annees de
recherche et de travail ont ete necessaires pour
le restaurer et redonner a sa fa-;:ade tout son
lustre art deco. Un autre instrument
particulierement interessant est l'orgue Gavioli
a fanfare construit au debut du XXe siecle a
Waldkirch, en Foret Noire. A cette epoque, la
maison Gavioli fabriquait en France et en
Allemagne. La fa-;:ade de !'instrument
magnifiquement peinte est ornee de trois
personnages qu'anime le jeu musical. La
puissance de son de l'orgue equivaut celle
d'un orchestre de 55 instrumentistes! C'est
dire la puissance de jeu de cet instrument dont
la lecture du carton se fait par systeme
pneumatique. La collection privee de Craig
Robson
comprend
beaucoup
d'autres
instruments
de
musique
mecanique,
notamment dans le salon reserve aux "petits"
instruments: orgues de Barbarie, orchestrions
(Phonoliszt-Violina,
Helios),
pianos
mecanique et pneumatique, accordeon Bros
De Cap, Photoplayer Wurlitzer de la periode
du cinema muet ... et meme un rare juke box,
le Goliath, seul exemplaire fabrique en
France! Le Fairground Follies Museum de
Craig Robson est sans aucun doute la
collection privee la plus riche en variete et en
qualite de toute l' Australie.
POWER HOUSE MUSEUM
Musee a caractere technique, le Power House
Museum de Sydney presente au public un
secteur d'instruments de musique mecanique
apparemment peu developpe. En fait,
I' essentiel des instruments qui depasse
largement la centaine se trouve dans une
reserve d'ou on s'apprete a Ies deplacer, car le
musee doit demenager. La partie du premier
etage dediee a la „Revolution de la vapeur"
contient deux chevaux d'un ancien carrousel
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qu'accompagne un orgue de foire a vapeur
place derriere le panneau central du manege.
La petite salle voisine est reservee au Kings
Cinema Photoplayer, fabrique par la
Photoplayer Company de Berkeley, en
Californie. Cet instrument, sorte de pianola a
rouleaux de papier perfore, est actionne par un
moteur electrique. Le cabinet situe a câte
contient des tuyaux d' orgue, des percussions,
un carillon et divers effets speciaux tels que
tirs d'armes, sifflements de train et autres qui
servaient au bruitage des films muets. Le
rayon cybernetique commence par une cage
d' oiseau chanteur et un bel automate barbu en
robe noire, the Lawyer (l' Avocat), debout
derriere un podium en bois cachant le
mecanisme a cames et la boîte a musique.
Aucun autre instrument de musique mecanique
n'etant present dans l'immense bâtiment, la
frustration est grande. Ce fut pour en savoir
davantage que, peu apres ma premiere visite,
je m'adressai a M. Michael Lea pour en savoir
davantage.
M. Michael Lea, ex-conservateur du
departement musical, me fit parvenir la liste
complete des instruments stockes dans la
reserve du musee. Afin d'eviter un catalogue
exhaustif de chacun d'eux, je Ies ai regroupes
par mode de fonctionnement en donnant pour
chaque categorie quelques exemples.
Ainsi, dans la partie pianos, outre la
quarantaine
d'instruments
de
facture
„classique" dont certains datent de la
deuxieme moitie du XVIIIe siecle, le musee
dispose de 4 . machines a cylindre dont une
fabriquee a Londres en 1840 par John Hicks,
et d'une vingtaine de pianos pneumatiques
d' origine americaine, allemande, frarn;:aise,
japonaise et australienne. Un d' entre eux fut
realise a Sydney vers 1835 par John Benham
que l'on considere comme le premier fabricant
de pianos en Australie. Panni Ies 5 orgues a
tuyaux fonctionnant a l'aide de cylindres
picotes; le plus ancien a ete fabrique a Londres
en 1806 par John Longman; ii possede 64
tuyaux et trois cylindres de dix melodies.
Un autre, date de 1845, a pour auteur William
Johnson de Sydney. La collection d'orgues est

calitativ, din întreaga Australie.
MUZEUL POWER HOUSE

Muzeu cu caracter tehnic, Muzeul Power
House din Sydney prezintă publicului un
sector de instrumente de muzică mecanică ce,
aparent, nu par foarte dezvoltate. De fapt,
majoritatea instrumentelor al căror număr
depăşeşte o sută, se află într-un depozit, de
unde urmează să fie mutate, întrucât muzeul
îşi va schimba sediul.
O parte din primul etaj
este dedicată
„Revoluţiei aburului (industriale)" şi cuprinde
doi cai de la un vechi carusel, ce acompaniază
o orgă de carnaval cu aburi, aflată în spatele
panoului central al caruselului. Micuţa sală
alăturată este rezervată Photoplayer-ului Kings
fabricat de către Compania
Cinema,
Photoplayer din Berkeley, statul american
California. Acest instrument, un fel de pianolă
cu role de hârtie perforată, este acţionată de un
motor electric. Cabinetul aflat vizavi conţine
tuburi de orgă, instrumente de percuţie, un
carillon şi diverse efecte speciale precum
focuri de armă, şuierături de tren şi alte astfel
de sunete folosite ca efecte sonore în filmele
mute.
Secţia cibernetică începe cu o cuşcă în care se
află o pasăre-cântătoare şi un automat frumos
cu barbă şi robă neagră, numit „Avocatul" (the
Lawyer), aşezat în spatele unui podium de
lemn ce ascunde mecanismul cu ştifturi şi
cutia muzicală. Cum nu se mai găsea nici un
alt instrument de muzică mecanică în această
clădire imensă, frustrarea era mare. Tocmai
pentru a afla mai multe, la puţin timp după
prima mea vizită, am luat legătura cu Michael
Lea, pentru mai multe informaţii.
Michael Lea, fostul custode al departamentului
de muzică, mi-a pus la dispoziţie lista
completă
cu
instrumentele aflate în
patrimoniul muzeului. Pentru a evita să
alcătuiesc un catalog exhaustiv al fiecărui
instrument, le-am grupat în funcţie de
modalitatea de funcţionare, şi am dat câteva
exemple pentru fiecare.
Astfel, în ceea ce priveşte pianele, în afară de
cele 40 de instrumente „clasice", dintre care
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unele datează din cea de-a doua jumătate a
secolului 18, muzeul dispune de 4 maşini
muzicale cu cilindru, dintre care una fabricată
la Londra în 1840 de către John Hicks, dar şi
20 de piane pneumatice de provenienţă

completee par une vingtaine d'instrurnents â
anches dont un Melodion des annees l 850de
chez Carthart & Needham de New York, et
quelques piano-orgues dont deux fabriques
vers le milieu du XIXe siecle par Alexandre
pere & fils de Paris. La section des boîtes â
musique est representee par une soixantaine de
pieces d' origine suisse surtout, provenant en
particulier de la maison Nicole Freres de
Geneve. 44 boîtes sont â cylindre, 17 â disques
en provenance de Leipzig ou de Sainte-Croix,
une seule vient de la marque fram;aise
Thibouville-Lamy.
Enfin, ii convient d'ajouter 8 automates dont
un batteur africain de Decamps, 2 albums
photographiques, une tabatiere et une montre,
tous â mecanisme musical.
En 2005, le musee a eu la chance de beneficier
d'un don extraordinaire fait par M. Barclay
Wright, dernier proprietaire de la Mastertouch
Company, â savoir: la totalite de l'equipement
servant â fabriquer des rouleaux perfores, 3 5
instruments
de
musique
mecanique,
l 500rouleaux et autant de stencils.
Quand le musee sera installe dans ses
nouveaux locaux, ii faut esperer que sa riche
collection sera mise en valeur et pourra enfin
etre presentee au public.

COLLECTION
FAMILLE KING

PRIVEE

DE

americană,

germană,

franceză,

japoneză

şi

australiană

Unul dintre acestea a fost fabricat
la Sydney în 1835 de către John Benham,
considerat primul fabricant de piane din
Australia.
Dintre cele cinci orgi cu tuburi ce funcţionează
pe bază de cilindri cu ştifturi, cea mai veche a
fost fabricată la Londra, în 1806 de către John
Longman; are 64 de tuburi şi trei cilindri cu 1O
melodii. O alta, ce datează din 1845, a fost
creată de către William Johnson din Sydney.
În completarea colecţiei de orgi vin 20 de
instrumente cu ancie, printre care şi un
Melodion din 1850 fabricat de Carthart &
Needham din New York, dar şi câteva pianorgi, dintre care două fabricate spre mijlocul
secolului IX de către tatăl şi fiul Alexandre din
Paris. Secţiunea ce cuprinde cutiile muzicale
este reprezentată de 60 de cutii, majoritatea de
provenienţă elveţiană, de la compania Fraţii
Nicole Freres de la Geneva. 44 dintre acestea
sunt cu cilindru, 17 cu discuri ce provin din
Leipzig sau Saint-Croix, una singură este de
fabricaţie franceză, anume de la ThibouvilleLamy. La final, amintesc 8 automate, printre
care un toboşar african fabricat de Decamps, 2
albume foto, o tabacheră şi un ceas, toate cu
mecanism muzical. În 2005, muzeul a avut
norocul să beneficieze de o donaţie
extraordinară din partea lui Barclay Wright,
ultimul proprietar al Mastertouch, anume:
întregul echipament necesar fabricării rolelor
de hârtie perforată, 35 de muzică mecanică,
1500 de role şi tot atâtea şabloane. Să sperăm
că, odată ce muzeul se va instala în noul sediu,
colecţia sa bogată va fi pusă în valoare şi va
putea fi prezentată, în sfârşit, publicului.

LA

Amis de Craig qui m'avait donne leur adresse,
Mme Glad King et M. George King,
charmantes personnes âgees de 90 ans!,
possedent trois belles collections: une
cinquantaine de belles poupees dont beaucoup
fabriquees et habillees par Mme King, une
dizaine de modeles reduits de bateaux de un
metre cinquante â deux metres de long realises
par M. King, et une vingtaine d'instruments de
musique mecanique. La visite guidee que nous
offrent gentiment nos hotes nous fait decouvrir
dans le garage un superbe orgue Ruth &Sohn
de Waldkirch im Br. Fabrique dans la
deuxieme moitie du XIXe siecle, cet orgue â
cylindre de58 touches fut transforme vers
1900 en orgue â cartons afin d' en elargir le
repertoire. A l'occasion, George l'utilise ou le

COLECŢIA

PRIVATĂ

A

FAMILIEI

KING
Prieteni cu Craig (cel care mi-a şi dat adresa
lor), d-na Glad King şi d-l George King, două
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persoane simpatice în vârstă de 90 de ani!,
sunt proprietarii a trei colecţii minunate: în jur
de 50 de păpuşi, multe fabricate şi îmbrăcate
de d-na King însăşi, o duzină de vapoare în
miniatură realizate de d-l King, ce variază
între un metru şi jumătate-doi, precum şi
aproximativ 20 de instrumente de muzică

loue pour l'animation de fetes.
Les deux sonneurs de belle facture qui oment
les bords de la faiyade sont conserves â l'abri
de la poussiere, dans une valise. La piece la
plus riche en instruments est le salon de
musique. George y actionne successivement
une rare cithare fonctionnant avec des
rouleaux de papier perfore, un Harmonipan
monte sur un vieux chariot â trois roues et
portant la mention „Frati & C° KastanienAllee 32 Berlin, 1884", un piano pneumatique
de style Art Deco â rouleau de papier perfore
place sous le clavier, un cabinet d'orgue de
salon â manivelle, un vieux Raffin et un petit
orgue „home made" fort bien accorde. Dans
une des chambres de l'etage trâne sur une
table de nuit une cage â oiseau chanteur pres
de laquelle voisine une magnifique tabatiere
ouvragee dont l' oiseau lance de merveilleuses
trilles. La penderie vitree de cette meme piece
contient un clown automate â chapeau pointu
et un escamoteur, tous deux d'origine
franiyaise,
semble-t-il: Lambert,
Vichy,
Phalibois?
Cette petite collection privee est fort
bien conservee dans un cadre chaleureux â la
mesure des hâtes sympathiques qui y habitent.

mecanică.

Gazdele generoase ne-au tăcut un tur, astfel că
am descoperit în garaj o superbă orgă Ruth &
Sohn fabricată de Waldkirch im Br. Creată în
ce-a de-a doua jumătate a secolului 19, această
orgă cu cilindru şi 58 de clape a fost
transformată, spre sfârşitul anilor 1900, în orgă
ce funcţiona pe bază de carton, această
schimbare făcându-se pentru a-i mări
repertoriul. Câteodată, George o utilizează el
însuşi sau o împrumută pentru diverse
petreceri sau evenimente. Cele două clopote
frumos lucrate ce ornează faţada sunt păstrate
într-o geantă, la adăpost de praf. Camera care
găzduieşte cele mai multe instrumente este
salonul de muzică.
George cântă mereu la o ţiteră extrem de rară,
ce funcţionează în baza unui mecanism cu role
de hârtie perforată, numită Harmonipan,
montată deasupra unui vechi car cu trei roţi şi
cu inscripţia „Frati & Kastanien-Allee 32
Berlin 1884", un pian pneumatic în stil Art
Deco tot cu rolă de hârtie perforată montată
deasupra claviaturii, o orgă de salon tipcabinet cu manivelă, o veche orgă Raffin,
precum şi o mică orgă „home made", acordată
extrem de bine. Într-una din încăperile de la
etaj, pe o noptieră, tronează o cuşcă în care se
află o pasăre-cântătoare, ce are drept vecină o
magnifică tabacheră de tutun de stil Art Deco
tot cu rolă de hârtie perforată deasupra prizat,
frumos lucrată, căreia pasărea îi dedică triluri
încântătoare. Garderoba cu uşi de sticlă cu
vitralii aflată în aceeaşi cameră este decorată
cu un clovn mecanic cu pălărie ascuţită şi un
magician, ambii, se pate, de origine franceză:
Lambert, Vichy, Phalibois?
Această mică colecţie privată este extrem de
bine conservată într-un mediu călduros,
asemeni gazdelor primitoare ce locuiesc acolo.

ACTIVITES DE L' A.M.O.S.
L' Australian
Mechanical
Organ
Society (A.M.O.S.) des collectionneurs et des
joueurs d'orgue ·de rue comprend environ 70
membres dont la plupart sont tres ages et se
trouvent repartis sur l'immense territoire du
pays. C' est un gros handicap pour une action
concertee ou pour se retrouver ensemble lors
d'un «rally». Neanmoins, en 2012 par
exemple, eut lieu la grande rencontre de
Yarrawonga, ville de 7.000 habitants situee au
bord de la riviere Murray, â environ 250 km au
nord-est de Melboume. Grandes et petites
orgues du pays s'y trouverent reunies pendant
tout un weekend. Le „Wind Chest", petite
publication redigee quatre fois par an, fait le
compte-rendu des deux ou trois animations
orgamsees chaque annee et donne des
nouvelles des adherents. Quelques photos y
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ACTIVITĂŢILE DIN CADRUL A.M.O.S.

figurent pour Ies evenements marquants. C' est
ainsi que deux pages en couleur illustrent le
celebre rally de Yarrawonga. En mars 2016,
nous avons pu assister en familie au „Festival
of Steam" (Festival de la Vapeur) de
Thirlmere, petite agglomeration de 3500
habitants, situee â 90 km au sud-ouest de
Sydney. Une partie de l'aire d'exposition
reservee aux vieux trains et machines â
vapeur, etait devolue â une dizaine de joueurs
d'orgue et â leurs instruments. L'actuel
president de l' A.M.O.S. a tenu â ce que je sois
pris en photo avec lui devant son orgue.
L'accueil durant le „Steam day" de Thirlmere
fut plus que chaleureux- ,,chaleureux" pris aux
deux sens du terme puisqu' ii faisait autour de
40° ! Depuis, cette manifestation, internet nous
a permis rester en contact avec plusieurs
membres de I' A.M.O.S.

Societatea Australiană a Orgilor Mecanice
(A.M.O.S) a colecţionarilor şi flaşnetarilor
întruneşte în jur de 70 de membri, majoritatea
vârstnici, împrăştiaţi pe întreg teritoriul vast al
ţării. Asta se dovedeşte a fi o mare piedică
atunci când se organizează o acţiune comună
sau o întrunire tip „rally". În pofida acestui
fapt, în 2012, de exemplu, a avut loc Marele
miting de la Yarrawonga, oraş cu 7.000 de
locuitori, situat pe malul râului Murray, la
aprox. 250 de km Nord-Est de Melboume.
Orgi mici şi mari din întreaga ţară s-au adunat
aici pe durata unui weekend. Mica publicaţie
„ Wind Chest", o revistă ce apare de doar patru
ori pe an, face un bilanţ al celor 2-3
evenimente organizate anual şi prezintă noutăţi
despre
membri.
Apar
şi
poze
ale
evenimentelor importante. Astfel, două din
pozele color prezintă celebrul „rally" de la
Yarrawonga. În martie 2016, am avut ocazia
să asistăm, în familie, la „Festival of Steam"
(Festivalul Aburului) de la Thirlmere, o mică
aşezare de 3500 de locuitori, situată la 90 km
Sud-Vest de Sydney. O parte din arealul
rezervat expoziţiei de trenuri vechi şi motoare
cu abur a fost alocat unei duzine de flaşnetari
şi instrumentelor acestora. Preşedintele actual
al A.M.O.S. a ţinut morţiş să ni se facă o poză
împreună, în faţa orgii sale. Primirea în cadrul
"Steam day" (Ziua Aburului) de la Thirlmere a
fost una extrem de „călduroasă" (folosesc
acest cuvânt în ambele sensuri ale sale,
întrucât afară erau înjur de 40°!).
Odată cu încheierea evenimentului, graţie
Internetului, am reuşit să păstrăm legătura cu
numeroşi membri ai A.M.O.S.

CONCLUSION

Loin d'etre aussi developpee que dans la
plupart des pays d'Europe occidentale, la
musique mecanique en Australie reste vivante.
Sa situation, fragilisee par Ies raisons
mentionnees plus haut, devrait s'ameliorer par
l'adhesion de nouveaux membres jeunes,
enthousiastes, prets â presenter Ies orgues de
Barbarie dans la rue, au vu et au su du public.

CONCLUZIE
Deşi nu este la fel de dezvoltată, precum în
majoritatea ţărilor din Europa Occidentală,
muzica mecanică din Australia rămâne activă
şi vivace. Situaţia sa, deşi fragilizată din cauza
motivelor menţionate mai sus, se va
îmbunătăţi cu siguranţă odată cu venirea a noi
membri tineri, entuziaşti, gata să prezinte

Joueur d'orgue australien au rally de
Thirlmere (debut mars 2016)
Flaşnetar australian participant la raliul
de la Thirlmere (martie 2016)
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flaşnetele

pe stradă pentru ca publicul să le
poată admira în voie. evenimentului, graţie
Internetului, am reuşit să păstrăm legătura cu
numeroşi membri ai A.M.O.S.

The MortierTaj Mahalwith its JO I notes,
built in 1924 in Antwerpen
Orga Taj Mahal cu 101 note; construită
de Mortier în 1924 la Anvers, Belgia

Le rare juke-box Goliat
Un rar tonomat Goliat

The Gaviali Orchestra Organ, power of 55
instrumentists
Orga Orchestra Gaviali ce acţionează
55 de instrumentişti

The Golden Lion, concert organ
Orga concert Golden Lion

The De CapRobot orchestra with its three
music players
Orchestra - Robot De Cap cu trei
muzicanţi

Henri Noubel et le president australien
Henri Nou bel şi preşedintele australian al A MOS
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VIORILE LUI GEORGE ENESCU AFLATE ÎN
PATRIMONIUL MUZEULUI MEMORIAL
„GEORGE ENESCU" DOROHOI
Lidia Alexie•
Abstract: Enescu 's musical instruments, kept in the five museums of the country, are part of his precious
patrimonial wealth. George Enescu was at the same time a collector of restricted collection instruments.
At The Memorial Museum "George Enescu" from Dorohoi there can be found in the permanent exhibition three
ofthe vioiins that the artist played, aut of ten he held al! along his life.
ln the museum 's co//ection can alsa be found a piano, and at Liveni in the Memorial House „ George Enescu"
there is the upright piano, the toy violin and 'the violin' made by Enescu as a child, aut of two corn sticks.
The violins from the museum patrimony ojfer to al! !avers of beauty an imaginary journey in the history of the
great master 's violins.
Keywords: George Enescu, violins, Memorial House „ George Enescu".

,. Am fost cinci intr-unul: compozitor, pianist, violonist, dirijor şi pedagog"
iolonist, pianist, dirijor, compozitor şi profesor, George Enescu a iubit cel mai mult
să compună. A început mai întâi în joacă cu o vioara închipuită de el, din strujeni de
porumb, apoi a cântat pe o vioară de jucărie primită de la părinţi, mai târziu la vârsta
de 5 ani, i se împlineşte visul, ai săi îi dăruiesc o vioară adevărată pe care, ştiau toţi cei din jurul său,
şi-o dorise foarte mult. Ştia bine a cânta tot ce auzea la seratele muzicale la care participa împreună cu
părinţii, chiar din perioada copilăriei - cel mai mult asculta muzica populară - cea care l-a inspirat în
lucrările compuse la începuturile carierei de compozitor. Cele mai relevante lucrări în acest sens,
fiind, Rapsodiile Române nr. l şi nr.2 compuse în 1901 şi 1902.
De la George Enescu a rămas o preţioasă avere patrimonială inestimabilă, pe care o regăsim
în cele cinci muzee care-i sunt dedicate: compoziţii muzicale, scrisori, documente şi instrumentele
muzicale pe care le-a folosit. Viorile lui George Enescu fac parte din această preţioasă avere a
românilor. Artistul a fost un pasionat colecţionar de instrumente de serie mică. A fost cel care, deşi
posesorul unui instrument Stradivari (cel mai performant şi mai scump constructor de viori din lume),
a respins aceasta „comoară" preferând un „Guamieri del Gesu", datat cu anul 1731 şi a cântat pe viori
româneşti confecţionate de Ştirbulescu ( 1922), iar lutierul Paul Kaul din Franţa i-a construit o vioară
doar pentru el, pornind de la dimensiunile mâinii stângi ale Maestrului.
Marii violonişti concertişti cântau de obicei pe cel puţin două tipuri de viori confecţionate de
meşteri celebri (proveniţi din vechile şcoli italiene sau austriece), în funcţie de sala de concert (muzica
de cameră sau muzica simfonică) şi de sonorizarea instrumentului.
Vioara marilor virtuoşi era şi este privită ca un obiect intim al artistului şi nu era schimbată de
la o zi la alta, de la o epoca la alta. George Enescu a cântat de exemplu ani de zile pe viorile lui Paul
Kaul, dar a preferat - pentru frumuseţea sunetului - exemplarul celebrului lutier de Cremona,
Giuseppe Guamieri del Gesu. De-a lungul întregii sale cariere profesionale, violonistul din Liveni a
cântat de la vârsta de 5 ani şi până la 74 de ani - pe zece exemplare, semnate de lutieri vechi şi
moderni, străini şi români.

V

• Muzeograf, Muzeul

Judeţean Botoşani
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În colecţia Muzeului Memorial „George Enescu" Dorohoi se află trei dintre viorile la care a
cântat muzicianul: vioara Remus Macarie ( 1878), a fost folosită de George Enescu în prima parte a
vieţii. Marele muzician a cântat pe aceasta vioară la Piteşti, în 1915 şi la Paris, în 1931.

Vioara Macarie

Exemplarul face parte din cele I O viori preferate ale Maestrului. Este confecţionată din lemn
de paltin - spatele şi gâtul, iar faţa din lemn de molid. În interiorul cutiei de rezonanţă se află o
etichetă pe care este scris numele: Remus Macarie, Piteşti 1922, precum şi fotografia lutierului.
Vioara Pierre Hei ( 1884-193 7) a aparţinut muzicianului George Enescu, iar în interiorul cutiei
de rezonanţă se află sigla mărcii de fabricaţie, ,,Luthier du Conservatoire Lille en L'an 1930",
confecţionată din lemn de paltin şi molid lăcuit.
Cea de a treia vioară care nu păstrează însemnele care să ateste marca lutierului, la care ştim
că a cântat George Enescu la începuturile carierei de violonist, conform mărturiei donatorului,
muzicianul George Cocea. Lemnul folosit la construcţia viorii este paltin şi molid lăcuit.

Vioara Pierre Hei
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În patrimoniul Muzeului de la Dorohoi se află şi un pian „Pleyel"cu coadă ce a aparţinut
muzicianului. La acest pian a compus la Dorohoi „Simfonia a III-a. ,,Atelierul „Pleyel" a început seria
de fabricaţie în 1807, iar în 1913 ajunsese la seria de fabricaţie 3600 şi au fost vândute atât în Europa,
America, dar şi în Australia. În prezent nu se mai fabrică această marcă. George Enescu a cântat la
acest pian în perioada sa pariziană, după care instrumentul a fost adus la Dorohoi de care se folosea
când se afla acasă.
Fabricantul, Ignace (Ignaze) Pleyel, muzician francez de origine austriacă folosea pentru cutia
de rezonanţă lemn de molid roşu din ţinutul Yall di Famma din Italia.

Pianul cu

coadă

Pleye/

Din patrimoniul Muzeelor Memoriale Enescu ale judeţului Botoşani se mai află şi alte
instrumente despre care vorbim pe scurt în textul ce urmează. Este vorba de pianina fabricată sub
numele Schiedmayer&Soehne Stuttgart. Seria de fabricaţie a instrumentelor muzicale sub licenţa
aceasta, începe cu anul 1809, iar exemplarul deţinut de muzeu poartă însemnele fabricantului pe
capacul ce acoperă claviatura; pe lângă marcă, două distincţii de recunoaştere, una de la Paris şi
cealaltă din Londra (Prize Meda/ 1851-1862 şi Medai//e I-re c/asse 1855 - 1867). Claviatura este
acoperită cu plăcuţe de fildeş, uşor îngălbenit, iar clapele negre sunt din abanos, mânerele din bronz,
iar pedalele din alamă.

Pianina Schiedmayer&Soehne (Stuttgart)
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Acesta a fost primul instrument cu clape la care a cântat Enescu şi deopotrivă instrumentul
muzical care l-a ajutat să-şi descopere vocaţia. Pianina se află în patrimoniul Casei Memoriale
„George Enescu" Li veni. Tot aici se mai află vioara de jucărie la care a refuzat să cânte, pentru că îşi
dorea să cânte pe o vioară adevărată, vioară pe care o va primi în dar de la tatăl său Costache Enescu.
Acest instrument a fost cumpărat de la Dorohoi în 1888 şi este marca Gebriider Platt. O vioară
,,jumătate"pentru copii, exemplar păstrat la Muzeul Naţional „George Enescu" Bucureşti.
Cu această vioară a cântat la întâlnirile cu profesorul Eduard Caudella din Iaşi, precum şi în
primii ani de studii la Viena. În casa de la Liveni se păstrează şi „vioara" confecţionată de copilul
Enescu din doi strujeni de porumb.

Bibliografie:
Documente aflate în arhivele Muzeului Naţional „George Enescu", Muzeului Memorial „George
Enescu" Dorohoi şi din colecţia particulară a muzicologului Viorel Cosma.
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MUZEE MEMORIALE TEHNICE
Laura-Mihaela Leluţiu•
Abstract: This paper aims to highlight the role and importance of the technical museums. Like any other
museum, technical museum space is a source of knowledge, understanding and memorizing. The concept of
museum pedagogy is very applicable for technical museums in Roman ia, as we/1. For technical museums, the
museum educational programs objective is the perception of the museum as an educational resource, able to
deve/op especially the younger generation: skills, abi/ities, knowledge and a sense of technical language. The
pedagogy programs aim to serve for awareness and value the importance of the heritage technical Museum.
Technical Museum attracts attention and respect of technical heritage values. Romanian technical heritage can
be viewed from two perspectives: from an ethnographic perspective - technical heritage is one of the best
preserved col/ections in the world, thanks to preserving artifacts in operation until today; from a historical
perspective, technical heritage is a diachronic reconstitution. In my paper I will present technical memorial
museums related to the world of aviation, which is only a sma/1 part of the /ist of Roman ian technical heritage
museums, They represent a source and a gateway to education.
Keywords: Memorial house, technical heritage, Aurel Vlaicu, Henri Coandă.

1.

Introducere
paţiul

muzeal reprezintă o sursă de: cunoaştere, înţelegere, memorare. Prof. Ing. Dimitrie
Leonida afirma: ,,Muzeul trebuie să fie o şcoală a vieţii pentru toţi. Trebuie să ocupe locul
de frunte în planul de educare, fiind o şcoală a şcolilor, care foloseşte tuturor". Cu aceasta
deviză, noi, profesorii de la Universitatea Transilvania din Braşov am creat şi am menţinut un
parteneriat viu între mediul academic şi instituţiile de cultură, inclusiv cu muzeele. Una din funcţiile
muzeului fiind cea educativă, instituţia noastră de învăţământ a organizat şi organizează în continuare:
vizite la muzee, precum şi programe de pedagogie muzeală, dezbateri şi întâlniri atât cu studenţii, cât
şi alături de membrii CRIFST (Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al
Academiei Române), având ca obiectiv promovarea şi conservarea patrimoniului muzeal tehnic din
România. Conceptul de pedagogie muzeală este perfect aplicabil şi muzeelor tehnice din Romania.
Pentru muzeele tehnice obiectivul programelor de pedagogie muzeală este perceperea muzeului ca pe
o resursă educaţională, capabilă să dezvolte în special tinerei generaţii: competenţe, capacităţi,
deprinderi, cunoştinţe, simţul tehnic, limbajul de specialitate. Programele de pedagogie muzeală
urmăresc valorificarea patrimoniului muzeului în funcţie de programele şcolare pentru disciplinele
tehnice şi slujesc conştientizării valorii şi importanţei patrimoniului muzeal. Muzeul tehnic atrage
atenţia şi respectul faţă de valorile patrimoniului tehnic. În lucrare voi prezenta doar muzeele
memoriale tehnice legate de lumea aviaţiei. [ 1]

S

2.

Muzeul memorial tehnic Aurel Vlaicu

Aurel Vlaicu (n. 19 noiembriel882, Binţinţi, lângă Orăştie, judeţul Hunedoara - d. 13
septembrie 1913, Băneşti, lângă Câmpina) a fost un inventator, inginer românşi pionier al aviaţiei
române şi mondiale. În cinstea lui, comuna Binţinţi se numeşte astăzi Aurel Vlaicu. De casa
părintească s-a ocupat de-a lungul anilor fratele lui Aurel Vlaicu şi anume Ion Vlaicu. În fundul curţii
se păstrează şopronul şi şura din perioada copilăriei sale,casa păstrând arhitectura iniţială cu fruntar şi
ornamente din tencuială. Toate acestea întregesc atmosfera ce aminteşte de ţăranul ardelean, harnic şi
priceput în gospodărie.

• Universitatea Transilvania, Braşov
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Fig. 1. Casa memorială Aurel Vlaicu

O placă memorială aşezată pe pereţii casei încă din 1925 de către Despărţământul Orăştie al
ASTREI şi Liceul „Aurel Vlaicu" din acelaşi oraş, aminteşte că: ,,În această casă s-a născut la 1882
cel dintâi zburător al Ardealului AUREL VLAICU, biruitorul văzduhurilor, prin aeroplanul care era
propria lui invenţie şi construire. Pătruns de necesitatea istorică a desfiinţării graniţei dintre fraţi, şi
EL a indicat, ca un înainte mergător, drumul pe care avea să-l urmeze naţiunea română în 1916 pentru
biruinţa şi înfăptuirea aspiraţiilor ei seculare. Ucenic al ideii de întregire şi dezrobire naţională, el a
simţit cu sângele tinereţii sale, în 1913, începutul acestui drum de naţiune. În veci să fie binecuvântată
amintirea lui şi a neamului din care a odrăslit!

~
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Fig.2. Placa comemorativă la casa

memorială

1
<°"I

Aurel Vlaicu

Casa memorială adăposteşte o colecţie de obiecte legate de activitatea de aviator şi inventator
a lui Aurel Vlaicu. Colecţia muzeului cuprinde: un gramofon, un magneton, o bicicletă, membrane de
telefon, un cazan cu aburi construit de Aurel Vlaicu, precum şi schiţele sale legate de proiectele
referitoare la invenţiile personale.
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Fig.3. Obiecte legate de activitatea de aviator şi inventator a lui Aurel Vlaicu
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Fig. 5. Lada pentru scule aparţinând lui Aurel Vlaicu; Carnetul de zbor al lui Aurel Vlaicu

Muzeul Memorial Aurel Vlaicu adăposteşte de asemenea o colecţie de obiecte legate de
realizările din activitatea sa: machete ale aparatelor de zbor, unelte folosite de acesta, casca şi
costumul purtate la ultimul zbor, bucăţi din avionul cu care s-a prăbuşit, componente din Aurel Vlaicu
Nr. II recuperate de la locul accidentului, aparatul Vlaicu III, scrisori, ziare, premii şi câteva
recunoaşteri internaţionale. Aeroplanul Vlaicu II a fost construit în anul 1911 şi este cel cu care în
1912 Aurel Vlaicu a câştigat 5 premii la mitingul aerian de la Viena, Austria. După cum se ştie, la 13
septembrie 1913, în timpul unei încercări de a traversa Munţii Carpaţi cu avionul său Vlaicu II, s-a
prăbuşit în apropiere de Câmpina, se pare că din cauza unui atac de cord [2]. Este înmormântat în
Cimitirul Bellu din Bucureşti.
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Fig. 6. Componente din aeroplanul Aurel V/aicu II recuperate şi costumul purtat la ultimul zbor

3. Casa

memorială dedicată

lui Hermann Oberth

Casa memorială dedicată lui Hermann Oberth, unul dintre părinţii fondatori ai rachetei (alături de
rusul Konstantin Ţiolkovski şi americanul Robert Goddard) a fost inaugurată în anul 1994 cu ocazia
împlinirii a 100 de ani de la naşterea savantului care a contribuit masiv la tot ce înseamnă astăzi călătoria în
spaţitt

Hermann Oberth ( 1894-1989) provine dintr-o familie de cărturari saşi transilvăneni. La Sighişoara,
unde a terminat Gimnaziul Episcop J. Teutsch, în 1912, a dedus ecuaţia fundamentală a zborului rachetei şi a
realizat primul proiect al unei rachete. A făcut după primul război mondial studii de fizică, matematică şi
astronomie la universităţile din Cluj, Mlinchen, Gottingen şi Heidelberg. A publicat multe lucrări ştiinţifice în
domeniul rachetelor şi zborurilor spaţiale.
În 1954 apare la Dilsseldorf una din cărţile sale fundamentale Menschen im Weltraum - neue
Projecte fiir Raketen und Raumfahrt (Oameni în spaţiul cosmic - noi proiecte pentru rachete şi călătorii
spaţiale). A murit în 1989 la Niimberg şi este înmormântat la Feucht. În iunie 2014 la Mediaş au avut loc
manifestări dedicate aniversării a 120 de ani de la naşterea savantului transilvănean Hermann Oberth,
organizate de Muz~ul Naţional al Aviaţiei Române prin Secţia Istoria Rachetelor şi Cercetării Spaţiale
,,Hermann Oberth" Mediaş şi Direcţia pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret.

Fig. 6. Casa memorială dedicată lui Hermann Oberth
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Fig. 7. Imagini surprinse in iunie 20141a manifestările dedicate savantului Hermann Oberth

Muzeul cuprinde o serie de exponate tematice cum ar fi: onorurile, distincţiile, obiectele personale
ale savantului, costumul specific antrenamentelor pe care îl poartă cosmonauţii, machete ale navetei spaţiale
Buran, ale rachetelor V2 (la început, V2 a însemnat Versuchmuster 2 - Prototipul 2, iar apoi, în scop pur
propagandistic, a fost numită Vergeltungswaffe 2 - Armă pentru represalii), sau Saturn V. În sala audio-video
se fac proiecţii de filme documentare legate de istoria cuceririi spaţiului cosmic.

Fig.8. Obiecte legate de activitatea lui Hermann Obenh; Biroul savantului Hermann Obenh

Fig. 9 Machete ale rachetelor
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Muzeul memorial nu este dedicat doar lui Hermann Oberth ci şi lui Konrad Haas şi Dwnitru
Prunariu. Muzeul este structurat pe trei module expoziţionale dedicate lui Conrad Haas, inventatorul primei
rachete în trepte cu combustibil, Hermann Oberth, părinte al zborurilor spaţiale şi Dumitru Dorin Prunariu,
primul cosmonaut român. Konrad Haas a fost precursorul zborului cu racheta, cunoscut drept cel care a
descris prima oară o rachetă în trepte, fiind născut în 1509 în Dombach, lângă Viena, decedând în 1576 la
Sibiu.
r (;, ,,. t1 nrn la

C.1:rn Mc-m:M'rnlii HrrmiJnn Ohrrth nn.,1tw re

Fig. I O. Costumul de antrenament pentru cosmonauţi

4. Casa

memorială

„Henri Coandă" -

Perişor

Henri Coandă a fost fiul generalului Constantin Coandă, organizator al artileriei antiaeriene, ministru, dar
şi primul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR Braşov, Henri Coandă (1886-1972), a
urmat Şcoala ,,Petrache Poenaru" şi Colegiul „Sfântul Sava", apoi Liceul Militar din Iaşi. A tăcut studii
temeinice în Germania, Belgia şi Franţa, având patru diplome de specializare la vârsta de 24 de ani. La numai
19 ani, a construit, la Arsenalul Armatei din Dealul Spirii, macheta unui avion propulsat de o rachetă, dovada
preocupărilor care, mai târziu, îl vor face celebru.
Henri Coandă revine definitiv în ţară, în 1969, ca director al Institutului de creaţie ştiinţifică şi tehnică
(INCREST), iar în 1970 devine membru al Academiei Române. Henri Coandă şi-a petrecut anii copilăriei
mai mult la bunicii săi de la Perişor, bunicul fiind vătaf al comunei. Pe 7 iunie 2006, la aniversarea a 120 de
ani de la naşterea inginerului, pe frontispiciul muzeului a fost amplasată o placă comemorativă.

Fig. I I.Placă comemorativă la casa memorială Henri Coandă

64
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

Fig. 12. Bustul lui Henri Coandă, savant de talie mondială

Muzeul adăposteşte o serie de fotografii şi texte despre marele inventator, dar şi o secţie de
etnografie. Menirea acestui muzeu nu este alta decât aceea de a evoca tainele trecutului prin imagini şi
fotografii.

HENRI COANDĂ
f\l-'0/llli
l·OI 0 - 00( l \11-'f\M \

Fig. 13. Bustul lui Henri Coandă, savant de talie mondială

Un simbol al existenţei lui, despre care localnicii povestesc cu mare drag, este un nuc care a fost
plantat chiar de Henri Coandă. În curte se află bustul lui Coandă şi un avion cu reacţie, de tip IAR 93, nr. 109.

Fig. 14. Avion cu reacţie de tip JAR 93, nr. 109

65
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

5. Concluzii:
Muzeele memoriale tehnice legate de lumea aviaţiei reprezintă doar o mică parte din lista de muzee
ale patrimoniului tehnic românesc, dar cu toate acestea ele reprezintă o sursă permanentă şi o poartă spre
educaţie. Muzeele memoriale tehnice atrag constant atenţia şi respectul faţă de valorile patrimoniului tehnic
românesc.[3]

Bibliografie:
[!].Marketingul si educaţia în muzee, Ed. Astra Museum", Sibiu, 2010.
[2].Marketingul si educaţia în muzee, Ed. Astra Museum", Sibiu, 201 l.
[3].Florescu, Radu, Bazele muzeologie, Curs universitar, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir,
Bucureşti,

1999.
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APARATUL FOTOGRAFIC REFLEX CU DOUĂ
OBIECTIVE
Camelia Prai ea•
Abstract: A twin-lens reflex camera(TLR) is a type of camera with two objective lenses of the same focal length.
One of the lenses is the photographic objective or "taking lens" (the lens that takes the picture), while the other
is usedfor the vie¾jinder system, which is usually viewedfrom above al waist levei.
Museum of Science and Technique „ Ştefan Procopiu" is the owner of important col/ection of cameras. Thew
emergence and the history of the Twin Lens Cameras, and the presentation of some of the camera /rom this
valuable collection will be presented in the paper "Aparatul fotografic reflex cu două obiective".
Keywords: cameras, collection, lens, objective.

u un aparat fotografic se pot imortaliza imagini din viaţă sau din natură, aspecte dintro montare scenică, momente din desfăşurarea unei acţiuni, evenimente interesante şi
memorabile din viaţa fiecăruia dintre noi, dar şi faze ale unor procese fizice sau
chimice cu desfăşurare rapidă şi multe alte aspecte ale lumii ce ne înconjoară.
De la apariţia fotografiei şi până în zilele noastre au fost realizate diverse tipuri de aparate
fotografice care, din punct de vedere tehnic, diferă mult în complexitate. Dar toate se bazează pe
acelaşi principiu - razele de lumină pătrund în aparat printr-o lentilă care le focalizează şi ajung pe o
pelicula sensibilizată pentru a crea, în clar, o imagine. Imaginea poate fi încadrată printr-un vizor. La
cele mai multe aparate fotografice cantitatea de lumină care pătrunde în ele este controlată în mod
automat, ceea ce face ca utilizarea lor să fie mai simplă. La altele, controlul poate fi realizat şi manual,
manevrarea acestora necesitând însă, cunoaşterea unor noţiuni de tehnică fotografică. Unele camere
fotografice au lentile separate, pentru crearea imaginii atât pe peliculă ( obiectiv) cât şi în vizor
(obiectiv-vizor) precum aparatele reflex bi-obiective, extrem de populare în secolul al XX-iea. Ele pot
fi manevrate atât automat cât şi manual, folosind aceleaşi lentile pentru ambele cazuri, astfel că
fotograful vede în vizor una şi aceeaşi scenă pe care doreşte s-o imortalizeze pe peliculă.
Aparatele fotografice reflex bi-obiective au fost
concepute pentru realizarea fotografiilor în situaţii
dinamice, în afara studioului fotografic. Acestea au
evoluat dintr-un tip de cameră obscură cu oglindă folosită
de pictori încă din anul 1611 1 (imaginea alăturată) sau din
1642, când matematicianul francez Pierre Herigone,
descrie în lucrarea sa „Cursus mathernaticus", un „pocal
magic" cu care gazda putea să îşi urmărească musafirii
fără ca aceştia să ştie.

C

Cu ajutorul unei lentile convexe, razele solare intrau în piciorul pocalului, fiind deviate apoi cu
ajutorul unei oglinzi înclinate la 45°. În acest fel, pe suprafaţa vinului din pocal, se forma o imagine

•inginer, muzeograf, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii„Ştefan Procopiu".
1
În 1611 celebru astronom Johannes Kepler (descoperitorul legilor de mişcare a planetelor) construieşte o
cameră obscură portabilă în formă de cort. O lentilă combinată cu o oglindă la 45° (înlocuită ulterior cu o prismă
cu reflexie totală) proiectează imaginea obiectelor exterioare pe o măsuţă orizontală unde era urmărită cu
creionul. Iuliu Pogany, Fotografia de la teorie la practică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p.
9.
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clară

a celui urmărit. Condiţia era ca vinul să fie alb. Aceste experimente sunt de fapt o aplicare a
principiului aparatelor reflex care se pare că era cunoscut încă din secolul al XVII-lea 2 •
Astfel, deşi se cunoşteau de mult principiile acestui sistem de vizare, el s-a aplicat destul de
târziu în evoluţia aparatelor. La sfârşitul anului 1880, chimistul englez Thomas Bolas ( 1848 - 1932)
construieşte şi realizează o demonstraţie la Photographic Society din Londra, cu aparatul său de
fotografiat „detectiv" care utiliza noile plăci de sticlă sensibilizate cu gelatino-bromură de argint 3 •
Descrierea aparatului a fost publicată în Journal of Photographic Society din 21 ianuarie 1881, în care
a fost prezentat un aparat cu două obiective (Fig. 1) - un obiectiv pentru realizarea fotografierii şi un
obiectiv-vizor pentru vizarea imaginii (în esenţă, un aparat reflex bi-obiectiv) - închise într-o carcasă
din lemn şi o cameră obscură. Avea 13 plăci de sticlă mate impresionate cu gelatino-bromură de
argint 4 • Aparatul măsura 12 inch (30,4 cm) lăţime şi 5 inch (12,7 cm) înălţime. În cadrul demonstraţiei,
Thomas Bolas a prezentat şi câteva fotografii ale vieţii stradale londoneze, realizate cu acest aparat.
Designul atrăgător, simplu şi mult mai mic decât al aparatelor de până atunci, asigura ideea că putea fi
utilizat fără a fi detectat de subiectul fotografiat, astfel încât, camera lui Bolas a intrat rapid în atenţia
Departamentului de investigaţii criminale (Criminal Investigation Department) ale Scotland Yard-ului
din Londra. Thomas Bolas a continuat să îmbunătăţească performanţele aparatului prin introducerea
unui obturator cilindric care a fost obiectul unui brevet britanic provizoriu cu numărul 4823 din data
de 3 noiembrie 1881 5• Termenul de „camera detectivă" inventat de Bolas a fost rapid adoptat şi de alţi
producători de aparate fotografice şi a fost utilizat pe scară largă până la sfârşitul anului 1890, însă
designul camerei lui Bolas nu a fost comercializat prin alte modele similare.

Fig. 1 Detective Camera 1881

Fig. 2 The Academy Camera 1887

Marion & Co. (Marian and Company) din Soho Square, Londra, a fost cel mai mare şi mai
important furnizor de echipamente şi materiale fotografice din Europa, în a doua jumătate a secolului
al XIX-iea. În 1885, compania amintită mai sus, lansa pe piaţă aparatul fotografic The Academy (Fig.
2). Aparatul era constituit dintr-o carcasă de lemn ( camera obscură) şi o pereche de lentile/obiective
montate vertical pe partea frontală a cutiei. În spatele obiectivului superior se afla doar o placă de
sticlă translucidă, matizată pe una din suprafeţe, pentru ca imaginea proiectată pe aceasta să poată fi
focalizată şi observată. Focalizarea se putea regla prin culisarea carcasei din lemn. În 1887, Vero
Charles Driffield (1848 - 19 I 5) introduce în spatele ecranului de sticlă o oglindă conferind astfel,
aparatului The Academy atributele unui veritabil Twin Lens Reflex pentru care primeşte în acelaşi an
un brevet de invenţie britanic 6•
Pe parcursul ultimilor ani ai secolului al XIX-iea, compania americană Ross Andrew &
7
Thomas a emis mai multe noi modele de aparat de fotografiat pentru a completa camerele lor de teren
Camelia Elena Pralea, Pictorialul amintirilor, Catalog de colecţie - tehnică fotografică, Editura Palatul
Culturii, Iaşi, 2009, ISBN 978-606-92315-5-5, p. 96.
3
Encyc/opedia of Nineteenth - Century Photography, voi. I-III John Hannavy Editor, 2008, p.170, p.1277.
4
Ibidem, p. 170.
5
Ibidem, p. 170.
6
Encyclopedia of Nineteenth - Century Photography, voi.III John Hannavy Editor, 2008, p.1156.
7
Ross Andrew & Thomas a fost o companie americană de aparate fotografice înfiinţată de Ross Andrew ( 1798 1859) şi fiul său Ross Thomas ( 1818 - 1870) Encyc/opedia of Nineteenth - Century Photography, voi. III, John
Hannavy Editor, 2008, p.121 O.

2
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şi

de studio tradiţionale din lemn. Primul dintre camerele lor reflex bi-obiectiv, portabil, numit Divide
Camera (Fig. 3) a fost lansat în 1890, cu o varianta îmbunătăţită în 1897.
Un aparat fotografic, foarte popular, din categoria camerelor „detective" a fost aparatul reflex
bi-obiectiv numit Facile (Fig. 4) construit de Jonathan Fallowfield ( 1856 - 2005) din Londra, în
perioada 1890 - 1900, având la bază patentul lui Frank Miall din 1889 8 • Cu lentilele ascunse în carcasa
de lemn lăcuit, cu mânerul aurit şi curele laterale din piele şi cu un volum destul de mare, camera
Facile părea mai degrabă o valiză din lemn lustruit decât un aparat fotografic. Design-ul era foarte
important pentru că Facile este unul dintre cele mai vechi aparate de fotografiat în stil „detectiv" care
are un mecanism intern de schimbare a plăcilor sensibilizate, ceea ce permitea fotografilor să evite
procesul complicat de deschidere al aparatului, pentru a schimba plăcile, în vederea realizări imaginii
9
următoare. O caracteristică extrem de dorită pe acea vreme •
În 1889, London Stereoscopic & Photographic Company introduce pe piaţă primul său model
de aparat fotografic reflex cu două obiective (Fig. 5 a, b) în mai multe variante, pe care l-a intitulat
generic The Twin Lens Artist Camera sau Cosmopolitan Reflex Camera patentat de francezul Emil
Frarn;ais. Deşi patentul a fost cumpărat de compania londoneză, aparatul fotografic a fost produs în
10
Franţa şi comercializat între 1889 şi 1900 • Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din Iaşi,
deţine un exemplar de excepţie, în foarte bună stare de funcţionare (Fig. 5, c). Pe obiectivul - vizor se
1
află inscripţionat B e S.G.D.G (Brevete Sans Garantie du Gouvernement - Brevetat Fără Garanţie
Guvernamentală). Pentru sfărşitul secolului al XIX-iea, a fost considerat de specialişti, cel mai mic
aparat de fotografiat reflex bi-obiectiv din lume. Este realizat din lemn de mahon acoperit cu piele
marochin 11 de culoare neagră. Placa de sticlă mată /plan film are dimensiunile de 3 ¼ x 4 ¼ inch (8,25
x 10,8 cm), iar dimensiunile aparatului sunt de 5 x 4 inch 12• (12,7 x 10,16 cm).

Fig. 3 Divide Camera 1890

Fig. 4 Facile Camera 1890

Fig. 5 Cosmopolitan Reflex Camera
a) 1889 b) cca. /900 c) cca. 190013

Între 1890 şi 191 O au existat o serie întreagă de alte tipuri de aparate fotografice reflex biobiective, însă apariţia aparatelor reflex mono-obiective mai eficiente, care înlăturau problema
paralaxei 14, au tăcut ca succesul scontat să întârzie.
Trebuia mai întâi rezolvată o serie întreagă de dificultăţi de ordin mecanic care decurgeau, în
primul rând, din dimensiunea mare a negativului. Însă marele avantaj al acestui tip de aparat fotografic
reflex bi-obiectiv era faptul că imaginea mare putea fi urmărită până în momentul declanşării,
putându-se efectua reglajele de claritate chiar în ultima clipă. Nu mai trebuia să se piardă timp preţios
8

Ibidem, Voi. II p. 5 I 9.
lbidem.
0
' Edward Holmes, An Age Of Cameras, 1978, p 64.
11
Pielea marochin este o piele de oaie sau de capră tăbăcită vegetal pentru a căpăta supleţe, fineţe şi strălucire
12
The Year book of photography and amateur's guide. Editor Photographic News, 1901 p. 130.
13
Fig. 3 c- Aparat fotografic Cosmopolitan Reflex Camera existent în colecţia Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii
Ştefan Procopiu, nr. inv. 4182, datare cca. 1900. A fost achiziţionat de Ia dl Agarici Justin din Galaţi în 1974.
14
Paralaxă= decalaj care apare între imaginea pe care o fumizează vizorul aparatulului fotografic şi aceea pe
care o înregistrează în realitate obiectivul. Se datorează faptului că vizorul şi obiectivul sunt situate pe două axe
optice paralele, dar diferite. Este un neajuns al aparatelor fotografice TLR (twin lens reflex).

9
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cum era cazul la aparatele fără oglindă, cu scoaterea geamului mat şi apoi, înlocuirea lui cu caseta cu
material negativ şi îndepărtarea capacului casetei. La aparatele reflex se introducea dinainte caseta, se
trăgea capacul şi totul era gata pentru declanşare. Acest plus de precizie şi de operativitate era însă
scump plătită prin: dimensiunea prea mare a aparatului în interiorul căruia trebuia lăsat un spaţiu
suficient pentru oglinda mare montată la 45°. Oglinda era rabatabilă şi, la declanşare, era trasă (sau
împinsă) de arcuri puternice în sus, producând o zguduitură puternică, încât se putea lucra numai cu
timpi foarte scurţi. Zguduitura era însoţită de un zgomot apreciabil ca intensitate, care deranja
deopotrivă pe fotograf şi pe modelele sale. Între declanşare şi înregistrarea imaginii pe materialul
negativ, trecea un timp oarecare numit time /ag 15 destul de lung ca să compromită succesul fotografiei.
Din momentul declanşării, oglinda se ridica şi fotograful era lipsit de posibilitatea de a urmării
subiectul, un dezavantaj minor care însă deranja mult pe unii fotografi.
O cotitură hotărâtoare în construcţia aparatelor reflex a fost determinată de germanii Paul
Franke ( 1888 - 1950) şi Reinhold Heidecke ( 1881 - 1960) care, în 1928, au introdus pe piaţă aparatul
reflex bi-obiectiv Rolleiflex (Fig. 6) - primul aparat de fotografiat care i-a influenţat cu adevărat pe
fotografii profesionişti să utilizeze rollfilmul ca suport pentru înregistrarea imaginii. Sistemul său
mecanic putea realiza 12 fotografii cu format 6 x 6 cm pe un film standard de 120, deşi, iniţial s-a dorit
formatul 6 x 9 cm.

Fig. 6 16 (a, b, c)

Fig. 7 Schema de principiu

Schema de principiu mult simplificată este redată în figura (Fig. 7). Aparatele de acest tip au
două obiective, montate pe o placă frontală comună mobilă. Obiectivul interior, de luminozitate mai
mică dar cu o corecţie foarte bună (de exemplu Tessar 1:3,5, f= 75 mm) este montat într-un obturator
central de tip Compur şi serveşte pentru luarea vederilor. Obiectivul superior, în general de o
luminozitate mai mare ( de la 1:3, 1 până la 1:2,8) are o distanţă focală riguros egală cu obiectivul
inferior. Rolul lui. este să proiecteze imaginea, prin intermediul unei oglinzi superficiale montate la
45°, pe o sticlă mată plasată orizontal. Pentru a se putea observa mai bine imaginea, sticla mată este
protejată de lumina ambiantă printr-un sistem de patru clapete metalice, care în poziţie de repaos se
pliază, protejând sticla mată. Pentru observarea clarităţii imaginii se utilizează o lupă cu putere de
mărire de 5-7 fixată într-una din clapele ce protejează sticla mată de lumina ambiantă în timpul
vizării

17

•

Sistemul reprezintă în realitate două aparate îngemănate, cel inferior servind la luarea
vederilor, iar cel superior jucând rol de vizor, ambele aparate având riguros acelaşi unghi de
cuprindere. Mişcarea de punere la punct a celor două obiective fiind cuplată (placa frontală comună)
atunci când este pusă la punct imaginea pe sticla mată a aparatului superior, ea este pusă la punct
simultan şi pe pelicula aparatului inferior. Obiectivul superior, având o luminozitate mai mare,
prezintă o posibilitate mai bună pentru observarea a imaginii, aceasta fiind mai luminoasă. În acelaşi
Time lag = decalaj de timp, sau întârziere; timp scurs între acţionarea butonului de declanşare a aparatelor
fotografice şi momentul deschiderii obturatorului.
16
Fig. 6 a - Cei doi inventatori ai aparatului reflex Rolleiflex: Paul Franke ( 1888 - 1950) şi Reinhold Heidecke
( 1881 - 1960); Fig. 6 b - aparatul reflex existent în colecţia Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii Ştefan Procopiu, nr.
inv. 9619, achiziţionat în anul 2008 de la dl. Stelian Cojocaru din Bacău.
17
Iuliu Pogany, Fotografia de la teorie la practică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, bucureşti, 1987, p. 129.
15
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timp, profunzimea de câmp a obiectivului superior mai redusă oferă o marjă de siguranţă a punerii la
punct a imaginii dată de obiectivul inferior care are o profunzime mai mare, chiar la deschiderea sa
18
completă şi cu atât mai mult la diafragmările uzuale de N=8 la N=l6 •
Aparatul reflex bi-obiectiv prezintă o serie de avantaje caracteristice aparatelor cu punere la
punct şi încadrare pe sticlă mată, permiţând în schimb un mod de lucru rapid şi comod. Dintre acestea
trebuie amintite: volumul relativ mare al aparatului, o greutate apreciabilă (pentru luat vederi din mână
la timpi de expunere lungi, aceasta reprezintă însă un avantaj) precum şi faptul că din cauza oglinzii la
45°, imaginea apare pe sticla mată în picioare, în schimb este inversată stânga - dreapta. Aceasta
îngreunează urmărirea unor scene rapide în mişcare ( de exemplu scene sportive), existând tendinţa de
a mişca aparatul în sens contrar celui necesar menţinerii subiectului în câmpul vizual. De asemenea,
cele două obiective având a.o.p. paralele dar fără să coincidă, apare eroarea de paralaxă, supărătoare la
distanţe mici (unele tipuri de aparate fac o corecţie prin deplasarea unui cadru pe sticla mată).
Utilizarea unui obturator central, precum şi întreaga construcţie fac imposibilă realizarea unor
asemenea aparate cu obiective interşanjabile. Punerea la punct pentru distanţe mai mici decât permite
extensia aparatului (posibilitatea de deplasare a plăcii frontale) se realizează cu ajutorul unor perechi
de lentile adiţionale, puse pe ambele obiective. Pentru corecţia suplimentară de paralaxă, pe obiectivul
superior se montează uneori o prismă de corecţie a paralaxei.

Fig. 8

19

Fig. <} 0

Fig. 1 J2

Fig. J(f 1

18
19

20

21
22

Ibidem, p. 130.
Marilyn Monroe - fotografie realizată de Milton Greene în Mail 954.
Salvador Dali fotografiat de Philippe Halsman cu un Rolleiflex.
Richard Avedon şi Sophia Loren, New York, 1966.
Cecil Beaton şi Rolleiflex-ul său 3.5.
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Acest sistem de construcţie care a fost adoptat şi de alte fabrici din Germania şi multe alte ţări,
precum China şi Japonia venind cu câteva adăugiri foarte ingenioase, are calităţi certe: este compact,
solid şi foarte uşor de manevrat. Imaginea relativ mare şi luminoasă poate fi urmărită comod în
permanenţă, chiar şi după declanşare pentru că oglinda rămâne fixă. Declanşarea este silenţioasă şi
datorită cuplării armării obturatorului cu sistemul de avansare al filmului se pot face 12 imagini în
succesiunea destul de rapidă. Formatul 6 x 6 conjugat cu obiective de înaltă calitate produce imagini
foarte clare, care pot fi mărite mult fără pierderi de definiţie. Pentru subiecte apropiate se pot monta
perechi de proxare23 , dintre care cel de sus este construit cu înclinaţia necesară pentru anularea
paralaxei. Formatul pătrat nu-l obligă pe fotograf să decidă în momentul fotografierii dacă subiectul se
potriveşte „pe înalt" sau „pe lat", ceea ce ajută mult la operativitatea fotografierii. Imaginea de pe
geamul mat (deşi lateral întoarsă) se vede „ca o fotografie" pe o suprafaţă plană, orizontală, ceea ce
uşurează compoziţia.

Fig.12

Fig.13

Fig. 14

Fig. 15

Între anii 1950 şi 1960 Rolleiflex-ul a avut o perioadă de glorie când fotojurnalişti precum:
Milton H. Greene (Fig.8), Philippe Halsman (Fig. 9), Richard Avedon (Fig. 10), Bert Stern, Cecil
Beaton (Fig. I 1), şi Weegee- pentru a numi doar câteva nume celebre - au ales ca arta lor fotografică
să poarte amprenta tehnică de excepţie a acestui aparat. Şi fotograful Paparazzo din filmul La Dolce
Vita a lui Fellini din 1960, foloseşte un aparat Rolleiflex ca o recunoaştere a meritelor sale tehnice.
Celebrul Rolleiflex apărut în 1928, a fost urmat, în 1935 - după numai 6 ani - de aparatul
Rolleicord (Fig. 12), produs tot de firma germană Francke & Heidecke între 1935 şi 197624 • Este un
aparat fotografic TLR mult mai simplu şi mult mai ieftin decât Rolleiflexul ceea ce 1-a făcut iubit şi
acceptat imediat de fotografii amatori care doreau să obţină imagini de bună calitate dar la un preţ
scăzut. Diferenţa esenţială între cele două aparate constă în calitatea obiectivului - Tessar pentru
Rolleiflex şi respectiv Ziess Triotar pentru Rolleicord - ceea ce a făcut ca preţul aparatului Rolleicord
să ajungă la jumătate din preţul primului. Şi în acest caz Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"
din Iaşi deţine, în colecţia sa, un exemplar original Rolleicord prezentat în figura 12. Aparatul este în
25
perfectă stare de funcţionare. El a fost achiziţionat de la dna Elisabeta Dumitru din Iaşi în 197 5 •
Aparatul Rolleicord existent în colecţia Muzeului nostru este un model Rolleicord I construit între
1934 şi 1936 cu seria Nr. 1.758.437. Foloseşte rolfilm standard 120 cu 12 expuneri pentru formatul 6 x
6 cm şi 8 expuneri pentru formatul 6 x 9 cm. Este echipat cu un obiectiv Carl Zeiss Jena Triotar,
focalizare 1: 3,5 şi F-7,5, obiectiv-vizor cu lentile Heidoscop Anastigmat de 1:3,2, F-7,5 şi un
26
obturator lamelar Compur cu timpi de expunere de la 1/300 sec. la +T, +B •
Rolleicord este un aparat fotografic de colecţie superb şi, alături de Rolleiflex, un nume de
rezonanţă în industria fotografică şi în gama TLR-urilor.
Proxar = lentilă adiţională convergentă (pozitivă) care se aplică în faţa obiectivului aparatului de fotografiat
pentru a pennite fotografierea de la distanţe foarte mici. Se foloseşte în mod special pentru efectuarea de
reproduceri. p. 318.
24
Michael R. Peres, The Focal Encyclopedia of Photography, Editor Taylor& Francis, 2013, p. 787.
25
Camelia Elena Pralea, Pictorialul amintirilor, Catalog de colecţie - tehnică fotografică, Editura Palatul
Culturii, Iaşi, 2009, ISBN 978-606-92315-5-5, p. 62.
26
Ibidem.

23

72
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

Între timp compania germană Voigtlănder & Sohn a introdus camera reflex bi-obiectiv
„Brillant" (Fig. 13) cu rol film standard 120 şi format 6 x 9 cm. Particular la acest aparat este utilizarea
vizorului Brillant care funcţionează pe principiul lunetei astronomice, având un obiectiv şi un ocular
ambele convergente. Pentru a realiza unghiul de cuprindere şi simultan micşorarea imaginii, spre
deosebire de o lunetă obişnuită, obiectivul are o distanţă focală mai scurtă decât ocularul. Luneta
astronomică dă în mod normal o imagine răsturnată cu capul în jos. Pentru remediere, cele două lentile
se dispun cu axele optice perpendiculare cu intercalarea unei oglinzi plane la 45° (la vizoare mai
pretenţioase se aplică o oglindă superficială). În felul acesta, privind de sus, apare o imagine foarte
luminoasă (briliant = strălucitor). Un dezavantaj îl constituie faptul că, şi în cazul aparatului reflex
Voigtlander Briliant imaginea, deşi în picioare, este inversată dreapta-stânga. Un neajuns care, pentru
cei neavizaţi poate produce multe greşeli în manevrarea aparatului27• Exemplarul prezentat în Fig. 13
face parte din colecţia de aparate fotografice al Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din
Iaşi. Ca toate celelalte aparate fotografice,şi aceasta este foarte bine conservat şi în perfectă stare de
funcţionare. A fost achiziţionat de la dl. Neculai Vidraşcu din Galaţi în anul 1979 28 • Aparatul TLR
Voigtlander Brillant a fost construit între 1932 şi 1937. Utilizează rollfilm 120 pe bobine cu 12
expuneri pentru format 6 x 6 cm sau 6 x 9 cm.
Asemănător cu acest tip de aparate este, din punct de vedere constructiv, aparatul sovietic
„Lubitel". Seria Lubitel a fost lansată pe piaţă în 1949 şi construită, în mai multe variante, până în
1980, de firma rusă GOMZ29 • Lubitel este o cameră excelentă pentru începători. De altfel Lubitel
înseamnă în limba rusă: Amator. După ce GOMZ a vândut 1,3 milioane de aparate Lubitel, GOMZ a
reevaluat designul şi performanţele camerei reflex Lubitel şi a hotărât să-l modernizeze dotându-l cu
un timer automat şi un „Flash sync" 30 • Această reproiectarea a realizat-o G. Barkovski creând, astfel,
Lubitel-2. Aparatul fotografic reflex bi-obiectiv Lubitel 2 (Fig. 14) - existent în colecţia Muzeului
Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi, a fost construit între anii 1955 şi 1980 în mai multe variante
şi a fost vândut în peste 2 milioane de exemplare în toată lumea. Lubitel-2 este un aparat versatil biobiectiv, ce poate realiza 12 fotografii, format 6 x 6 cm, pe film standard de 120. Deşi preţul său era
scăzut, aparatul întruneşte toate noutăţile şi caracteristici tehnice apărute până la lansarea lui: lentile
performante, sistemul reflex bi-obiectiv care dă acurateţe imaginii, sistem de focalizare precisă,
declanşator al obturatorului în cinci viteze rapide, setare pentru expunere B şi bliţ sincronizat, care
conferă aparatului de fotografiat performanţe ce pot satisface cel mai critic utilizator. Camera poate fi
încărcată cu film în lumina zilei şi poate fi acţionată de pe un trepied. Lentilele interschimbabile ajută
aparatul să fie folosit în reproducerea fotografiilor sau a documentelor. Obiectivul superior face parte
din vizorul optic. Obturatorul este de tip central şi are următoarea gamă a timpilor de expunere: 1/250,
1/125, 1/60, 1/30, 1/15 s, precum şi pentru timpi mai lungi: indicatorul „B". Obturatorul poate fi pus în
funcţiune şi printr-un declanşator automat care acţionează după un interval de 7-12s. Dispozitivul de
sincronizare permitea conectarea oricărui tip de lămpi fulger; lămpile fulger cu magneziu erau folosite
la oricare din instantaneele permise de obturator, iar lămpile fulger cu magneziu puteau fi folosite
numai la timpul de 1/ 1Os, precum şi la indicatorul „B"31 •
Punerea la punct şi încadrarea se face după imaginea de pe geamul mat al vizorului tip
Brilliant, obţinut cu ajutorul obiectivului superior şi al oglinzii. Pentru observarea mai bună a imaginii,
27

Michael R. Peres, The Focal Encyclopedia of Photography, Editor Taylor& Francis, 2013, p. 775.
Camelia Elena Pralea, Pictorialul amintirilor, Catalog de colecţie - tehnică fotografică, Editura Palatul
Culturii, Iaşi, 2009, ISBN 978-606-92315-5-5, p. 62.
29
GOMZ = Gosularstvennyl Optiko-Mekhanicheskii Zavod din Leningrad fondată în 1932. În 1965 îşi schimbă
denumirea în LOMO = Leningradskoe Optiko Mekhanichesko Obedinenie (Leningrad Optical - Mechanical
Union).
3
Flash sync = un dispozitiv care sincronizează deshiderea obturatorului cu flash-ul bliţului pentru admite ca
lumina să ajungă pe film sau pe senzorul electronic de imagine.
31
Lubitel 2, Manual de utilizare, Leningrad Optical Mechanical Enterprises, Amalgamated.

28
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deasupra geamului mat se găseşte o lupă. În timpul punerii la punct, montura cu lentila frontală a
obiectivului propriu-zisă (pentru fotografiere) se deplasează cu ajutorul unui filet. Printr-un inel dinţat
această montură este cuplată cu obiectivul-vizor. Distanţa minimă de la care se poate fotografia cu
acest aparat este de 1,3 m. Caracteristicile acestui obiectiv sunt următoarele: distanţa focală 7,5 m cu
deschidere relativ maximă 1:4,5, ameliorare prin strat T antireflex 32 • Vizorul tip Brillant situat în
partea superioară a aparatului cu care se poate vedea, în ecranul mare şi luminos, întreaga scenă pe
care fotograful doreşte s-o imortalizeze asigură un mod util pentru a învăţa cum se compune o
imagine. Având o mărime cât formatul aparatului, mişcarea obiectivului aparatului este cuplată cu
mişcarea obiectivului vizor.
Shanghai Seagull Camera Ltd este o fabrică chineză localizată, desigur, în Shanghai. Seagu/1,
în traducere Pescăruşul, este una dintre cele mai vechi mărci de aparate de fotografiat din China, iar
linia de produse cuprinde aparate fotografice reflex mono şi bi-obiective, camere pliabile, lentile SLR,
camere de format mare, filme, vizoare, telemetre etc. Aparatul fotografic Seagull 4A TLR (Fig. 15)
aflat în colecţia muzeului nostru, a fost lansat pe piaţă încă din 1967 33 şi se pare că încă mai este
fabricat. Este un aparat reflex bi-obiectiv, format 6 x 6 cm pentru film standard de 120 şi, pentru mai
bine de 40 de ani, continuă să fie fabricat cu succes în Shanghai Camera Factory34 . Asemănarea cu
Rolleiflex-ul german nu este accidentală, aparatul Seagull fiind, de fapt, varianta chineză a Rolleiflexului german. Seagull are un contor cadru, vizibil prin butonul de avans de film care se resetează atunci
când partea din spate este deschisă. În acest aparat se foloseşte rollfilm cu lăţimea de 6 cm (sau 61,5
mm) ce permite obţinerea a 12 clişee de 6 x 6 cm. Încărcarea aparatului se face la lumina zilei, filmul
fiind protejat de acţiunea luminii de o bandă de hârtie. În corpul metalic rigid este montat un dispozitiv
cu o pârghie pentru transportul filmului, contorul imaginii cu aducerea automată la zero la încărcarea
unui nou rollfilm, declanşatorul automat, contactul de sincronizare şi butonul de declanşare a
obturatorului. Obiectivul central marca Shanghai cu lentile HAIOU 31 cu distanţa focală de 7,5 cm şi
deschiderea relativă maximă de 1:3,5. Lateral este gradată scara timpilor de expunere de la 1/1, la
max. 1/300 precum şi pentru timpi lungi - indicatorul B. Obiectivul vizorului este cuplat cu obiectivul
propriu-zis. Punerea la punct se realizează după imaginea de pe geamul mat. La 21 iunie 2012 finna
Shanghai Seagull Camera Ltd a deschis pentru public Shanghai Museum of O/d Camera
Manufacturing prin care se prezintă momente din istoria companiei dar şi importanţa brandului
Seagull în economia chineză. Fără nici un dubiu, introducerea primului Rolleiflex, în anul 1928, a fost
un eveniment de senzaţie. Cu un principiu de funcţionare şi de manipulare simplu dar ingenios, cu
performanţe tehnice evidente - fotografii cu rezoluţie foarte bună, format 6 x 6 cm şi lentile de înaltă
calitate - Rolleiflex-ul a devenit, rapid, aparatul de fotografiat cel mai căutat din lume dar şi preferatul
personalităţilor celebre din lumea artei şi filmului în mod deosebit. Iar pentru profesionişti apariţia
Rolleiflex-ului a fost ca un dar divin care le-a schimbat radical stilul creativ. Fiind capabil să lucreze
rapid pe un negativ destul de mare, greutate redusă şi calitate superioară a fotografiilor a făcut ca
alegerea lui să fie la fel de simplă pe cât de importantă. Nu mai exista nici un ziar, nici o revistă, nici o
carte cu ilustraţii care să nu conţină imagini realizate, imortalizate cu ajutorul Rolleiflex-ului. Timp de
decenii aparatele fotografice Rolleiflex au avut un efect decisiv asupra istoriei fotografiei. Multe
celebrităţi s-au simţit onorate să-şi arate afecţiunea şi preferinţa faţă de acest măreţ şi important aparat
fotografic. Imaginile din Fig.16-28 stau mărturie categorică asupra acestui aspect.

.

Camelia Elena Pralea, Pictorialul amintirilor, Catalog de colecţie - tehnică fotografică, Editura Palatul
Culturii, Iaşi, 2009, ISBN 978-606-92315-5-5, p. 63.
33
În alte lucrări de prezentare este trecut anul 1964.
34
Revista Popular Phography din iunie 1995, p. 18 -19
32
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În ultima jumătate al secolului XX, au apărut o serie întreagă de aparate construite pe acest
principiu, precum: lcoflex (Zeiss Ikon, Germania), Flexaret (Meopta, ex-Cehoslovacia) şi Foth Flex
(Foth , Germania). Muzeul Ştiinţei şi Tehincii „Ştefan Procopiu" deţine toate aceste mărci de renume
pe care le-am menţionat anterior. Este o colecţie bogată şi semnificativă pentru fiecare moment
important din istoria tehnicii fotografice.
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Benedict Cumberbatch cu un Rolleiflex de 3.5F alături de Misha Handley în Parade's End.
Cary Grant cu un Rolleiflex şi Deborah Kerr.
Doris Day cu un Rolleiflex în 1953.
Elisabeth Taylor cu un Rolleiflex de 3.5 F.
Gary Cooper cu un Rolleiflex în 1949.
James Dean cu un Rolleiflex stând la fereastra apartametului său. New York, 1954.
Grace Kelly în 1972 la Monaco.
Laurence Olivier şi Vivien Leigh în Fire Over England ( 1937).
Vince Vaughn Rolleiflex.

75
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

Fig. 2rf 5

Fig. 2544

Fig. 2746

Fig.

44

2B4 7

Paul McCartney solistul forma~ei Beatles în 1960.
Audrey Hepburn şi Fred Astaire.
46
George Harrison cu (de la stânga la dreapta) aparat fotografic marca Nikon F, aparat Kodak Retina IIS şi al
său Rolleiflex în 1960.
47
Prince Charles şi un Rolleicord, în 1952 la Balmoral.
45
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APARITIA CEASULUI DE MÂNĂ
'
ÎN CONTEXTUL PRIMULUI RAZBOI MONDIAL
Tatiana Ristea•
Abstract: The fir st wristwatches designed for military use, were recorded in 1880, when king Wilhelm the First,
ordered to the Swiss c/ockmakers from Girard-Perregaux, to design and manufacture a watch, mounted on a
leather belt, which could be worn at the wrist. Thefirst regular use ofthe wristwatch was during the Boer Wars
(1899 - 1902), between England and the Dutch settlers from South Africa. But the actual „birth" of the
wristwatches, was during the First World War, between 1914 - 1918, when the soldiers felt the need of an
instrument, with which they could nat only measure time, but alsa coordinate the military manoeuvres on the
battlefield.
In the context of the First World War, we can distinguish among the many manufacturers ofwatches, companies
like Ro/ex, Omega, Hamilton, Eterna, amit, Ansonia, Longines, Tavvanes, Hebdomas, Movado, and last but
nat least, Cartier. Shortly after its invention, the wristwatch has completed the battle equipment !ist of an
officer, the watch been mentioned actually, before the revolver. Nowadays, in a technological era when a/mast
any device can indicate the hour, the mechanic wristwatch, it 's part of the social position, of style, a piece of
modern cu/ture, and more less, a time measuring instrument.
Keywords: First World War, wristwatches, manufacturers ofwatches.

mecanic este parte a stilului, a poziţiei sociale, o bucată de
cultură modernă şi din ce în ce mai puţin un obiect de măsurat timpul, într-o eră
plină de tehnologie în care aproape orice dispozitiv poate indica ora exactă. Acest
lucru era însă de neconceput acum mai bine de 100 de ani în urmă, atunci când un
domn care se respecta nu şi-ar fi prins pentru nimic în lume un ceas la mână; în acele timpuri, un ceas
de buzunar din aur era simbolul perfect al măsurării timpului.
Cu mai bine de un veac în urmă, ceasuri brăţări sau de mână au fost atribuite exclusiv
doamnelor şi erau considerate mai mult un moft decât mijloace practice de măsurat timpul. Literatura
de specialitate consemnează în acest context un ceas brăţară primit de Regina Elisabeta I de la Robert
Dudley în anul 1571, un ceas brăţară marca Breguet comandat de Regina din Napoli în 1810 şi primit
în 1812, precum şi un ceas brăţară marca Patek Phillipe lucrat în 1868 pentru contesa Koscowicz din
Ungaria. De menţionat este şi apariţia „Almanach du Dauphin" în care se face reclamă unui
ceasornicar parizian care vinde ceasuri pe brăţară sau inele în anul 1772 1•
Extrem de practic şi cu o evoluţie spectaculoasă, ceasul de mână poate fi considerat o ironie a
sorţii, dacă menţionăm că, ceea ce a dus la proiectarea şi la adoptarea ceasului de mână a fost

A

stăzi,

ceasul de

mână

declanşarea războiului.

Primele ceasuri de mână concepute pentru utilizări militare au fost consemnate în 1880, atunci
când unul dintre ofiţerii navali ai regelui Wilhelm I s-a plâns superiorilor săi că i-a fost greu să
respecte calendarul de bombardamente cu un ceas de buzunar. Astfel, regele Wilhelm I a comandat
ceasornicarilor elveţieni de la Girard-Perregaux proiectarea şi fabricarea unui ceas montat pe o curea
de mână.
Ceasurile Girard-Perregaux nu au fost foarte diferite de modul în care apar ceasurile de mână
acum, cu excepţia faptului că erau mai degrabă o adaptare a ceasului de buzunar căruia i-au fost
adăugat un anou metalic pe capacul din spate, pentru cureluşa din piele. Cu toate că au fost concepute

• Muzeograf, şef secţie Muzeul Ceasului „Nicolae Simache"
1
www.ceasornicar.ro
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mai multe modele de ceasuri de mână folosite în condiţii de luptă, ele nu au fost foarte populare
pentru bărbaţi, iar designul a fost întrerupt.
Prima utilizare regulată a ceasului de mână a venit în timpul Războiului Burilor dintre Anglia
şi coloniştii olandezi din Africa de Sud din 1899-1902. Ofiţerii britanici au obţinut succes în acest
război prin utilizarea acestor ceasuri de mână improvizate, pentru a coordona mişcările de trupe
simultane şi pentru a sincroniza atacurile de flancare împotriva formaţiunilor inamice. Într-un catalog
al „Goldsmith's Company Watch and Clock", apărut în anul 1901, este consemnată mărturia unui
căpitan major al armatei engleze care specifica faptul că, a purtat un astfel de ceas pe încheietura
mâinii trei luni şi jumătate, iar ceasul nu l-a dezamăgit niciodată, păstrând ora exactă2 • În anul 1906,
inventarea lanţurilor flexibile şi extensibile iar mai apoi introducerea prin lipirea de carcasa ceasului
de buzunar a două bucle de sârmă de care puteau fi prinse cu uşurinţă curele de piele, a constituit un
pas important în evoluţia acestui tip de ceas şi a permis utilizarea lui tot mai frecventă în scopuri
militare. Chiar dacă au fost îmbunătăţite şi s-au dovedit utile în lupte, nici aceste pseudo-ceasuri de
mână pentru bărbaţi, dacă le pot numi aşa, nu au căpătat cu adevărat popularitate şi au rămas limitate
la modelele pentru femei.
Momentul naşterii ceasurilor de mână cu adevărat îl constituie Primul Război Mondial 19141918, atunci când soldaţii din întreaga lume au resimţit necesitatea unui instrument nu atât pentru
măsurarea timpului, cât mai ales pentru coordonarea manevrelor militare pe câmpul de luptă. Deşi
ceasul de mână nu a fost inventat special pentru Primul Război Mondial, acesta a fost dezvoltat rapid
pentru că tehnicile de luptă s-au schimbat odată cu Primul Război Mondial; a devenit foarte
importantă coordonarea perfectă a anumitor acţiuni militare - cum ar fi sincronizarea barajelor de
artilerie pe anumite secţiuni ale frontului - iar producătorii de ceasuri au creat piese ce puteau fi
purtate la mână, lăsând în acelaşi timp ambele mâini libere pentru a ţine arma sau, în cazul aviatorilor,
manşa avionului. Documentele menţionează că, primii care au folosit ceasuri de mână au fost militarii
britanici. În scurtă vreme, ceasul de mână făcea practic parte din uniforma unui ofiţer britanic. Acest
aspect este redat în anul 1916 într-o reclamă a Companiei .Thresher şi Glenny, specializată în
uniforme de ofiţeri şi utilaje militare, arătând ce înseamnă stilul pentru un ofiţer în timpul Marelui
3
Război:o prezenţă inteligentă, şi un ceas de mână •
În acelaşi an, compania H Williamson spunea că „unul din patru soldaţi deţine deja un ceas,
iar ceilalţi trei intenţionează să-şi cumpere câte unul, în cel mai scurt timp". Această afirmaţie este
sprijinită şi de o listă a echipamentului de luptă al unui ofiţer al armatei britanice, care menţionează pe
primul loc „un ceas de mână luminos" iar imediat după, revolverul.
Faptul că au fost cumpărate de către persoane fizice, mai degrabă decât să fie comandate de
către autorităţile militare se reflectă în varietatea mare de ceasuri de mână din epocă, ceea ce le face
cu atât mai interesante pentru colecţionari. Acest lucru se va schimba însă la jumătatea Primului
Război Mondial atunci când, în 1917, Ministerul de Război britanic a început să comande ceasuri
pentru ofiţeri. În cartea sa „ Un ghid concis pentru Ceasuri militare 1880-1990", Ziggy Wesolowski
remarcă faptul că:,,Probabil ca urmare a cererii populare, in I 9 I 7 Departamentul de război a
procurat o varietate de ceasuri de mână. Toate ceasurile care au fost puse la dispoziţie au cadrane
cu email negru cu cifrele şi arătătoarele de radiu". Se semnalează astfel apariţia ceasurilor cu cifre şi
arătătoare fosforescente mult mai utile în condiţii de război.
În timpul Primului Război Mondial câteva aspecte se remarcă legate de ceasurile de mână:
firmele producătoare de astfel de ceasuri, comercianţii de astfel de ceasuri şi companii care se
preocupau de furniturile acestora.

2

3

Intemational Watch Magazine, January 2004 pag.45.
http://www.vintagewatchstraps.com/trenchwatches. php
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Una dintre companiile care s-a bucurat de succes în această perioadă cu ceasurile de mână a
fost Wilsdorf & DavisLtd., fondată în 1905, iar mai târziu, în 1915 redenumită Watch Company Ro/ex,
Ltd. Hans Wilsdorf, fondatorul şi directorul Ro/ex, a fost un susţinător puternic al ceasului de mână de
la începutul secolului. În timp ce alţii îl ironizau, Wilsdorf a continuat să experimenteze precizia şi
fiabilitatea acestor ceasuri. Astfel, el este primul care trimite un astfel de ceas „Observatorului pentru
ceasuri de mâna Neuchâtel"- Elveţia, pentru testarea preciziei. După trecerea cu succes a tuturor
testelor, Wilsdorf este încurajat să continue, devenind în scurtă vreme un cunoscut producător de
ceasuri de mână pentru militari. De altfel, Rolexa introdus şi primul ceas de mână cu adevărat
rezistent la apă, Oyster, în 1926.
În acest timp, peste Atlantic, Watch Company Hamilton, fondată în 1892 în Lancaster,
Pennsylvania, iniţial cunoscută pentru ceasurile de buzunar de precizie folosite la căile ferate din
Statele Unite, a devenit oficial furnizorul de ceasuri pentru armata SUA, la începutul Primului Război
Mondial şi, de asemenea, furnizorul rafinatelor ceasuri de mână pentru Forţele Aeriene ale SUA. În
scurt timp, folosirea ceasurilor de către piloţii americani completa cu succes imaginea noului pilot
american cu ochelari, jachetă de piele şi eşarfă lungă. Deşi în arhivele companiei Hamilton nu s-au
păstrat multe informaţii despre această perioadă după cum mărturiseşte Sylvain Dolia, directorul
executiv al Hamilton, s-au produs mai mult de un milion de astfel de ceasuri în timpul şi imediat după
război4.

Un alt mare furnizor de ceasuri pentru ministerele apărării în Primul, dar şi în cel de al Doilea
Mondial a fost firma Omega. Mai întâi, firma Omega, în 1899 a fumizat un ceas de buzunar
special pentru ofiţerii şi soldaţi americani participanţi la Expediţia din Filipine. Omega realizează
primul ceas de mână în 1902, iar în Primul Război Mondial, ceasurile de mână Omega au fost folosite
de ofiţerii armatei americane. Este de menţionat şi că Forţele Aeriene Regale Britanice au deţinut în
timpul acestui război, 50% dintre ceasurile de navigaţie marca Omega 5 •
Alte firme producătoare de ceasuri de mână militare pentru Primul Război Mondial au fost
Eterna, care în 1914 realizează primul ceas de mână cu alarmă, Zenit, Ansonia, Longines, Tavannes,
Hebdomas şi nu în ultimul rând Cartier, care, în 1917 proiectează şi realizează un ceas de mână
special pentru aviatorul brazilian Alberto Santos-Dumont, un pionier al aeronauticii.
Movado realizează în 1912 un ceas militar cu grilaj de protecţie deasupra geamului; alături de
ceasurile cu cifre şi arătătoare fosforescente utilizarea capacelor metalice perforate pentru protejarea
sticlei a constituit o noutate în evoluţia ceasurilor de mână. Acestea acopereau cadranul dar permiteau
citirea ceasului cu uşurinţă, evitându-se în acest fel spargerea geamului ceasului, un material foarte
vulnerabil în timpul luptelor şi care putea cauza răni purtătorului unui astfel de ceas. O soluţie pentru
evitarea acestor inconveniente au fost husele din piele decupate în dreptul cadranului ceasului, dar
care nu s-au bucurat de succes.
În timpul Marelui Război, mulţi bijutieri şi comercianţi cu amănuntul au tăcut publicitate
ceasurilor care au fost destinate militarilor şi care au fost adesea numite sau menţionate ca „ceasuri de
serviciu". Printre cele mai cunoscute dintre acestea au fost JW Benson din Bond Street şi Ludgate
Hi/I, care a promovat „ceasul brăţară pentru serviciu activ Benson", S. Smith & San, ceasornicari ai
Amiralităţii care au tăcut publicitate „Smith's Al/ies Watch", Sir John Bennett, care a promovat „The
Service Wrist Watch", iar Harrods a tăcut publicitate pentru „Harrods Military Luminous Watch".
Cu siguranţă, apariţia ceasului de mână pentru militari nu a fost doar o necesitate a războiului.
Evoluţia firească a orologeriei ar fi determinat apariţia acestuia oricum. Iată însă că, pe timp de război,
un astfel de obiect a salvat chiar viaţa posesorilor lor. În sprijinul acestei afirmaţii vine mărturia unui
soldat englez, pe nume Victor Denham, care la vârsta de optsprezece ani a fost trimis în Franţa, în
Război

4

5

http://www.nytimes.com/2013/ I 0/23/ fashion/v,rist-watches-from-battlefield-to- fash ion-accessory. html
http://www.omegamuseum.com/officia
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luna august 1917. În urmă unei răni la cap în timpul ofensivei germane în martie 1918 a fost luat
prizonier de război. Condiţiile prizonieratului erau destul de dure şi raţiile de mâncare foarte mici.
Foamea îl îndeamnă pe soldatul Denham să găsească o soluţie de supravieţuire şi atunci „singurul
articol de valoare pe care l-am avut pe lângă cizme, a fost ceasul de mână; a fost un moment de mare
de decizie atunci când l-am dus la bucătarul italian. El mi-a dat un mic sac de cruste de pâine uscată,
oprit din raţiile noastre, fără îndoială". Denham a supravieţuit războiului şi faptul că, avea un ceas de
6
mână soldat fiind şi nu ofiţer, este cu atât mai remarcabil •
Pentru restul secolului 20, purtatul ceasului de mână a devenit o obişnuinţă a modului în care
oamenii trăiesc. Chiar dacă tehnologia ultimilor decenii a depăşit ceasul mecanic, de buzunar sau de
mână, marile firmele de orologerie produc în continuare astfel de ceasuri care sunt căutate şi
apreciate.
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SECOLUL AL XVIII-LEA „EPOCA DE AUR" A OROLOGERIEI
ENGLEZE ŞI FRANCEZE
Elisabeta Savu•
Abstract: The 1B'h century represents a distinct period in the history of horology, when the clock, a perfect
synthesis of science and art, is considered a symbol of the performances of these areas. Throughout the era, a
fierce competition can be observed between the manufactories /rom France and England, both in terms of the
production levei and in terms of the technical and artistic performances of the clocks made in those countries.
At the beginning of the 18th century, although England dominated this domain in Europe, through the
remarkable technical qualities of the clocks produced, the French, as we/1, gained more and more ground. Thus
in the middle of IB'h century, the clockmakersfrom France, managed to discrown their Eng/ish riva/s.
This paper presents the mast important inventions and innovations made by famous Eng/ish and French
clockmakers, in the 1ffh century: David Quare, George Graham, John Harisson and Julien Le Roy, Jean
Antoine Lepine, Jean Romilly, and the fast but nat /east, Abraham Louis Breguet. At the end of the paper, you
can admire images of Eng/ish and French clocks, from the 1ffh century, found in the collection of the Clock
Museum "Nicolae Simache" Ploieşti.
Keywords: Horology, Eng/ish and French clockmakers, Clock Museum "Nicolae Simache" Ploieşti.

ecolul al XVIII-iea reprezintă în istoria orologeriei europene o etapă distinctă, când
ceasul, sinteză perfectă între ştiinţă şi artă, este considerat un simbol al performanţelor
acestor domenii. Pe tot parcursul epocii se înregistrează o concurenţă acerbă între
manufacturile din Franţa şi Anglia, atât în privinţa nivelului producţiei, cât mai ales a
performanţelor mecanismelor şi aspectului carcaselor. La începutul secolului, deşi Anglia domina
orologeria europeană, prin calităţile tehnice deosebite ale ceasurilor produse, concurenţa franceză se
prefigura din ce în ce mai puternică, încât la jumătatea intervalului orologierii acestei ţări vor reuşi să
dobândească un deosebit prestigiu, detronând astfel poziţia privilegiată a ţării rivale.
Această concurenţă a înregistrat şi perioade acute constând în eforturile fiecăreia dintre ţări de
a-şi atrage cei mai renumiţi orologieri din cealaltă ţară [I]. Finalul acestui proces de rivalitate a fost
benefic pentru orologeria din ambele ţări care a înregistrat numeroase şi importante progrese, ceasul
ţintind perfecţiunea prin contribuţia celor mai renumiţi reprezentanţi ai domeniului.
În primele decenii ale secolului al XVIII-iea până spre jumătatea perioadei, orologeria
engleză, concentrată îndeosebi în Londra s-a dezvoltat rapid, impunându-se prin cercetările şi
noutăţile tehnice aduse de mari maeştri precum Daniel Quare, Thomas Tompion, George Graham,
John Harisson, ultimul remarcându-se în special prin cercetările în vederea determinării longitudinii;
vitalitatea orologeriei engleze se releva şi prin dezvoltarea comerţului atât în Europa cât şi în pieţele
identificate în Imperiul Otoman şi în îndepărtata Chină [2].
Orologierii secolului al XVIII-iea nu s-au rezumat la gradele de precizie aduse ceasurilor prin
adăugarea balansierului inelar la resortul spiralat, invenţia lui Christian Huygens în 1657 şi pusă în
practică de Isaac Thuret în 1675 [3]. Ei şi-au orientat cercetările în vederea remedierii
inconvenienţelor, rezultate de tipul de eşapament de contactele dintre piese de variaţiile temperaturii.
În jurul anului 1725, unul dintre cei mai renumiţi orologieri englezi ai acestei perioade,
George Graham, inventează un nou tip de eşapament prevăzut cu cilindru. Denumirea era determinată
de o componentă principală în formă de semicilindru adâncit, din oţel, la care se adăuga o roată de
cupru; unul după altul, dinţii acestuia pătrund în crestătura cilindrului, la ieşire dând un impuls
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balansierului. Până la sîarşitul secolului al XVIII-iea acest tip de eşapament a cunoscut un mare
succes în Anglia, în schimb, în Franţa el a fost utilizat foarte puţin [4]. George Graham (1674-1751)
şi-a început cariera în atelierul celebrului orologier Thomas Tompion, în 1717 fiind admis în
Compania Maeştrilor Orologieri din Londra iar în 1720 devine membru al Societă/ii Regale. Numele
lui George Graham este asociat cu importante progrese în orologerie în prima jumătate a secolului al
XVIII-iea, inventând, pe lângă eşapamentul cu cilindru, şi pendulul cu mercur compensator [5]. A fost
contemporan cu celebrul orologier francez Julien Le Roy, pe care l-a preţuit pentru numeroasele sale
invenţii, fiind, la rându-i, apreciat de acesta care, în 1728 face posibilă cunoaşterea de către orologierii
parizieni a eşapamentului cu cilindru. Însuşi Julien Le Roy va adopta acest tip de eşapament la unele
dintre piesele create de el, iar orologierii englezi vor prelua la rândul lor sistemul de repetiţie inventat
de renumitul orologier francez, volumul ceasurilor englezeşti cu repetiţie reducându-se semnificativ
prin suprimarea unei carcase [6].
În secolul al XVIII-iea, ceasurile cu sonerie şi repetiţie erau foarte apreciate; sistemul fusese
inventat încă de la sîarşitul secolului al XVII-iea, în anii 1680, de către renumiţii orologieri englezi
Daniel Quare (1648-1724) şi E. Barlaw (1636-1776) şi consta în posibilitatea ceasurilor de a
semnaliza, la comandă, orele şi sferturile acestora prin acţionarea unui buton al soneriei situat în
apropierea tortiţei de susţinere. Sistemul de sonorizare al ceasurilor englezeşti era compus de regulă
dintr-un clopoţel şi un ciocănel în timp ce piesele franceze erau prevăzute cu o sonerie silenţioasă,
inventată de Julien Le Roy. Acest procedeu evoluat de sonorizare consta dintr-un ciocănel ce lovea o
componentă metalică sudată direct de carcasă [7].
Dezvoltarea înfloritoare a orologeriei franceze a fost brusc întreruptă la sîarşitul secolului al
XVII-iea mai ales datorită migraţiei a numeroşi orologieri şi bijutieri hughenoţi, originari din Blais,
Lyon, Paris, Rouen, în urma revocării edictului de la Nantes în 1685. Emigrarea lor în Olanda, Anglia
şi Elveţia va favoriza dezvoltarea într-un ritm accelerat al orologeriei din aceste ţări [8]. În 1742,
Savory de Braslon a fost primul istoric care a relevat importanţa emigraţiei orologierilor francezi şi
rolul lor în dezvoltarea orologeriei engleze. Alţi factori nefavorabili vor contribui la stagnarea,.până la
anumite faze de declin a orologeriei franceze la sîarşitul secolului al XVII-iea şi începutul secolului al
XVIII-iea. Aceştia au constat în concentrarea industriilor de artă în Paris, defavorizând astfel unele
oraşe de provincie, rigiditatea reglementărilor corporaţiilor, criza economică de la sîarşitul domniei
lui Ludovic al XIV-iea. Sub Regenţă (1715-1723) oficialităţile au încercat zadarnic remedierea
situaţiei deplorabile a orologeriei franceze prin crearea a două manufacturi, la Versailles şi Saint Germain - en-Laine conduse de un renumit orologier englez, Henry Sully (1680-1728).
Încă din primii ani de funcţionare afacerea s-a dovedit a fi un eşec sîarşind prin a fi închisă în
1720 [9]. Totuşi, în primele decenii care au urmat momentului 1720, orologeria franceză îşi va regăsi
prestigiul de odinioară, maeştrii săi începând să producă ceasuri de buzunar şi pendule ornamentate
într-o manieră rafinată, prevăzute cu noi perfecţionări tehnice răspunzând astfel gustului societăţii
secolului al XVIII-iea care aprecia atât luxul cât şi curiozităţile tehnice. Orologierii francezi din
această perioadă vor produce piese care se remarcau atât prin somptuozitatea şi eleganţa repertoriilor
decorative, cât şi prin calităţile tehnice şi precizia mecanismelor.
În consens cu aceste deziderate, corporaţia orologierilor din Paris va primi în anul 1722 noi
statute care-şi vor găsi aplicabilitate până la sîarşitul secolului al XVIII-iea. Una din prevederile
acestor noi reglementări consta în modalitatea de obţinere a titlului de maestru în orologerie,
candidatul la acest statut trebuind să realizeze un ceas cu sonerie sau cu repetiţie.
La jumătatea secolului al XVIII-iea, orologeria franceză este din nou la apogeu, impunându-se
atât în plan european cât şi internaţional. Ceasurile franceze, adevărate produse de lux, răspundeau
solicitării unei numeroase clientele care aprecia atât decoraţia lor, în acord cu stilul epocii, cât şi
funcţionarea mecanismelor prevăzute cu piese şi sisteme dintre cele mai noi, semnificând progresul
atins de ştiinţa şi tehnica vremii. Ceasurile devin indispensabile acestei clientele fericite care şi-a creat
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o artă de a trăi marcată de confort material şi de plăcerea luxului aflată în căutarea utilului, a
agreabilului şi a frumuseţii dar şi a noutăţilor din ştiinţă şi tehnică [10].
Unul dintre cei mai importanţi, admiraţi şi respectaţi orologieri francezi din această perioadă
este Julien le Roy (1686-1759) a cărui operă se constituie ca o valorificare, la un nivel superior, a
tuturor cunoştinţelor specifice atât orologeriei franceze cât şi engleze, deţinătoarea supremaţiei în
domeniu până în momentul afirmării lui. Prin excepţionalele sale creaţii, Julien Le Roy va reuşi să
detroneze supremaţia engleză în orologerie determinându-l pe Voltaire să afirme către unul dintre fiii
acestuia Pierre Le Roy, la puţin timp după victoria franceză din mai 1745 de la Fontenay: ,,Mareşalul
de Saxa şi tatăl vostru i-au înfrânt pe englezi" [11 ]. Manifestând încă de tânăr vocaţie şi aptitudini
ieşite din comun pentru orologerie, Julien Le Roy îşi va desăvârşi cunoştinţele în domeniu, la Paris,
unde îşi va uimi contemporanii cu rapiditatea prin care realiza ceasurile; se spune că realiza un ceas cu
repetiţie în mai puţin de opt zile. Astfel, în 1713 primeşte titlul de Maestru în orologerie, la numai 27
de ani. În 1714 este numit director al Societăţii Artelor, atelierul şi locuinţa sa fiind acum foarte
aproape de palatul regal [12]. Cea mai importantă invenţie a lui Julien Le Roy, care i-a adus
celebritate în întreaga lume, a constat într-un nou sistem de repetiţie al orelor şi sferturilor, silenţios,
realizat prin lovirea cu un ciocănel a unei componente sudate de carcasa ceasului. De numele lui sunt
asociate şi multe alte inovaţii în privinţa funcţionării cât mai precise a ceasurilor, cât şi aspectului
acestora, dintre care menţionăm: schimbarea dispunerii şi a rulajului pieselor prin intermediul cărora
funcţionează indicatoarele ceasurilor cu repetiţie, realizarea unui nou angrenaj mai sigur şi mai exact,
anumite componente ale acestuia purtându-i numele, folosirea pentru prima dată în orologerie a
uleiului la pivoţii roţilor şi balansierului diminuând prin această simplă metodă uzura rezultată din
frecarea pieselor în mişcare, studierea efectului variaţiilor de temperatură asupra dilatării inegale a
diferitelor metale.
În anul 1720, Julien Le Roy realizează o pendulă care indica ecuaţia timpului (raportul dintre
timpul solar şi timpul mecanic) prin intermediul unor cadrane mobile. Această extraordinară piesă a
atras elogii şi admiraţia atât din partea Academiei de Ştiinţe cât şi a reg~ntului Philippe d'Orleans, un
pasionat al domeniului. În 1736, la solicitarea Academiei Franceze, realizează o pendulă care indica şi
secundele şi care a funcţionat cu o exactitate remarcabilă în cadrul unei expediţii geografice iniţiată de
regele Ludovic al XV-lea. Va primi în anul 1739 titlul de orologier al regelui, reşedinţa sa fiind de
acum înainte în apropierea palatului Luvru. Invenţiile lui Julien Le Roy au fost rapid asimilate în
orologerie iar ceasurile sale au fost imitate în număr mare de alţi orologieri pentru a le vinde mai
repede şi la un preţ mai bun; la o astfel de practică s-au dedat mai ales orologierii elveţieni din Geneva
[13].
Julien Le Roy a fost unul dintre primii orologieri francezi care a deschis comercializarea
ceasurilor în Imperiul Otoman, piaţa turcă fiind extrem de atractivă încă din acea perioadă [14].
Numele lui Julien le Roy este menţionat în preambulul planşelor de orologerie al Enciclopediei lui
Diderot şi D' Alembert, recunoscându-i-se meritul de a fi stat la originea dezvoltării orologeriei
franceze [15].
Activitatea în domeniul orologeriei a lui Julien Le Roy este continuată de fiul său cel mare,
Pierre Le Roy, căruia i se datorează inventarea şi perfecţionarea eşapamentului cu detentă utilizat cu
precădere în realizarea cronometrelor de marină; aceeaşi utilizare o vor avea şi cercetările lui
Ferdinand Berthoud, de origine elveţiană stabilit şi activând la Paris în orologeria de precizie. Prin
cercetările sale, acesta propulsează orologeria franceză pe un loc dominant în ceea ce priveşte studiul
longitudinii, cronometrele sale, denumite „ceasuri cu longitudine", fiind şi astăzi de o surprinzătoare
precizie [16].
În această perioadă, un rol important în perfecţionarea funcţionării mecanismului de ceasuri îl
va avea utilizarea rubinelor descoperită în Anglia, la Londra, în jurul anului 1700. Rolul rubinelor,
pietre naturale, mai târziu sintetice, de o mare duritate, era evitarea uzurii pivoţilor, în special a
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balansierului datorită mişcării de frecare. Utilizate cu precădere în Anglia, rubinele
se vor generaliza şi în alte ţări, în Franţa această practică fiind semnalată în jurul anului 1720 [ 17].
Printr-o serie de inovaţii şi perfecţionări aduse mecanismelor şi carcaselor, dimensiunile
ceasurilor franceze în ansamblu, produse începând cu anii 1720, tind să se diminueze, diametrul cocqurilor nedepăşind, rareori, doi centimetri.
Instrumente de utilitate practică, ceasurile sunt în acelaşi timp accesorii ale ţinutei feminine şi
masculine reflectând prin decoraţia lor direct dependentă de modă, evoluţia stilurilor epocii. Între anii
1720-1760 carcasele ceasurilor franceze erau ornamentate în special prin emailare în stil rococo, un
stil preţios şi elegant care înflorea în artele decorative; decoraţia rafinată consta din scene galante
inspirate după operele unor artişti celebri ai epocii încadrate de volute, ghirlande sau borduri din
briliante. Acest stil dominant în ornamentica ceasurilor franceze va influenţa puternic şi decoraţia
ceasurilor elveţiene din epocă [ 18].
În acelaşi interval, o mare parte a ceasurilor englezeşti prezentau o decoraţie foarte bogată
realizată cu predilecţie prin modelare în tehnica „au repousse", subiectele fiind adesea împrumutate
din mitologia şi istoria antică; scenele erau încadrate de perle, rubine, smaralde sau diamante în stil
rococo de inspiraţie franceză, stil foarte la modă în Anglia în timpul lui George al Ii-lea (1727-1760)
[19].
Atât în Anglia cât şi în Franţa, ceasurile aveau cadranele emailate alb cu orele marcate în cifre
romane iar minutele în cifre arabe; cocq-urile, aurite, filigranate şi gravate prezentau o bogată
decoraţie cu motive de inspiraţie vegetală, stilizate, cu diametrul ce nu depăşea doi centimetri; în
Anglia acestea rămân cele mai ornamentate componente ale ceasurilor.
În perioada cuprinsă între anii 1760-1790, eforturile orologierilor, atât din Anglia cât şi din
Franţa, se vor concentra în realizarea unui cronometru prin intermediul căruia să se efectueze calculul
longitudinii cât şi în îmbunătăţirea funcţionării ceasurilor existente. O serie de perfecţionări
importante aduse mecanismelor ceasurilor nu au fost însă aplicate decât în secolul următor. Astfel,
eşapamentul liber, cu ancoră, creat în 1752 de renumitul orologier engl~z Thomas Mudge (17151794) nu a cunoscut succesul deplin decât un secol mai târziu; acest orologier concepe şi ceasuri ce
puteau indica ecuaţia timpului, calendarul perpetuu, repetiţia minutelor [20].
Aceeaşi recunoaştere tardivă o vor înregistra şi inovaţiile din jurul anilor 1770 aduse în
domeniul orologeriei de francezul Jean Antoine Lepine (1720-1814 ). Maestru în orologerie în 17 62,
acesta primeşte titlul de orologier al regelui între anii 1774-177 5. Celebritatea lui este datorată în
special unui nou tip de eşapament denumit „eşapament cu virgulă" pe care l-a conceput şi 1-a
perfecţionat el însuşi continuu. Tot lui i se datorează şi micşorarea grosimii mecanismelor ceasurilor,
acestea devenind plate, prin înlocuirea platinei superioare şi a pivoţilor prin punţi (poduri). În lucrarea
„Tablettes Royalles de Renomee" este descrisă în termeni extremi de laudativi o piesă creată de
acesta, care se putea întoarce fără cheie, printr-un dispozitiv aflat în tija de lângă anou; era un ceas
astronomic cu calendare, care au atras admiraţia regelui Ludovic al XV-iea căruia i-a fost prezentat.
Prin această inovaţie, Jean Antoine Lepine poate fi considerat un precursor al ceasurilor care sentorceau prin coroana remontoare; tot Jean Antoine Lepine este primul orologier care a folosit cifrele
arabe pentru indicarea orelor, preocupându-se în creaţiile sale atât de modernizarea mecanismelor cât
şi de estetica ceasurilor în ansamblu.
Deşi acest tip de eşapament fusese inventat, orologierii francezi au continuat şi utilizat în tot
cursul secolului al XVIII-iea eşapamentul prevăzut cu vergea, apreciat mai ales datorită rezistenţei lui.
Orologierii englezi preferau eşapamentul cu cilindru care a fost îmbunătăţit prin înlocuirea roţii de
alamă cu una de oţel, mai rezistentă. Tot ei au continuat să construiască ceasuri cu carcase duble, deşi
pe continent tendinţa generală era aplatizarea ceasurilor.
În Franţa se menţin, în privinţa tehnicilor de decorare, gravarea şi emailarea, fie separat, fie
combinat; spre finalul secolului al XVIII-iea apare ghiloşarea mecanică. Temele scenelor reprezentate
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ca în perioada anterioară (mitologia, istoria antică, dragostea) apărând însă deosebiri în
privinţa manierei de redare identificată prin simboluri sau atribute ale acestora. Compoziţiile sunt
încadrate de ghirlande din flori sau lauri, terminate în panglici, frize din ove sau palmete. Cadranele
sunt în continuare din email alb. Cifrele arabe nu sunt rezervate numai minutelor, ele indicând adesea
şi orele. Tradiţionala numerotare a minutelor (5, IO, 15, 20, etc.) este înlocuită printr-o numerotare
mai discretă, din 15 în 15, uneori şi ea suprimată, redarea fiind prin linii şi puncte; cocq-urile sunt la
fel de bogat ornamentate cu motive florale şi vegetale în alternanţă cu cele geometrice [21 ].
Ceasurile englezeşti au în majoritatea lor cadranele din email alb, cu minutele marcate cât mai
discret, iar orele indicate prin cifre romane alungite şi fine, dispuse într-o manieră razantă; sunt şi
cadrane din metal ghiloşat cu indicaţii ale orelor gravate pe cercuri din metal lustruit; cocq-urile au un
decor mai sobru [22].
Una din realizările cele mai importante ale secolului al XVIII-iea în domeniul orologeriei de
înaltă precizie a fost calculul longitudinii prin intermediul cronometrelor de marină. Cercetările pentru
elaborarea acestora au durat aproape o jumătate de secol, nume importante de orologieri englezi şi
francezi consacrându-şi o mare parte din activitatea lor soluţionării acestei probleme ştiinţifice şi
tehnice. Începute în anul 1714, când Parlamentul englez lansează un concurs cu atribuirea unui
premiu celui care va rezolva primul calculul longitudinii, cercetările în acest sens vor continua prin
implicarea unor nume importante din orologeria franceză antrenate prin decizia similară a Regenţei şi
a regelui Ludovic al XV-iea. Ferdinand Bertoud şi mai ales Pierre Le Roy sunt două nume dintre cele
mai cunoscute din orologeria franceză pentru rezultatele propriilor cercetări, care vor fi utilizate
plenar în realizarea cronometrelor de marină. Cel care reuşeşte să câştige premiul instituit de
Parlamentul englez în 1714, construind primul un cronometru de marină prin intermediul căruia s-a
calculat exact longitudinea a fost orologierul englez John Harrison (1693-1776), buna funcţionare a
cronometrului inventat de acesta fiind verificate în urma voiajului în Antile a două nave engleze,
efectuat între anii 1761-1764 [23].
Anul 1755 marchează un alt moment de referinţă în orologeria franceză prin contribuţia lui
Jean Romilly, care inventează un ceas prevăzut cu eşapament cilindru prin intermediul căruia s-au
măsurat prima dată secundele. Jean Romilly (1714-1796) este cunoscut şi pentru colaborarea sa cu
Diderot, lui datorându-i-se redactarea tuturor capitolelor din enciclopedie referitoare la istoria
orologeriei [24].
La sfărşitul secolului al XVIII-iea, Parisul şi Londra rămân cele mai importante centre
europene în domeniul orologeriei cu o producţie de calitate, comercializate pe noi pieţe de desfacere
identificate în Orientul Apropiat şi în China.
Istoria orologeriei europene din ultimul sfert al secolului al XVIII-iea este străbătută de
inspiraţia de geniu a lui Abraham Louis Breguet, considerat în mod unanim cel mai mare orologier al
tuturor timpurilor [25]. Născut în Elveţia, Neuchâtel, în 1747, Abraham Louis Breguet se stabileşte de
tânăr în Franţa, la Paris, unde se va instrui temeinic în ştiinţa şi arta orologeriei. Anul 1775, când
deschide propria sa afacere, marchează şi începutul unei cariere fără precedent ale cărei calităţi
constau în rigoare ştiinţifică, spirit inovator, valenţe artistice, vocaţie comercială. Dintre numeroasele
invenţii şi creaţii ale lui Abraham Louis Breguet menţionăm pe cele mai importante, concretizate în:
perfecţionarea ceasului automatic(perpetuu), realizat prima dată în anul 1780 de către orologierul
elveţian Abraham Louis Perrelet ( 1729-1826), invenţia arcului de gong care reducea semnificativ
volumul ceasurilor cu repetiţie, a dispozitivului antişoc, a arcului spiralat cotit ce-i poartă numele, a
eşapamentului de forţă constantă (1798), a ceasului tactil care afişa ora prin simpla atingere, a
regulatorului tip tourbillon inventat în 1795 şi brevetat în 1801; această excepţională invenţie a lui
Abraham Louis Breguet a fost concepută în vederea compensării erorilor cauzate de forţa de gravitaţie
şi consta dintr-o casetă în care erau incluse eşapamentul şi balansierul, piesa principală exercitând o
rotaţie cu o durabilitate variabilă de la unu la şase minute.
sunt

aceleaşi
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lui Abraham Louis Breguet era într-o strânsă concordanţă cu arta şi gustul epocii sale,
clientela lui găsind în produsele concepute de acest genial orologier tot ce putea să-şi dorească:
sobrietatea formelor, luxul materialelor, perfecţionarea tehnicilor, confortul utilizării, exactitatea
funcţionării, raritatea complicaţiilor [26]. A creat ceasuri adevărate capodopere ale domeniului pentru
elita politică din Franţa, Rusia, Spania, Turcia. A fost apreciat şi admirat îndeosebi de regina Maria
Antoaneta, pentru care concepe, în 1783, un ceas cu complicaţii, care a fost cunoscut în istoria
creaţiilor sale sub o dublă denumire: ,,Ceasul Maria Antoaneta" sau „Ceasul cu numărul 160".
Comanda fermă şi imperioasă îi fusese adresată de un ofiţer din garda reginei, care-i solicitase
maestrului să realizeze pentru aceasta un ceas care să conţină toate complicaţiile şi performanţele
cunoscute în epocă. Nici o limită nu era impusă, nici asupra termenului, nici asupra preţului şi mai
ales, acolo unde era posibil, aurul trebuia să înlocuiască orice alt metal. Ceasul conceput de Abraham
Louis Breguet era un ceas automatic dotat cu următoarele funcţii şi complicaţii: repetiţia minutelor,
calendar perpetuu complet (indicarea zilei, datei, lunii şi ciclul anilor bisecţi), ecuaţia timpului,
rezerva de mers, marea secundă (care-i dădea ceasului caracteristica de cronograf), sistem antişoc,
lagăre din safir, carcasa din aur [27]. Piesa astfel concepută urma să fie ceasul cel mai complicat din
lume în acel moment şi chiar aşa a fost, ea deţinând, după întârziata sa finalizare, în anul 1827, acest
record mai mult de un secol.
Înzestrat cu simţ comercial aparte, Abraham Louis Breguet inventează şi o nouă modalitate de
vânzare a ceasurilor, prin subscripţie; aceasta presupunea plata unui avans la comanda unui ceas şi
achitarea sumei restante la livrare, asigurându-se astfel un volum constant al capitalului pentru
menţinerea şi dezvoltarea producţiei [28].
Numărul mare al invenţiilor şi inovaţiilor acestui celebru orologier coroborat cu originalitatea
lor, vor constitui la începutul secolului al XIX-iea baza orologeriei moderne, Abraham Louis Breguet
reprezentând o personalitate pregnantă care a revoluţionat ştiinţa şi arta orologeriei. Numele lui
străluceşte pe firmamentul orologeriei de mai mult de două secole, fiind greu să se găsească un loc
apropiat de al lui în panteonul orologierilor [29].
Originalitatea şi perfecţiunea tehnică creată de Abraham Louis Breguet, stilul lor elegant,
discret şi sobru, armonia proporţiilor constituie premise ale esteticii funcţionale şi ale erei industriale
în orologerie [30].
Muzeul Ceasului „Nicolae Simache" din Ploieşti deţine în patrimoniul său un lot semnificativ
de piese datând di°: această perioadă de mare strălucire a orologeriei engleze şi franceze, dintre care se
disting:
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Ceas de buzunar, Charles Cabrier,
argint, 112 sec. XVIll

Ceas de buzunar, Thomas Leman,
argint, 112 sec. XVIll
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Ceas de huzunar, Daniel St. Leu,
wir, 2/2 sec. XVIII

Ceas de huzunar, Jones Wightman,
argint, 112 sec. XVIII

Ceas de huzunar, George Prior,
argint, 4/4 sec. XVI//

Ceas de huzunar, Markwick Markham,
argint, 414 sec. XVI//
Franţa

Ceas de huzunar, Ju/ien Le Roy,
argint. sec. XVIII

Ceas de huzunar, anonim,
aur, sec. XVIII
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Ceas de buzunar, Jean Antoine Lepine,
argin~ sec. XVIII

Note:
1. Geoffroy Ader, Denis Corpechot, Horlogerie, 2005, p.80; Julien Le Roy, Horloger, în „Horlogerie
Ancienne", 1977, p.8.
2.Catherine Cardinal, Catalogue des montres du Musee du Louvre, tome I, 1984, p. 112.
3.Geoffroy Ader, Denis Corpechot, op.cit., p.79.
4 Catherine Cardinal, op. cit., p.114.
5. Geoffroy Ader, Denis Corpechot, op.cit., p.80; Catherine Cardinal, op.cit., p.244.
6. Julien Le Roy, Horloger, în „Horlogerie Ancienne", 1977, pp.8-9.
7. Catherine Cardinal, op. cit., p.114.
8. Ibidem, p.112; Geoffroy Ader, Denis Corpechot, op.cit., p.81.
9. Julien Le Roy, Horloger, în „Horlogerie Ancienne", 1977, p.8; Catherine Cardinal, op.cit., p.113.
1O. Catherine Cardinal, Les annees 1760-1820 en France: au temps de perfection pour la montre
Montres &Merveilles, collection du Musee du Temps, Besan4ron; 2011, p.18.
11. Grand Dictionnaire Universele du XIXe siecle, 1873 p.399.
12. Catherine Cardinal, Catalogue des montres du Musee du Louvre, tome I, 1984, p. 246.
13. Julien Le Roy, Horloger, în „Horlogerie Ancienne", 1977, pp.8-9.
14. https://richardjeanjacques.blogspot.ro
15. Catherine Cardinal, op. cit., p.246
16. Geoffroy Ader, Denis Corpechot, op.cit., p.81.
17. Tatiana Ristea, Istoria şi evoluţia cocq-urilor, în „Anuarul Muzeului Judeţean de Istorie şi
Arheologie Prahova·", Serie Nouă, VI, 2015, p.275.
18. Catherine Cardinal, op. cit., p. l 15.
19. Ibidem.
20. Geoffroy Ader, Denis Corpechot, op.cit., p.80.
21. Catherine Cardinal, op.cit., p.246; Idem, Les annees 1760-1820 en France: au temps de perfection
pour la montre Montres &Merveilles, collection du Musee du Temps, Besan4ron; 20 l l, pp.18-24;
Genio Gallico, Catalog de expoziţie, Muzeul Naţional de Istorie a României, 2014, p.28.
22. Catherine Cardinal, op.cit., pp.167-169.
23. Geoffroy Ader, Denis Corpechot, op.ci., pp.80-8 l.
24. Catherine Cardinal, op.cit., p.248.
25. Mihai Ceciu, Breguet, amprenta geniului, în „Temporis", I, 2007, pp.59-6 I.
26. Catherine Cardinal, Les annees 1760-1820 en France: au temps de perfection pour la montre
Montres &Merveilles, collection du Musee du Temps, Besan4ron; 2011, p.24.
27. Geoffrpy Ader, Denis Corpechot, op.cit., p.81.
28. Mihai Ceciu, op.cit., p.60.
29. Catherine Cardinal, op.cit., p.20.
30. Idem, Catalogue des montres du Musee du Louvre, tome I, 1984, p. 212.
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JUKEBOX-UL, MAŞINĂRIA DIVERTISMENTULUI
Teodora-Camelia Cristofor•
Abstract: The history of the emergence of the first coin operated automata starts towards the end of the 19th
century, when some models of music boxes were manufactured in order to be activated using a token. The
diversifica/ion of the industry of music devices manufacturers, associated with the desire for entertainment,
genera/ed the creation of new brands which conquered the market rapidly. The first patents for coin operated
devices were granted in the United Stated starting with the J890s, being represented by music machines,
automated se/ling machines and gambling machines. The usual denomina/ion of jukebox for these machines
emerged in Southern USA, during the 1930s, the initial name given by the manufacturers of these machines
being automated coin operated phonograph.
Keywords: Jukebox, coin operated automata, music box, entertainment.

storia apariţiei primelor automate comandate cu monedă începe spre sfărşitul sec. al XIXiea, când unele modele de cutii muzicale sunt produse pentru a fi acţionate prin
intermediul acesteia sau a unui jeton. Diversificarea industriei producătorilor de aparate
muzicale asociată cu dorinţa divertismentului a generat crearea de noi branduri care au
cucerit rapid piaţa. Primele patente pentru aparate operate cu monedă sunt acordate în Statele Unite
începând cu anii 1890, acestea fiind maşini muzicale, automate de vânzare automată şi maşini de
jocuri de noroc. Denumirea uzuală de jukebox 1 pentru aceste maşini apare în sudul SUA, în anii 1930,
denumirea iniţială a producătorilor acestor tipuri de aparate fiind de fonograf automat acţionat de
monedă (coin-slot phonograph).Primul aparat automat pentru redarea muzicii declanşat prin
intermediul unei fise (Nickel-in-the-Slot Phonograph) este inventat în anul 1889 de către americanii
Louis T. Glass2 şi William S. Arnold, parteneri de afaceri. Louis Glass, managerul Companiei Pacific
Phonograph 3 (fig. I), a fost primul care a intuit potenţialul unei maşini muzicale operate cu monedă.
4
Aparatul era, de fapt, un fonograf electric Edison, Clasa M , cu cilindru, îmbunătăţit din punct de
vedere funcţional prin introducerea unui mecanism cu fante pentru introducerea fisei. Prima
demonstraţie cu acest nou aparat a avut loc la Restaurantul Palais Royale din San Francisco, în data de
23 noiembrie 1889. Maşina nu avea amplificare, erau doar patru tuburi de ascultare, aşa încât
ascultătorii trebuiau să stea aproape de aparat. Proprietarul restaurantului a permis instalarea maşinii
în local, iar în primele 6 luni au fost încasări de peste I OOO $. Datorită succesului, a doua maşina de
acest tip este instalată în acelaşi restaurant la 4 decembrie 1889.
În perioada noiembrie/decembrie 1889 - mai 1890, cei doi antreprenori produc şi introduc în
diverse locuri din San Francisco circa 15 astfel de maşini ce operau cu monedă de 5 cenţi, aducândule un profit de 4019 $.
În Europa, Charles Adam-Randall, electrician britanic, obţine pe 4 mai 1889 5 patent pentru un
aparat operat cu monede, denumit Automatic Pariophone. O demonstraţie cu acest automat a fost

I

• Muzeograf, expert bunuri culturale tehnice, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi.
1
Conform DEX, aparat automat cu discuri muzicale, denumit şi tonomat, care poate fi pus în funcţiune cu
ajutorul unei fise sau jeton, instalat în obicei în localuri publice.
2
Născut la 6 august 1845 în New Castle, Delaware-Statele Unite, Louis Glass este angajat în 1868 telegrafist la
Compania Western Union, unde rămâne timp de 1O ani. În acest timp acumulează capital şi în 1889 devine
director general al Companiei Edison General Electric din San Francisco. Toată viaţă a fost director şi
vicepreşendinte la o serie de companii de telefonie, deosebit de importante din zona San Francisco. A murit la
12 noiembrie 1924, la vârsta de 79 de ani.
3
The Billboard Magazine, SUA, May 23, 1953, p.58.
4
Este primul model de fonograf de succes produs de firma Edison Phonograph, începând cu anul 1889.
5
http://coin-o-phone.com/history.pdf
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făcută

de inventator la Londra, pe 30 mai 1889, cu ocazia organizării unui workshop dintr-un imobil
situat în Montpelier Square. Sursele documentare existente sunt foarte modeste în privinţa
informaţiilor acestui automat, fără martori fotografici sau alte explicaţii suplimentare.
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Fig. 1. Reclama Companiei Pacific Phonograph

În aceeaşi perioadă, în 1891, Albert K. Keller obţine brevet
pentru mecanismele cu cilindru operate cu monedă şi cedează imediat
drepturile privind patentul către Automatic Phonograph Exhibition
Company cu sediul în New York, companie condusă de Felix
Gottschalk6• Keller concepe aparate fonograf automate (fig.2), cu
mecanisme Edison, produse şi vândute, pentru început, în colaborare cu
Erza Torrence Gilliland7 ( 1846-1903), care deţinea Gilliland Sales Co.
din New York. Automatele au fost instalate în săli de jocuri. Din
nefericire, în urma unei crize de pe piaţa de capital din 1893, Automatic
Phonograph Exhibition Company este dizolvată şi producţia încetează.
La cumpăna dintre cele două secole, prima generaţie a maşinilor
cu ţi.se, ieftine şi accesibile, devin populare în cafenele,
baruri, săli de dans şi alte localuri, fără concurenţă din partea altor
automate acţionate cu monedă, cum ar fi pianolele şi orchestrioanele. De asemenea, faima acestora era
ridicată şi în rândul populaţiei afto-americane din partea sudică a Statelor Unite. Denumite şi jukejoints, la vremea respectivă, maşinile muzicale funcţionau continuu, spre
mulţumirea şi gustul tuturor.
Cutiile muzicale acţionate de monedă construite în Elveţia
constituie precursoarele tonomatelor, care executau mai multe melodii, iar,
la unele modele, registrul muzical se schimba automat. Aparatele erau
fabricate solid, pentru a rezista la şocuri şi erau, în general, întâlnite în
parcuri de distracţii, gări şi alte spaţii publice. O parte dintre aceste piese
au supravieţuit până în prezent.
Fig.2

Fig. 3

acţionate

Cutie muzicală cu monedă KALLIOPE8 model Nr.83 (fig.3)
Producător: Kalliope Fabrik Musikwerk9, Leipzig, c.1895
Dimensiuni: 103x60x36 cm
Mecanism încorporat în cutie din lemn de nuc.

6

http://juke-box.dk/gert-glass.htm.
E.T. Gilliland a fost unul dintre cei mai creativi inventatori din sec. al XIX-iea şi om de afaceri. A fost prieten
cu To.A.Edison, a lucrat o perioadă cu acesta şi a fost investitor major la Edison Phonograph Company. În urma
unei dispute juridice, prietenia dintre cei doi se rupe în 1890.
8
Q. David Bowers, Encyclopedia of Automatic Musical lnstruments, The Vestal Press, New York, USA, 1972,
r.109.
Companie înfiinţată în 1895 de Gustave Max Espenhain, Christian Heinrich Bock şi Emil M. Wacker.
Compania încetează activitatea în 1919.
7
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Una dintre primele firme producătoare de cutii muzicale acţionate automat de monedă a fost
FIDELIO MUSIKWERKE A.G. din Berlin, care intră pe piaţă la sfârşitul sec. al XIX-iea, funcţionând
până în anii 1930. În perioada 1895-191 O produce doar cutii muzicale, ulterior axându-se pe o
producţie de fonografe, aparate radio etc. Unele piese aveau iluminat electric interior. Mecanismul şi
cilindrii cu pini erau produşi la firmele de renume din Elveţia, Fidelio doar asamblând şi finisând
piesele destinate publicului.
Automat muzical cu monedă IDEAL FIDELIO model 60 10 (fig. 4), vertical,
cilindru cu pini cu 6 melodii (fig.5), 6 clopoţei şi 3 chinezi ce lovesc
clopoţeii, lemn de nuc lăcuit, uşă frontală cu sticlă pictată, piesă foarte rară.
Dimensiuni: 76 x 38 x 202cm
Diametru cilindru = 28,5 cm
Producător: Fidelio Musikwerke A. G., Berlin, ca.1895
Mecanism produs de Mermond Frere, Saint-Croix, Elveţia

Fig.4

Fig. 5. Detaliu mecanism

Pianolă-Orchestrion

NICKELODEON (fig.6)
Producător Cunningham Co. Philadelphia,
SUA, c.1920
Automat electric spectaculos, acţionat cu fise; melodiile
sunt programate pe bandă de hârtie perforată şi comandă
acţionarea celor 8 instrumente de acompaniament: pianină,
mandolină, armonică, tobă mare, tobă mică, triunghi,
talgere, bloc de lemn 11 •
Automatul este construit din lemn, stil Art Decco, frumos
şi rafinat executat, sprijinit pe picioare înalte, sculptate.
Partea frontală este decorată cu sticlă colorată şi 2 lămpi
electrice.
Fig. 6.

Pianolă-Orchestrion

NICKELODEON

Un ultim model de maşină selectivă cu cilindri, mecanică, cunoscută sub denumirea
Concertphone, este produsă în 1906 de Skelly Manufacturing Company din Chicago. Aceasta conţinea
25 de cilindri, era destinată uzului casnic şi avea un preţ de vânzare de 325 $; durata de audiţie a unui
cilindru era de 3 minute, aparatele fiind exportate şi în Europa.
10

Q. David Bowers, Op.cit.,p.65.
Instrument muzical de percuţie idiofon, de formă tubulară sau cilindrică, confecţionat dintr-o bucată de lemn
prevăzută cu una sau mai multe fante; pentru a emite sunete caracteristice este lovit cu un băţ.
11
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Thomas Edison intră pe piaţa automatelor operate cu monedă în
1899, cu un fonograf mecanic model Bijou (fig.7), cu tub pentru audiţie,
care utiliza un cilindru de ceară ce avea o durată de audiţie de max. 2
min. Urmează şi alte modele denumite Imperial, Ajax, Regal, Climax,
Majestic, Alva, produse între 1901-1906.

Fig. 7. Fonograf cu monedă
Edison Bijou, 1899
După

1900, inginerii reuşesc să pună la punct un dispozitiv cu monedă care să
redea mai multe înregistrări, fără selecţie manuală. Unul dintre primele
aparate cu această opţiune, denumit Hydra-phonograph (fig.8), a fost
construit la 1900 de firma de Runge & von Stemann 12 din Berlin. Conţinea 6
cilindri şi prin simpla apăsare a unui buton avea loc rularea fiecărui cilindru,
înlocuindu-se, în acest mod, şase maşini identice. Restul construcţiei maşinii
era asemănătoare cu modelele spectaculoase ale aparatelor produse de firma
Runge & von Stemann. Firma a oferit această noutate cu ocazia târgului de
toamnă de la Leipzig. Probabil, Hydra-phonograph-ul depăşea, cu uşurinţă,
capacitatea oricărei alte maşini în a reda secvenţe de muzică orchestrală,
cvartete, cuplete sau alţi solişti din perioada respectivă.
Fig.8. Hydra-phonograph
Producţia

automatelor cu cilindri încetează şt noua
generaţie, a maşinilor cu discuri îşi fac rapid apariţia, cucerind
publicul. John Gabel 13 ( 1872-1955) obţine primul brevet în
februarie I 906 pentru o maşină integral automată, cu selectare a
discurilor, antrenată cu arc, ce utiliza 24 de discuri, cu un
diametru de 24 cm. Câte 12 discuri erau aranjate într-un stelaj
amplasat de parte şi de alta a platanului, fiecare disc fiind
selectat prin intermediul unui buton. Mecanismul este introdus
într-o frumoasă cutie confecţionată din lemn de stejar, inserţii,
ornamente turnate şi sticlă. Deasupra, central, automatul
prezintă o pâlnie acustică mare, din alamă, cu un diametru de
102 cm. Denumit Automatic Entertainer (fig.9), primul automat
produs de Automatic Machine & Tool Compan/ 4 apare pe piaţă
în 1906 şi este fabricat până în 1908.
Compania produce până în 1948 mai multe modele care au
revoluţionat piaţa muzicală internaţională.

Fig. 9. Automatic Entertainer
12

http://bildsuche.digitalesammlungen.de/index.html ?c=viewer&bandnummer=bsb000887 l 6&pimage=2 l 8&suc
hbegriff.=&l=it.
13
Născut în Slovacia, John Gabel imigrează în SUA la vârsta de 14 ani.
14
Companie înfiinţaţă la Chicago în 1898, denumită ulterior John Gabel Manufacturing Company.John Gabel a
fost unul dintre cei trei membri fondatori.
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MUL TIPHONE (fig. I O), un automat cu monedă cu 24 de cilindri, a fost prima
de tip jukebox, produsă de către Thomas Edison în 1906 şi
cu posibilitatea de selectare a cilindrilor. Durata de audiţie a unui cilindru este
de 4 minute. Aparatul în formă de liră, decorat în stil Art Nouveau este o
adevărată bijuterie, una dintre mai spectaculoase şi frumoase maşini de acest
tip.
maşină complexă,

Fig.1 O. Multiphone, 1908

REGINA HEXAPHONE (fig.I I), Model 104, anul de
fabricaţie 1915, este un automat muzical cu monedă,
construit din lemn de stejar, ce conţine 6 cilindri; durata de
audiţie 4 mini cilindru.
Producător: Regina Music Box Company, cu sediul în
Rahway, New Jersey.

Fig.11. Hexaphone, 1915

AUTOPHONE (fig.12)
12 cilindri, 4 min. audiţie/cilindru.
Producător: Julius Roever American
Phonograph Company, 1913

Fig. 13. Detaliu cu cilindri
de înregistrare
Fig. 12. Autophone
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La vremea respectivă, Automatic Entertainer era în competiţie cu alte maşini existente pe
piaţă, precum Multiphone (fig.IO), Hexaphone (fig.I I) şi Autophone (fig.12 şi 13). Era cu 10 ani
înaintea tonomatelor electronice produse de Seeburg, AMI, Mills, principalele companii care au
marcat industria divertismentului timp de câteva decenii.
Un pas uriaş în perfecţionarea automatelor operate cu monedă a fost făcut de Hobart
C.Niblack în 1918, când brevetează o maşină care schimba automat bucăţile muzicale, îmbunătăţindu
se mult performanţele maşinilor construite până atunci şi deschizându-se, astfel, drumul pentru
producţia unei noi generaţii de automate. În 1927, pe baza patentului lui N iblack, este fabricat primul
tonomat electric cu amplificare de către Automatic Music Instrument Corporation (AMI), ceea ce
oferă noului tip de aparat un avânt remarcabil, fiind construite 50.000 de exemplare în acelaşi an.
Înfiinţată în 1902 de imigrantul suedez Justus P. Seeburg ( 1871-1958), Compania J.P.Seeburg
Piano 15 , cu sediul în Chicago, a fost prima firmă din Statele Unite care începe producţia de
orchestrioane, pe care le produce cu succes până în 1927, când în urma retehnologizării fabrică
automate operate cu monedă. Primul model denumit Melatone, produs în aproximativ I 00 de
exemplare, a fost un eşec. Următorul model, Audiophone (fig.14), apare în 1928 şi a avut un succes
rezonabil. Constructorul combină un difuzor electrostatic cu un automat cu monedă, creând un aparat
cu posibilitatea de selecţie a 8 melodii la turaţia 78 rot/min ce era acţionat de o roată pneumatică de
tip Ferris. Aparatul fiind de dimensiuni mari, nu putea fi instalat în spaţii mai mici. În anii '30 erau pe
piaţă mai mulţi producători, iar modelul Selectophone (fig.15), în două variante, cu 1O discuri, a fost
un dezastru ingineresc. După ce la sfârşitul anilor '30 J.P.Seeburg transferă afacerea către fiul său,
Noel Seeburg, compania este reorganizată şi produce tonomate mult mai bune, vândute la preţuri
accesibile. Primul tonomat cu discuri de 45 rot/min, modelul Seeburg Select-O-Matic J00A (fig.16),
este produs în 1948 şi dispunea 50 de discuri cu 100 de melodii. În ansamblu, Seeburg a scos pe piaţă
145 de modele de automate cu fisă.

Fig. 14.Audiophone, 1928

Fig.15.Selectophone Deluxe,
1933-1935

Fig. 16. Seeburg 100A,
1948

Mereu inovatoare, tot Seeburg este compania care produce şi scoate piaţă pe în octombrie
1958 primul automat stereo, modelul 222 (fig.17), cu 80 de discuri, la viteza de 45 rot/min, cu o
capacitate de 160 de selecţii muzicale. Echipat cu 2 canale de amplificare, delimitate între ele printrun grilaj pentru a ilustra mai bine conceptul de stereo, denumirea uzuală a aparatului devine Channel.
Wallbox-urile (denumite din punct de vedere tehnic selectoare de la distanţă) ofereau
consumatorilor un anumit confort, fiind accesibile, în special în restaurantele sau cafenelele cu mai
15

http://www.seeburg.co.uk.
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acest lucru a sporit cota de utilizare a jukebox-ului. Apariţia wallbox-urilor a fost
profitabilă şi puteau fi controlate de la distanţă, aşa cum a fost şi pentru Wallbox-ul Seeburg 3Wl
(fig.18). Wallbox-ul Seeburg 3Wl este cea mai cunoscută componentă a unui jukebox american, stând
la loc de cinste alături de modelul Wurlitzer I O15 Bubbler.
De la sfârşitul anilor 1940 şi până la începutul anilor 1960, wallbox-urile 3WI s-au găsit pe
tejgheaua, pereţii şi în sălile multor restaurante sau baruri din America.
multe

încăperi;

Fig.18. Wal/box Seeburg 3Wl

Fig.17. Seeburg 222, 1958

Fabricat într-un număr foarte mare de exemplare, estimativ 221.000 în perioada 1948-1959,
popularitatea acestuia consta în abordarea unică a lui Seeburg de a monta receptoare în tonomatele
standard. Aceste receptoare erau necesare pentru ca wallbox -ul să poată comunica cu tonomatul.
Numeroşi producători puneau la dispoziţie receptoarele opţional. Interesant este faptul că majoritatea
colecţionarilor consideră wallbox-ul ca fiind un jukebox, confuzia se explica prin faptul ca pentru a
asculta o melodie, trebuia să se introducă monede şi să se aleagă cântecul respectiv, deci trebuie să fie
unjukebox.
Denumirea de Seeburg 3 Wl vine de la numărul de fire (3) necesar pentru a conecta modelul
de perete de tonomat şi de la numărul de selecţii (1 pentru 100). Două fire erau pentru electricitate (24
volţi A.C.), iar celălalt fir trimitea selecţii (o literă şi un număr), ca o serie de impulsuri, care erau
folosite pentru a energiza, în mod repetat, un releu aflat în „stepper-ul" controlat de la distanţă
( echipament standard în unele tonomate, opţionale în altele), care la rândul său energiza releurile şi
selecţiile în tonomat.
Adevăratul motiv care a stat la baza popularităţii acestui aparat a fost, de fapt, creşterea
numărului de monede adunate de fiecare aparat. ,,Secretul murdar" al acestora consta în faptul că,
efectiv, toate tonomatele vremii puteau înregistra doar un singur credit pentru o anumită melodie, iar
redarea lor se realiza în ordinea apariţiei acestora pe mecanismul selectorului. Astfel, cu o duzină sau
mai multe wallbox-uri răspândite în toată clădirea şi pe fondul tendinţei publicului de a selecta
primele 1O „melodii de top", majoritatea oamenilor alegeau aceeaşi melodie, iar monedele se tot
adunau până ce se termina cântecul sau se reseta selectorul de credit. Publicul nu cunoştea aceasta
diferenţă şi conta doar faptul că reuşeau să asculte melodia preferată.
6
Un alt mare jucător pe piaţa automatelor a fost Wurlitzer Phonographs Compan/ (fig.19),
care în 1934 scoate pe piaţă primul său tonomat modern, un dispozitiv parţial automat, la care clientul
Companie înfiinţată în 1853 la Cincinnati, Ohio, în 1853 de imigrantul german Franz Rudolf Wurlitzer (l 8311914 ). Iniţial compania importa şi vindea în SUA instrumente cu coarde şi diverse alămuri fabricate în
Germania. După 1880, sediul companiei se mută la North Tonawanda, statul New York, şi produce piane,
orchestrioane, nickeledoane, orgi. Compania se dezvoltă, are propriul lanţ de magazine de desfacere şi odată cu
evoluţiei tehnologiei produce piane electrice, orgi electronice şi tonomate.
16
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selecta melodia dorită din discotecă. După cel de-al Doilea Război Mondial, cel mai cunoscut aparat
produs de Compania Wurlitzer a fost modelul 1015 (fig.20), fabricat începând cu anul 1946, probabil
cel mai popular aparat din industria tonomatelor. Designul aparatului este maiestuos, cu influenţe Art
Deco, decorat frontal cu pilaştri ce conţin 8 tuburi colorate, umplute cu lichid. În momentul
funcţionării, lichidul se încălzeşte şi formează bule, de aici venind denumirea uzuală a tonomatului,
„The Bubller". Utilizează discuri de 78 rot./min. şi butoane de selectare a melodiilor. Modelul a fost
creat de Paul Filler, şeful designer al companiei în perioada 1935-1948.

DNOG~ APHS
THE RUOOLP
PMON

• ~1!1',ZER COMPANY
~AA"Ft~brr1s10N

Fig. /9. Logo-ul Companiei
Wurlitzer

Fig. 20. Wurlitzer I O15

Fig.21.Reclamă

la modelul
Wurlitzer 1450,
anii /951-1952

Se ştie că aproximativ 60.000 de exemplare Wurlitzer 1015 au fost produse şi vândute în
1946-1947. În prezent, acestea sunt tot mai rar întâlnite, iar preţul lor de achiziţie pleacă de la 100 $
ajungând până la 30.000 $, în funcţie de model, raritate, stare de funcţionare şi vechime. După anul
1954, Wurlitzer introduce discul de 45 rot/min, lucru realizat prin adăugarea tonomatului a unui kit de
conversie !1ecesar execuţiei melodiilor.
Populare în cluburile de noapte, baruri sau sălile de joc tonomatele au devenit maşinile
standard ale divertismentului, iar perfecţionările aduse permiteau selecţia a minim 40 de melodii.
Dotate cu contoare de numărare a melodiilor redate, proprietarii puteau face o ierarhie a celor mai
apreciate melodii. Aşa a apărut clasamentul „top 40"!
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În 1958, Billboard introduce clasamentul „Hot I 00",devenit etalon pentru industria muzicală.
Perioada de vârf a producţiei de jukebox-uri aparţine anilor 1935-1955, aşa numita golden age, în care
au fost fabricate şi vândute aprox. 3 milioane de exemplare, cu preţuri cuprinse între 6000-12.000 $,
aducând profituri uriaşe firmelor din branşă. Producătorii aveau permanent în atenţie îmbunătăţirea
tehnologiei şi aspectul produselor, uneori lansând lunar pe piaţă produse noi.

GOLIATH DISCOPHONE (fig.22),
Belgia, 1954-1956
Producător: Bartholomew Co.
- 24 de discuri cu 48 de melodii la 45 rot/min;
- model fabricat în 600 de exemplare;
- proprietar: Craig Robson, Fairground Follies Museum,
St.Peters, Sydney, Australia
- fotografie: Henri Noubel, Franţa.

Fig. 22
Schimbările

majore survenite în societate după cel de-al Doilea Război Mondial, ce au
cuprins stilul de viaţă, moda, literatura, cultura, ştiinţa şi tehnica, a revoluţionat şi industria muzicală.
Vedeta vremii a rock & roii-ul, Elvis Presley, cucereşte cu muzica sa toate continentele, fiind şi în
topul clasamentelor. Ritmurile de blues, rock, country, swing, twist, jazz, la modă, erau prezente în
repertoriul tuturor maşinilor jukebox, fiind nelipsite în cadrul petrecerilor generaţiei acelor ani,
cunoscuţi ca nonconformişti, animaţi de dorinţa se a se simţi şi arăta bine.

Soldaţi

Shirley Maclaine

americani în permisie, c. I 944
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anii 1950

Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"
în patrimoniu un automat electric, transferat în
anul 1972 (nr.inv. 3459) de la Institutul de Arte
Plastice Iaşi. Fabricat în ROG, în anii 1965-1966,
aparatul este model Polyhymat 80 D, produs de VEB
Funkwerke din Erfurt; este un model de serie, ce
conţine 43 de discuri de vinil, marca Electrecord, cu
diametrul de 17 cm, turaţia 45/min, cu 86 de melodii
din repertoriul românesc şi internaţional. Frontal se
află scris registrul melodiilor, operarea acestuia fiind
uşoară, fiecărei melodii corespunzându-i o combinaţie
formată dintr-o literă şi o cifră. Cu 2 monede de 25 de
bani se selecta şi audia o melodie, iar cu 6 monede de
25 de bani erau comandate spre audiţie 6 melodii. În
ROG, aceste automate erau destinate cluburilor şi instituţiilor culturale.
deţine

Bibliografie selectivă:
Adams, Frank, Wurlitzer Jukeboxes 1934-1974, Volume I, AMR Publishing Co., Seattle,
Washington, USA, 1983
2. Frank, Adams Jukeboxes 1889-1993, AMR Publishing Co., Arlington, Washington, USA,
1992;
3. Bowers, Q. David, Encyclopedia of Automatic Musical Jnstruments, The Vesta) Press, New
York, USA, 1972;
4. *** Automatik Musical Instruments, Fashion and Uniforms in the Technik Museum Speyer,
Technik Museum Speyer, Germany, 2004.
l.
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PLAYERSAND
REPRODUCING PIANOS IN
BOHEMIAATTHE
BEGINNING OF THE 20TH
CENTURY

PIANE MECANICE SI
PIANOLE ÎN BOEMIA LA
ÎNCEPUT DE SECOL XX

A pneumatic mechanic musical instrument
based on the classical piano or upright piano
construction but with an altered keyboard and
action mechanism. The cabinet is big enough
to make room for a pneumatic mechanism,
which is connected to the keyboard and (to a
certain extent) replaces a real pianist. The
pneumatic mechanism works on the principie
of atmospheric and sub atmospheric pressure
changes, which are regulated by a program
and produced by a pump, which îs operated
either by an electric engine or by the player's
f eet. The differences in pressure coming from
the tracker bar control a set of membranes and
valves, which aims at switching the little
sound bag on or off and sounding a tone.
Pianola: History
lts history goes back to the first half of the 19 th
century when the pneumatic system was
invented. In 1842 Claude Felix Seytre from
Lyon, France patented a device called
autophone, which - with the help of a
sophisticated pneumatic mechanism and
perforated cardboard - was able to play
melodies on a keyboard instrument. In 1863,
Napoleon Formeaux, a French organist,
patented his "Pianist" - a pneumatically
controlled piano. Unlike its ancestors, this
instrument was manufactured in Iarge
quantities and sold with success. About
seventeen years later, Jean Carpentier
produced his "melograph". lt was designed for
an international exhibition of electricity and
was able to record a performed piece of music
directly on a punched strap. The composition
transferred this way was subsequently played
on a special, electrically powered, harrnonium.
Later on, Carpartier introduced his "melotrop",
a crank-powered device placed on a keyboard.

Un instrument pneumatic de muzică mecanică
inspirat din construcţia pianului clasic sau a
pianinei, însă având atât claviatura, cât şi
mecanismul de funcţionare diferite. Corpul
aparatului este destul de încăpător pentru un
mecanism pneumatic, conectat la claviatură şi
(într-o anumită măsură) înlocuieşte un pianist
în carne şi oase. Mecanismul pneumatic
funcţionează pe principiul schimbărilor de
presiune atmosferică, care sunt controlate prin
intermediul unui program şi produse de o
pompă, operată ori de un motor electric, ori
printr-o
pedală
acţionată
de
pianist.
Diferenţele de presiune transmise printr-o bară
controlează un set de membrane şi valve, cu
scopul de a pomi sau opri micul săculeţ
acustic (burduf) şi de a scoate sunete.
Pianola: Istoric
Povestea acestui aparat datează din prima
jumătate a secolului al XIX-iea, odată cu
invenţia sistemului pneumatic. În 1842,
Claude Felix Seytre din Lyon, Franţa,
brevetează un aparat numit autophon care, prin
intermediul
unui
mecanism
pneumatic
sofisticat şi al cartonului perforat, putea reda
melodii pe instrumente cu claviatură.
În 1863, Napoleon F ormeaux, un organist
francez, îşi brevetează „Pianistul" - un pian
controlat printr-un mecanism pneumatic. Spre
deosebire de „strămoşii"săi, acest instrument a
fost fabricat în număr mare şi comercializat cu
succes.
Aproximativ 17 ani mai târziu, Jean Carpentier
produce al său „melograf'. Aparatul era
destinat prezentării în cadrul unei expoziţii
internaţionale
de electricitate şi putea
înregistra o piesă muzicală direct pe o bandă
perforată. Compoziţia transferată astfel prin

~

Radek Janoucek•

*Restaurator, Liberec ( Cehia)
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perforare, era apoi redată prin intermediul unui
armoniu special, acţionat electric.
Mai târziu, Carpartier creează „melotropul",
un aparat montat pe o claviatură, acţionat cu
ajutorul unei manivele. Clapele erau apăsate
de către nişte „degete mecanice" ce aparţineau
de mecanism. La finele sec. XIX, existau mai
mulţi fabricanţi de pianole în Statele Unite. O
schimbare extrem de importantă i se datorează
lui Edwin Scott Votey, la sfărşitul anului 1890.
Acest inginer american îmbunătăţeşte sistemul
pneumatic atât de mult, încât putea fi utilizat
de mai mulţi fabricanţi timp de peste 30 de
ani, aproape fără a i se aduce nici o schimbare.
La începutul sec. XX, firmele cunoscute care
produceau mii şi mii de instrumente în masă
erau deja nume mari atât în America, cât şi în
Europa.
La început, pianola era o unitate de sine
stătătoare, montată pe o claviatură. Mici
mânere de lemn, extensii ale „degetelor
mecanice" ce înlocuiau degetele unui pianist
în came şi oase, erau folosite pentru a controla
instrumentul. O pianolă mai modernă avea
aceleaşi
comenzi pneumatice, msa erau
montate în interior, astfel încât, împreună,
formau o unitate compactă. În Europa,
pionierii acestui domeniu (fabricarea de astfel
de instrumente) erau firme germane precum
M. Welte & Sohne, Hupfeld şi Philips, în
străinătate era firma
Aeolian, firmă ce
investise sume substanţiale pentru a promova
această invenţie. Simplul fapt că orice membru
al familiei (indiferent de talentul său muzical)
putea să cânte cu compozitori ai lumii, a făcut
ca pianola să devină un instrument popular în
întreaga lume.
Foto 1. Două instrumente din expoziţie
La început, pianola cu pedale a apărut doar
ca un fel de aparat pneumatic, pus lângă o
claviatură. Instrumentul cu claviatură era
acţionat cu ajutorul unor mânere mici de lemn
(degete mecanice), ce înlocuiau mâinile unui
pianist adevărat.
Epoca pianolelor clasice a luat de tot sfărşit în
timpul celui de-al doilea război mondial, când
au fost înlocuite cu tonomate şi magnetofoane

The move of the keys was performed by the
"mechanical fingers" of the mechanism. At the
end of the 19th century, there were severa!
"piano player" producers in America. A very
important breaking improvement was made by
Edwin Scott Votey in the late 1890s. This
American engineer improved the pneumatic
system so well that it could be used by
different producers for more than thirty years
with almost no changes. At the beginning of
the 20 th century, big firms producing
thousands and thousands instruments were
established in America as well as in Europe.
At first, the pianola was an independent unit,
which was put on a keyboard. Small wooden
levers of the "mechanical fingers", replacing
fingers of a real pianist, were used to control
the instrument. A more modern pianola had
the same pneumatic control systems but
inserted inside, so they formed a compact unit
together. In Europe, the pioneers in the field of
their production were some German firms like
M.Welte & Sohne, Hupfeld and Philips,
overseas it was the Aeolian company, which
invested a lot to promote this invention.
The simple fact that any family member (no
matter how much or how little musically gifted
he or she was) could perform the world's
greatest composers'music easily, made the
pianola popular almost all over the world.

Photo 1. Two instrumentsfrom the exhibit.
Fatal. Două instrumente din expoziţie

In the beginning, the reproducing piano
existed only as a sort of a pneumatic device,
which was pul next to a keyboardlclavier. The
keyboard ·instrument (mechanical fingers),
which substituted a live musician ·s fingers.
The era of classical pianolas ended during the
World War II for good, when these were
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atât în casele oamenilor, cât şi în localurile
publice. ,,Pianola" şi „Phonola" erau două
nume utilizate pentru a desemna acelaşi tip de
pian mecanic. Prima, ,,Pianola" era un nume
de brand utilizat de firma Aeolian, devenind,
apoi, un termen tehnic ce făcea referire la orice
pian mecanic cu mecanism pneumatic.
Estimativ, între anii 1900 şi 1935, fabricanţii
americani şi europeni au produs peste 1O
milioane de pianole, dintre care 2 milioane au
fost realizate chiar de către firma Aeolian. În
zilele noastre, au rămas doar câteva astfel de
pianole ce pot fi admirate în muzee sau în
casele colecţionarilor.
Le datorăm mulţumiri proprietarilor de astfel
de instrumente care, în anii 1970 (în special în
ţările vorbitoare de limba engleză) au început
să
formeze cluburi pentru a ajuta la
conservarea acestei invenţii remarcabile pentru
generaţiile viitoare.
Foto 2.Schema Kăstner
Descrierea structurii interioare a pianolei
provine dintr-un manual de utilizare emis de
firma germană Kastner, care furniza
mecanismele pneumatice pentru firma Petro/

replaced by jukeboxes and magnetic recorders
both in families and entertainment venues.
"Pianola" and "Phonola" used to be two names
of the same kind of a player piano. First,
"Pianola" was a brand name used by Aeolian
company, later on it became a technical term
describing any player piano with a pneumatic
mechanism.
Roughly estimated, between 1900s and 1935,
American and European manufacturers
produced more than I O mi Ilion pianolas, of
which 2 million were made by Aeolian
Company itself. Nowadays, there are only few
pianolas to be seen in some museums or at
collectors'homes. Many thanks to their
owners, who in the 1970s, especially in
English-speaking
countries,
started
to
associate in clubs in order to preserve this
remarkable invention for next generations.

Fabricaţia:

În ţările noastre, pianolele încep să fie
fabricate de la începutul sec. 20 şi până în
1933, de obicei împreună cu pianele clasice. În
afară de firma Petrof din oraşul Hradec
Kralove situat în estul Boemiei, mai erau şi alţi
fabricanţi, majoritatea din nord-vestul oraşului
ceh Liberec, în zonele de frontieră unde se
vorbea limba germană. Chiar în Liberec,
pianolele erau produse de către trei fabricanţi:
Koch şi Korselt, Hugo Paul Lehmann şi
Johann Harwardt.
În 1929, preţul unei pianole cu pompă
electrică era echivalentul unei maşini noi.
Acest tip de pianole era distracţia din baruri şi
birturi, în timp ce pianolele cu pedale erau
populare în casele oamenilor. Piese aparţinând
diverselor genuri contemporane de muzică
erau modificate pentru acest tip de instrument.
Între anii 1920 şi 1930, structura pianolelor
(tehnic vorbind) era extraordinară, încât
înregistrările făcute pe banda de hârtie
perforată pot fi numite mărturia autentică a

Photo 2 - Kiistner schema
Foto 2. Schema Kiistner

Description of the pianola inner arrangement,
which was a part of a manual for the German
Kastner jirm providing the Petro/ company
with pneumatic mechanisms.
Production: In our countries, pianolas were
manufactured from the beginning of 20 th
century to 1933, usually along with classical
pianos. Besides the Petrof Company from
Hradec Kralove in eastern Bohemia, there
were some other producers, most of whom
could be found to the north- west of Liberec,
in the German-speaking borderlands. In the
town of Liberec itself, pianolas were made by
three piano producers: Koch and Korselt,
Hugo Paul Lehmann and Johann Harwardt.
In 1929, the price of a pianola with an electric
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reprezentaţiei

pump was as high as the price of a new car.
This type of pianolas used to entertain guests
in pubs and saloons while the foot operated
instruments were popular at homes. Music of
all contemporary genres was altered for piano
players. At the turn of 1920s and 1930s, the
technical levei of pianolas was so exceptional,
that their music recordings on punched paper
can he call ed the authentic record of a pianist' s
performance.

unui pianist.

Foto 3. Fabrica de piane:
După 1948, firma Koch şi Korselt din Liberec
a făcut parte din firma „Piano Factories", iar,
mai apoi, din „Czechoslovak Musical
Industries". Producţia de piane făcute de firma
Petrof încetează în 2004. Pe acel areal se află
acum depozite.
Caracteristici ale producătorilor iniţiali:
- propria lor dezvoltare şi cercetare;
- propria construcţie şi design;
- abilitatea de a duce la capăt întregul proces
de fabricaţie, cu un număr minim de furnizori
(mecanism, corzi, ciocane, claviatură).

Photo 3. Piano Factory
Foto 3. Fabrica de piane

After I 948, the Koch and Korselt firm in
Liberec was included into the „Piano
Factories", later on into the „Czechoslovak
Musical
Industries"
companies.
The
production of Petrof brand pianos was of
brand pianos was terminated in 2004. There
are storage spaces there. Nowadays. Features
of original producers:
- their own development and research;
- their own construction and design;
- the ability to perform complete production
with a minimal Ii.umber of sub suppliers
(mechanism, pneumatic mechanism, strings,
hammers, keyboard/clavier).
Photo 4. A map of producers. Red points
indicate the original producers, the blue points
other manufactures.
Original producers:J) Johann Harwardt,
2) Koch und Korselt, 3) Hugo Paul
lehmann, 4) Gebriider Riemer, 5) August
Forster, 6) Scholze und Sohne, 7) Franz Breite,
8) Petro/
Other manufacturers: 9) K. J Barvitius,
JO) JosefVavfin

Photo 4. A map of producers.Red points indicate
the original producers, the blue points other
manufactures.
Foto 4. Harta producătorilor. Punctele roşii indică
producătorii iniţiali, punctele albastre marchează
alţi producători

Foto 4:
Producătorii iniţiali:})

Johann Harwardt, 2)
Koch und Korselt, 3) Hugo Paul lehmann, 4)
Gebriider Riemer, 5)August Forster, 6)
Scholze und Sohne, 7) Franz Breite, 8) Petro/
Alţi fabricanţi: 9) K. J Barvitius, JO) Josef
Vavfin.
Caracteristicile unui fabricant cu un număr
mare de furnizori:
- un spaţiu de producţie minimal sau
inexistent;
- un număr mare de componente fără brand;
- asemănare considerabilă cu alte produse
identice, precum: OEM (Original Equipment
Manufacturer) (fabricant. al echipamentului
original), VAR (Value - added reseller)
(revânzător pe valoare adăugată).

Features of a manufacturer with a big
share of sub suppliers:
- minimal or non-existing production space
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- a large number ofunbranded parts;
- a considerable similarity to coincident
products such as OEM (Original
Equipment Manufacturer), V AR (Value added reseller).

Photo 5. - Riemer pianola
Foto 5. Pianola Riemer
The inner parts of Gebrilder Riemer pianola
(North Bohemia Museum in Liberec
collection).
Părţile interioare ale pianolei Gebrilder
Riemer. (Colecţia Muzeului North
Bohemia/ Boemia de Nord din Liberec,
Cehia).

Photo 6. Lehmann pianola
Foto 6. Pianola lehmann
The inner parts of Hugo Paul Lehmann
pianola (North Bohemia Museum in
Liberec collection).
Părţile interioare ale pianolei Hugo Paul
Lehmann (Colecţia Muzeului North
Bohemia/ Boemia de Nord din Liberec,
Cehia.

Photo7. Harwardt pianola
Foto 7. Pianola Harwardt
The inner parts of Johann Harwardt pianola
with the drums added (North Bohemia
Museum in Liberec collection).
Părţile interioare ale pianolei Johann
Harwardt cu sistemul de percuţie (tobele).
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Photo 8. Fărster pianola
Foto 8. Pianola Fărster
The inner parts of August Forster pianola.
This instrument enables a fully-automatic
running performed by an electric motor as
well as a foot operated performance (a
private collection).
Părţile interioare ale pianolei lui August
Forster. Acest instrwnent permite atât
funcţionarea complet automată, cu ajutorul
unui motor electric, precum şi o
reprezentaţie dată de un pianist ce
acţionează aparatul prin intermediul unei
pedale (o colecţie privată).

108
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

NASTEREA UNEI LOCOMOTIVE
~

Adrian Popescu·
Abstract: This paper presents a short history of the vapour locomotives, which were built in Reşiţa. Having both
technical and emotional perspectives, the author underlines the importance of locomotives for the citizens of
Reşiţa and the surrounding areas.
Keywords: history of locomotives, workshop andfactories, Reşiţa.

oi încerca să descriu, pe scurt, aşa cum am trăit eu, ca locuitor al oraşului - care a
construit locomotive cu abur, modul în care vedea lumina zilei o locomotivă, atunci
când, pentru prima oară, îşi făcea apariţia în public. Dar vom începe cu începutul, şi
anume, cu istoria construcţiei locomotivelor în Banatul montan. În anul 1771, pe malul râului Bârzava
a fost construită o uzină care prelucra fierul pentru Curtea Imperială şi Regală Austro-Ungară în
vederea construcţiei de arme (mai ales tunuri). În timp, această uzină, a ajuns într-o situaţie economică
precară şi proaspăt constituita societate StEG (sau mai exact Staats Eisenbahn Gesellschaft, pe scurt,
complet Kaiserliche und konigliche privilegierte osterreichische Staats Eisenbahn Gesellschaft 1) a
devenit proprietara atelierelor din Reşiţa. Atunci s-a pus problema construcţiei de locomotive, în urma
fuziunii atelierelor cu Societatea StEG. În 1872 a fost construită prima locomotivă după un model
austriac adus cu o platformă specială, trasă de 36 perechi de boi.
Locomotiva austriacă a fost denumită „Szekul", iar locomotiva construită la Reşiţa a fost
denumită „Resicza", având un ecartament de 948 mm şi fiind folosită în interiorul uzinei.

V

Figura 1. Locomotiva austriacă trasă de 36 de perechi de boi
Sursa: Perianu, D., G., 2000

Figura 2. Locomotiva „Szekul " (Sursa: Perianu, D. , G., 2000)

"inginer, Reşiţa
1
În traducere „Societatea privilegiată imperială şi regală austriacă de căi ferate de stat".
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Figura 3. Locomotiva „Pacific" cea mai mare locomotivă fabricată
la Reşiţa, seria 142.000 (Sursa: Perianu, D., G., 2000)

Fig.4. Locomotiva „Resicza ", una dintre primele trei locomotive cu aburi construite
la Reşiţa, între 1872-1873

La început s-au copiat o serie de locomotive austriece (încă 2 locomotive, după aceeaşi
denumite „Bocsan" şi „Hungaria". La Reşiţa, după proiectele StEG s-au
construit în total 9 locomotive de diferite tipuri. În această perioadă s-au mai reparat diverse alte
locomotive, dar nu există o dovadă scrisă care să ateste construcţia de noi locomotive. După Primul
Război Mondial, uzţna din Reşiţa a fost preluată din patrimoniul societăţii StEG (în 1920) şi a fost
redenumită U.D.R. (Uzinele şi Domeniile din Reşiţa), fapt ce s-a petrecut în urma unui eveniment
istoric important, alipirea Banatului şi Transilvaniei de România.
Primele locomotive aveau un nume la fel ca şi vapoarele, acest obicei continuând şi în perioada
de după 1923, când a început construcţia Fabricii de Locomotive din cadrul U.D.R.
După război s-au reparat o serie de locomotive de diferite feluri şi naţionalităţi, care au rămas
în ţară sau au devenit captură de război, fapt ce a condus la strângerea de informaţii şi cunoştinţe
despre construcţia de locomotive. Aceste informaţii au fost ulterior folosite la crearea sectorului de
proiectare din cadrul noii Fabrici de Locomotive.
Trebuie remarcat că atât Fabrica de Locomotive, cât şi întreg sectorul auxiliar au fost create în
regie proprie şi fără ajutor din străinătate, pentru ca în final, să se construiască 1461 de locomotive de
concepţie proprie ( cu singura diferenţă că în cazul celor construite pentru export se cerea şi construcţie
după proiecţe proprii).
În continuare vom trece în revistă principalele părţi componente ale unei locomotive cu abur:
- Cazanul, care este partea principală la toate locomotivele construite, a fost din cupru, iar la
locomotivele construite după anul 1943, cuprul de la cutiile de foc a fost înlocuit (primele două cutii
locomotivă austriacă)
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iar restul din tablă de cupru dreaptă). Materialul era din oţeluri speciale, fiind
făcut să reziste la mari solicitări, dar motivaţia alegerii materialului avea şi considerente economice.
- Grătarul, care era montat în poziţie orizontală sau înclinată (după construcţia cazanului) şi era din
bare detaşabile, uneori turnate, mobile cu spărgătoare de zgură, pentru eliminarea uşoară a cenuşii
din focar.
- Separatorul de abur - nu exista la primele locomotive, iar domul era înalt. După Primul Război
Mondial toate locomotivele au avut separator de abur.
- Epuratorul de apă - folosit pentru curăţarea şi dedurizarea apei era de două tipuri şi a fost folosit la
toate tipurile de cazane.
- Supapa de purjare a fost de două tipuri. Cel de-al doilea tip a fost un simplu robinet de golire.
- Regulatorul de abur de la primele locomotive şi de la cele silvice era plan, iar la majoritatea
celorlalte locomotive era cu supape cu arc.
- Supapele de siguranţă ale cazanului erau de 3 tipuri. La primele locomotive din perioada StEG
supapele de siguranţă erau prevăzute cu pârghie şi greutate, iar la următoarele locomotive au fost
supape de tip Popp, pentru care s-a obţinut brevet internaţional, ele fiind concepute la Reşiţa de
inginerul Alexandru Popp, care ajuns directorul general al U.D.R. În final, s-au adaptat nişte supape
mai mici cu mai puţin bronz.
- Alimentarea cu apă a cazanului a fost cu injector orizontal cu abur, apoi au urmat injectoare
verticale şi injectoare aspirante. S-au folosit pompe de alimentare împreună cu injectoare, iar după
1946 s-au folosit injectoare fabricate la Reşiţa.
- Injectoarele cu păcură au fost folosite la locomotivele, care prin tema de proiectare se alimentau cu
păcură sau mixt.
- Izolarea termică a cazanelor se făcea cu vată de sticlă, iar cea a ţevilor cu azbest.
- Şasiul s-a confecţionat din tablă de oţel groasă sau din bare, uneori mixt.
- Roţile erau turnate din oţel. Pe ele se aplica prin presare un bandaj laminat. Se folosea în cadrul
acestui proces o presă originală, concepută la Reşiţa în anul 1921.
- La început, suspensia era cu arcuri cu foi pe fiecare pereche de roţi, apoi pe două, respectiv, trei
perechi de roţi.
- Sistemul de frânare la primele locomotive era manual cu saboţi de fontă, direct pe bandaj, pentru
ca mai apoi la locomotivele silvice şi uzinale să fie acţionate cu abur. Cele care erau livrate la
companiile de cale ferată foloseau frâne cu aer, acceptate de standardele internaţionale.
- Nisiparele erau acţionate manual iar la cele cu frânare automată, acestea erau acţionate cu aer
comprimat.
- Cilindrii motori ai locomotivelor erau montaţi în faţă, lateral de şasiu.
- Distribuţia interioară a aburului se făcea cu sertare plane, rotative sau cilindrice, realizate pe

cu

tablă ondulată,

comandă specială.

- Distribuţia exterioară a aburului la început era ca la locomotivele Stevenson, iar apoi după 1923, sau folosit distribuţii patentate internaţional.
- Ungerea cilindrilor s-a făcut iniţial prin picurare, iar mai apoi, mecanic, cu o pompă. După anul
1946 s-a trecut la pompe executate în ţară şi experimental s-au uns şi axele şi cuzineţii roţilor
motoare cu pompe.
- Iluminarea s-a realizat într-o primă fază cu lămpi cu petrol sau ulei lampant. Apoi s-a folosit
iluminatul electric de 12 şi 24 de volţi. Generatoarele electrice de 500 W se construiau, evident, tot
la Reşiţa.
- Compresoarele de aer pentru locomotivele construite pentru căile ferate comerciale s-au construit
tot la Reşiţa. Era vorba despre compresoare de aer care livrau aerul comprimat pentru frână.
- Toate locomotivele pentru administraţiile de cale ferată erau prevăzute cu vitezometre cu
înregistratoare pe hârtie.
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Majoritatea locomotivelor aveau ecartamentul de bază de 1435 mm, ecartament normal în
Europa, dar şi 700 mm, 760 mm, 900 mm, 948 mm pentru locomotive silvice şi uzinale. Ecartamentul
normal în U.R.S.S. era de 1524 mm şi iar în R.P.D. Vietnam de 1000 mm.
Capacitatea de construcţie a Reşiţei era de aprox. I 00 de locomotive anual, dar nu s-au produs
niciodată mai mult de 60 de locomotive, media fiind în jur de 35 de locomotive pe an. Media era atât
de mică, deoarece în perioada 1929-1933 a fost o severă criză mondială ( când din disperare s-au
construit chiar locomotive pe stoc). După dificila perioadă 1939-1944, au mai trecut doi ani, până în
1946, când media a crescut la 48 de locomotive anual, iar socialismul a devenit victorios!? Dintre
locomotivele construite, 317 au fost luate de către U.R.S.S. ca „datorie de război" (fără a se plăti nimic
pentru ele).
Am enunţat până acum o serie de date tehnice şi istorice, pentru ca în continuare să trec la o
descriere sentimentală a construcţiei de locomotive, şi anume, cum se percepea „naşterea" unei
locomotive, pe vremea când toţi copiii din Reşiţa îşi doreau să devină mecanici de locomotivă.
De 2-4/5 ori pe lună ieşea o locomotivă nouă şi atunci copiii alergau la linia de probă care era
de-a lungul malului drept al râului Bârzava şi care a fost construită în 1936. Linia de probă purta chiar
şi în timpul comunismului denumirea de „linia Adolf' (fiind evidentă personalitatea care a inspirat
acest nume). Semnalul era dat de un lung şuierat, deoarece se regla fluierul locomotivei (fiecare tip de
locomotivă avea un sunet specific). Atunci copiii stăteau şi aşteptau să vină locomotiva, care îşi făcea
apariţia învăluită într-un nor de abur cu miros specific (mirosul de abur şi ulei încins se întipăreau în
memoria celor prezenţi pentru toată viaţa). Linia ferată de probă pornea din faţa „Palatului CFU" din
uzină şi se termina la depozitul de fier vechi ( derulându-se pe o distanţă de aproximativ 3 km. Copiii
aşteptau locomotiva pe la mijlocul liniei, locaţie unde se făcea prima probă de frânare. Proba
presupunea ca toate roţile să se blocheze şi locomotiva mergea ca pe gheaţă o porţiune de câteva sute
de metri. După modul cum fie trepida, fie era stabilă pe linie se aprecia cât de bine echilibrată era.
Urma apoi un drum înapoi, când se mai făcea o altă probă de frânare cu spatele: locomotiva venea din
nou cu mare viteză şi frâna cu toate roţile blocate şi cu nisip pus pe linie din nisipar. Sunetele şj
zgomotul emise erau cu atât mai puternici cu cât era şi nisip pe şine. Locomotiva se oprea pe o distanţă
mai scurtă de maximum 50 de metri, timp în care trepidau atât locomotiva, cât şi şinele şi terasamentul.
La câteva secunde după oprire se deschidea ventilul de siguranţă al cazanului pentru a elibera
presiunea, ce nu trebuia să depăşească valoarea nominală. După aceste încercări se verifica încă o dată
ungerea, în toate locurile de ungere, dar şi toate aparatele de măsură (manometre, termometre,
nivelmetre de apă etc.). Dacă totul decurgea conform parametrilor, atunci respectiva locomotivă trecea
testul, urmând doar întocmirea actelor necesare expediţiei la destinatar. În acea perioadă li se permitea
copiilor să urce la bordul locomotivei.
Pot să remarc că 99,9% din locomotivele de la C.F.R. au fost construite la Reşiţa, iar calitatea
lor a fost apreciată de marele public, deoarece îţi puteai regla ceasul după mersul trenurilor. Nu există
amintiri negative legate de probleme avute atunci când trenurile erau tractate de o locomotivă cu abur
făcută la REŞIŢA.
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DIN ISTORIA UNEI MARI INVENTII ÎN OROLOGERIE:
ANTIŞOCUL SAU „SHOCK ABSORBER"
~

Dimitrie Vicovanu •
Abstract: This paper presents the shock absorber which was invented by Abrahame Louis Breguet in 1790. This
invention led to the improvement of the accuracy for both ofthe wristwatch and pocketwatch over time.
Keywords: Breguet, pocketwatch, balance poising, the parachute anti-shock system.

D

upă 1700, ceasurile de buzunar au căpătat o răspândire tot mai largă în rândul
publicului din înalta societate, capabilă să acopere costul unor obiecte de mare lux.
Dar ceasurile de buzunar din această vreme erau nişte obiecte de mecanică fină
foarte sensibile, mai ales la şocuri, căci cea mai fină piesă, balansul, avea axul sprijinit în lagăre pe
doi pivoţi extrem de subţiri ca să diminueze frecarea; orice lovitura a ceasului ducea la strâmbarea sau
ruperea pivoţilor care erau din oţel călit, adesea se spărgeau şi lagărele care erau din rubin. După
reparaţii foarte costisitoare, ceasul putea funcţiona din nou.
Dar iată că geniul celui mai mare inventator din istoria orologeriei, Abraham Louis Breguet
(1747 - 1823) a găsit soluţia salvatoare; el inventează în anul 1790 „Parachute shock protection" sau
absorbirea şocului prin paraşutarea plăcii de rubin care acoperea capul pivotului de la axul balansului,
ca în schiţa Nr. I; plăcuţa de rubin era ţinută în poziţie de către o lamă elastică pe care şocul o ridica
cu rubin cu tot, după care revenea în poziţia iniţială, protejând pivotul.

Fig. I. Breguet, Paraşuta şoc absorber,
desenul de principiu al invenţiei

Fig.2. Breguet, Paraşuta şoc absorber,
desenul exterior al invenţiei

O istorie despre această aplicare a marii invenţii a lui Breguet este consemnată atunci de către
Baro Ernouf în cartea sa din 1879; Breguet a făcut un test în public a invenţiei paraşutei, în faţa unei
largi audienţe în casa lui Talleyrand, aruncând ceasul lui de buzunar pe podeaua sălii, la care prinţul
Talleyrand a exclamat: ,,acest diavol, Breguet, a făcut o încercare bună"; Breguet a ridicat ceasul şi l-a
prezentat oaspeţilor care au admis că el funcţionează la fel de bine ca şi mai înainte.
Această epocală invenţie a lui Breguet a redus considerabil vulnerabilitatea ceasurilor de
buzunar, după care apariţia ceasurilor de mână a necesitat şi mai stringent această invenţie; dacă
ceasurile de buzunar erau „şocate" mai ales la scăparea lor din mână, cele de mână puteau fi lovite ca
fiind la mână, căci mâinile sunt într-o continuă mişcare în timpul muncii zilnice. Ideea antişocului
prin inventarea „paraşutei" ca sistem, de către Breguet, a fost aplicată apoi în mod curent fie la un
pivot al balansului (vezi foto nr.2), fie la ambii pivoţi (vezi foto nr.3).
Dar ideea paraşutei menţine în poziţie fixă rubinele cu gaură şi doar rubinul din capătul
pivotului se poate ridica şi absorbi şocul când acesta este pe linia axului de balans, adică din faţă sau
•Restaurator antichităţi, New York
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din spatele ceasului; la un şoc venit lateral, adică perpendicular pe axul balansului (pe cantul
ceasului), pivotul se poate „forfeca" sau, în cel mai fericit caz, suferă o uşoară îndoire, ceea ce scoate
balansul din punctul de echilibru (Balance poising) şi creează fricţiune în rubinele cu gaură.
Aplicarea antişocului la ceasurile de mână şi în acelaşi timp şi la cele de buzunar în secolele
care au urmat lui Breguet, au îmbunătăţit sistemul de preluarea a şocului din orice direcţie.

Foto 3. Ceasul de buzunar Breguet nr. 147
din 1805 al lui Alexander von Humbolt,
echipat cu protec/ie antişoc la ambii pivoţi
ai balansului.

Foto 2. Ceasul de buzunar Breguet nr.443
din 1799 al Ducelui de Praslin echipat cu
o singură protecţie anţişoc paraşută în
partea din spate a ceasului.

Ambele rubine au o ramă de profil special şi sunt plasate într-un locaş conic, în care orice şoc
le mişcă simultan. Clama fină se deschide lăsându-le să sară din locaş, iar pivotul îşi păstrează starea
perfectă: rămâne doar să recuperăm rubinele, să le punem în locaşul respectiv şi să închidem clama
elastică rabatabilă (vezi sistemul antişoc „INCABLOC", foto nr. 4 şi 5).

Foto 4. Sistemul modern antişoc
montat pe puntea balansului

Foto.5. Sistemul /ncabloc:
Părţi componente

De-a lungul timpului, marea invenţie a lui Louis Breguet de a proteja la şoc pivoţii balansului,
a căpătat o importanţă atât de mare, încât a forţat industria ceasurilor să creeze o sumedenie de
variante de „shoc proof', peste 80 la număr, între care mărimile elementelor componente variază de la
¼ mm diametru al rubinului înrămat şi găurit, până la I mm. Oferim alăturat 3 planşe cuprinzând cele
peste 80 de sisteme de şoc absorber din industria elveţiană.
Mar~a invenţie a lui Breguet a micşorat la maximum vulnerabilitatea ceasurilor, dar şi costul
reparaţiilor şi al întreţinerii: demontarea pentru schimbare sau curăţire şi uleiere a rubinelor de la
balans, odinioară prinse în şuruburi minuscule, acum se demontează simplu prin ridicarea unei clame.
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În orologeria modernă din zilele noastre, antişocul s-a extins şi în afara balansului; una din
roţile cu pivoţii cei mai fini fiind roata eşapamentului, unele firme ca Ro/ex, au dotat-o cu shock
proof-ul „Duofix".
Dacă după anul 1800 sistemul antişoc al paraşutei se generalizase, astăzi cele mai utilizate
sunt „Incab/oc", ,,Kif' şi„ Trior", dar în general nu se mai produc astăzi ceasuri de buzunar sau de
mână fără antişoc.

Fig. 7. Diferite variante ale sistemului modern antişoc
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,

Fig. 6. Diferite variante ale sistemului modern antişoc
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FILE DIN ISTORIA TELEVIZIUNII - ÎNCEPUTURILE
TELEVIZIUNII ELECTRONICE
(A doua parte)
Octavian Baltag·

Abstract; The paper presents chronological(v the historical evolution ol electronic te/evision. On described
inventions that were precursor.1· ol electronic television. The work shows in chronological order the mast
important precursors of electronic television. Described the mast important inventions, papers and informat ion
from the newspaper of the time. The beginnings of electronic television are represented by the mast leading
innovators.
Keywords: history of television, electronic television. disec tor, iconoscop.
Motto I: Într-o zi, Mădălina întreabă: ... cum ne vin gândurile ?...
Profesorul privind aburul ceştii cu cafea a tăcut ... se gândea ...
nici el nu-şi mai amintea de unde i-a venit gândul acela ...
oare privind norii ?...
Motto 2: De prea multe ori munca lor nu a fost apreciată la valoarea sa
adevarată decât atunci când ei au plecat de mult timp din această
lume.
(Alfred Dinsdale - Television 1926)

-"nceputurile televiziunii electronice se regăsesc în experimentele şi publicaţiile
cercetătorilor care foloseau atât captarea cât şi reproducerea mecanică a imaginii, în
încercările de a mări rezoluţia imaginii şi a o face mai apropiată de realitate în
reproducerea mişcării. Noile descoperiri din fizică şi noua ştiinţă a electronicii care încă
nu avea un nume au permis crearea unor structuri hibride care foloseau: tubul catodic inventat de
Braun, celula fotoelectrică cu vid, tubul electronic amplificator de semnal - chiar şi razele catodice,
descoperite cu ani in urmă de către Hittorf.
Începuturile televiziunii electronice pot fi regăsite în toată perioada dezvoltării cercetărilor
privind televiziunea mecanică, întrucât cercetătorii au folosit şi imaginat diferite soluţii pentru
reproducerea imaginii la recepţie, emisia fiind realizată prin captarea şi explorarea opto-mecanică a
imaginii transmise. Un pas important şi decisiv a fost făcut în momentul în care electronii au fost
folosiţi pentru explorarea reliefului de potenţial generat de proiecţia imaginii pe un ecran fotosensibil.
Din acest moment, soluţiile tehnice şi tehnologice imaginate de Fransworth şi Zworykin au generat o
mulţime de alte patente, care mai de care mai sofisticate şi mai performante. Era televiziunii
electronice începuse şi evolua rapid odată cu declinul televiziunii mecanice.

I

PRECURSORII TELEVIZIUNII ELECTRONICE
1907 - Boris Rozing, prezentat în partea întâia a lucrării, poate fi
considerat cu adevărat precursorul televiziunii electronice, întrucât
cercetările teoretice şi experimentele făcute împreună cu asistentul său
Zworykin, apar datate în anul 1907, iar o cronologie a cercetărilor din
Europa şi USA îl arată ca fiind primul care a experimentat şi folosit la
recepţie tubul catodic pentru reproducerea imaginilor. Interesant este
faptul că lui Rozing i s-a acordat foarte puţină atenţie, faţă de studentul şi
colaboratorul său Zworykin, considerat părintele televiziunii electronice.
"profuniv.dr., Facultatea de Bioinginerie

laşi
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Cel mai evident mod de stabilire a priorităţii este folosirea brevetelor de invenţie. Motivele reale ale
brevetării în Germania şi Anglia nu sunt cunoscute, este posibil ca Rozing să fi fost determinat de
avansul tehnic şi tehnologic faţă de situaţia din Rusia prerevoluţionară.
În 24 aprilie 1909 Oficiul German de Patente eliberează patentul nr. 209.320 pentru invenţia
,,Procedeu pentru transmiterea la distanţă a imaginilor" cu prioritate din data de 26 noiembrie 1907.
În data de 25 iunie 1908, obţine de la „British Patent Office" patentul GB nr. 27.570(A) pentru
invenţia intitulată „New or lmproved Method of Electrically Transmitting to a Distance Real Optica/
lmages and Apparatus therefor" cu prioritate din data de 13 decembrie 1907.
Perfecţionări ulterioare sunt protejate prin alte trei brevete din Franţa, Germania şi Statele
Unite, înregistrate în anul 1911.
Perfectionnements aux telephotes electriques et appareils analogues, brevet nr. 426.783, 11
mai 1911, cu prioritate din 3 mai 1911.
Elektrischer Apparat, bei dem auf der gebestelle die von den versciedenen Punkten des
Bildfeldes ausgehenden Lichtstrah/en in besstimmter Reihenfolge mittels eines optischen system auf
einen gemeinsamen photoelektrisschen Empfanger gelenkt werden, patent nr. 244.475, eliberat În 19
martie 1912, cu prioritate din 1 martie 1911.
Electrica/ telescopy, patent nr. 1.135 .624, din 13 aprilie 1915, cu prioritate din 5 aprilie 1911.
X,1',-·, ~")/11 ~.iL.·,,l.i,t1t•
o.

: ....:l"t~•,t :>11 ..:....... ,·....,

r~n'?ful"U.o,"'

., ..,.,...:1.-,

PATENTAMT.

PATENTSCHRIFT
- M 209320 KLASSE 21 n. GRUPPE 50.

BORIS ROSING

1, ST. PETERSBURG.

VerfUttn zu ehktrllcbea FtmObertng1ng

flii

Blldera.

Pal•U.ri 1tt 0Nudtt1 lltlcM ,o■ 21. Noomlter ltol .._

Fi/!·

2.

Patentul lui Rozing descrie un sistem de
transmitere a imaginilor la distanţă care foloseşte la
emisie un sistem mecanooptic pentru explorarea
imaginii, dar la recepţie introduce tubul Braun
(apărut
pe
piaţă
în
·", (
~\
.ţ
1897),
cu
('
~. ii'
~
comanda
►•
•
magnetică pe două direcţii ale deflexiei fascicolului de
electroni, astfel încât, să se baleieze întregul ecran.
Rozing era fizician, şef al departamentului de Fizică al
,t E He , PA C
HI HI
Institutului Tehnologic din St. Petersburg, şi cu siguranţă era
la curent cu noile descoperiri din domeniu, cum erau cele
legate de aplicaţiile tubului Braun. Ideea obţinerii unei
imagini pe ecran era recentă şi aparţinea lui Max Dieckmann
şi Gustav Glage, care în 1906 au brevetat în Germania un
„procedeu pentru scriere la distanţă" folosind ca
reprezentare imaginea obţinută pe ecranul tubului Braun.
Patentul lui Rozing descrie modul în care este asigurat
baleiajul pe cele două coordonate, folosind curenţii induşi în

,,

mmmcm TEamum
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bobine care corespund oglinzilor dispuse pe tambururile optice folosite în explorarea imaginii.
Singura problemă care a apărut este cea legată de comanda intensităţii fluxului razelor catodice,
întrucât semnalul electric generat de fotocelulă avea intensitatea prea mică pentru a putea fi folosit.
Cert este că, după câţiva ani, în caietul de note al cercetărilor de laborator apare o însemnare datată 9
mai 1911: ,,Pe 9 mai 1911, s-a observat pentru prima oară o imagine distinctă constând din patru
benzi luminoase". Nu se ştie nimic despre lucrările lui Rozing şi nici despre manuscrisele sale,
întrucât perioada tulbure de după 1912, primul război mondial, revoluţia rusă, războiul civil din 1922,
şi oponenţa sa politică au făcut ca lucrările personale să fie pierdute. În anul 1920, a fost mutat la
Krasnodar, unde participă la înfiinţarea Universităţii Tehnologice de Stat din Kuban. Aici, într-o
aparentă acalmie a evenimentelor politice, reuşeşte să scrie şi să publice la ,,Academia Petrograd" în
anul 1923, prima carte de televiziune din
--t.'t.EM'IUC ffl"E'' rnOCL.\DIED
AS 800:S TO F.ll'PLO\"ES
a,, •• aa,..m••• of fli• •pparatca
lume, intitulată „Telescopia electrică" în care
'°' ••pl-r •flii„ la IIS.
wll
Ru 11A S<'lffllkl Cl•I- 1t1 ,\ppaN• i,. a.i• at wtll 1, ,u,.,.,.tf!eo
p&11a tt
descrie principiile fizice şi optica captării
,..,., On,, (lin 11ft' \U OTtt Otftc.,r.
thA hufldtns •nd .-atei\ hi ■ unccn:i•
teYeburir,-ProrNllor Ra.lns w1ou mplnJt'I a1 worlr.
imaginii, transmiterea la distanţă, baleiajul şi of 8t.th~P11\otltule
or T«hnolon I• An•
A man wm be abl.e to alt at bon,e
noun d to ,rl\'e • 11ubll11 lechlre on a.ne, Wlt11e11 a the&trlcal petfol1Nln«.
sincronizarea baleiajului la cele două posturi, D l,lltcO\'tl')' hleh he Cl41ma 10 bo r,r lllirrfv•l• a1 a re.li•·••· 11.atJon or •n1
one or lhe m"9t remarkable ewr "vtnt of ln11rst that may be J\ap1Mtn•
Ins„ Joft1 cll•l!l'llct away trom 1h11 ob:
principiile formării imaginii în tubul catodic, me(le by • ..tenlllt.
H• declar.• thll, alter 1'11\e n f .,,.. • n ·er-.
t
1nc
nt
labor,
h•
b&I
,uccffd
ii
r 1toa1n,- <'-l■ tma 1h11 s cetlfizica fenomenelor electromagnetice ale ln oollltn,cllns "" olectre-1,1-0~ •ralPt"!~
•bo u
u,i. lnventlon "'" .,..
apparatue 'tl'hlCh h„ all the VlrlUH of ablo 10 obMtYe lhe mo\~em nu ot. tho
deflexiei fascicolului de electroni etc.
bat mtaht be ttrm94 &n "•lfl'trlc t-n(!mJ u .-eu u the moY m nt"I of
~... and whlch 11'111 enabll lhe for. hll- Qw;n fOt'Cff'; fit i N)mfH• 10
of hi.I lnvtntl n :n
Interesant este faptul că după atâţia ani de la tunate owner to H• f,JlJ'thlnir aÎld an:, allwfoiinuruPllD.lltlon
tutuN.
o.,_ CboOlft,..__ __
introducerea de către Perski a termenului
televiziune, cuvânt asimilat de cercetători din întreaga lume (cu excepţia germanilor care folosesc
fernsehen), Rozing foloseşte încă, atât în lucrările în limba rusă, cât şi în brevetele sale din Franţa,
Germania, USA, Anglia, termenul telescopie. Cartea, tipărită la Academia din Petrograd, într-un tiraj
de 3.000 exemplare, are un număr de 65 pagini şi 18 figuri explicative, unele fiind reprezentări din
brevetele autorului. După informaţiile pe care le avem, aceasta este prima prezentare a cărţii într-o
lucrare ştiinţifică. În teza sa de doctorat din 2011, referindu-se la această carte, Paul Marshal spunea:
,,but there is no known copy ofthis surviving in the West".
Ecoul cercetărilor lui Rozing a fost deosebit, jurnalele din Statele Unite, anunţând cu emfază
perspectivele noii invenţii. Astfel, jurnalul ,,East Oregon, Pendleton, Oregon, Wednesday 4 January
1911, p 3" publică şi el o ştire privind invenţia lui Rozing.
Un alt jurnal „The St. Louis Star and Times, Sunday, January 29,1911" prezintă pe prima
pagină a secţiunii „Magazin" posibilităţile de aplicare ale „Ochiului electric" în medicină - o
vizualizare „laparoscopică" pe un ecran, explorarea adâncurilor oceanelor, arătând că este posibil ca
profesorul Rozing să fie cu siguranţă unul din eroii povestirilor lui Wells.

I
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Exilat în unul din îndepărtatele „gulag-uri", Rozing este revendicat în anul 1949 de către
URSS, ca fiind inventatorul televiziunii, jurnalele din Statele Unite sunt pline de ştiri privind această
acţiune: ,,The Post Standard Syracuse, New York, Friday, 8 April, 1949. p. 4", ,,The Decatur Daily
Review Decatur, Illinois, Wednesday, 13 April, 1949, p. 8", ,,The Berkshire Eagle pittsfield Mass.,
Saturday, April 9, 1949, p. 13" etc.

ITelevision Added
·To Red lnventions
I

Moscow Claims :ţl_ussian
Inventor of Television

LONDON. , ... )-Tass, the Soviet
'news agency, relayed from Moacow
lut night a claim that televiaian
was invented by a Russlan.
TaSI quoted Alexander Plltolkon.
a ucorrespondlnc member" of the
USSR Academy of Sciences, as
saytng:
"G re a t 1uccenea have been
achleved by the Soviet Unlon ln,
• the field of television. the orig-I
i.Dator of whlch w 81 the Rl,\Sllanpbyslctst Boris Roslnc. He patented;
a televlston apparatus before tlie•
revolution.
I
. Piltokor.i added that '"Soviet ndlol·
expert.,... also have in,·ented color,
tele,•lslon.
I

Lonion~Tau, tbe SovieL newa
agency, rel&yed from MOICOY lut '
nliht
clalm \hat telev1sion wu
lnvented by & RulllaD.
Tul quoted Alexander Plltokora,
a "corrupondma member" of the
u.s.s.R. Academy of Sclenc:a, u
u.ylDI.
"Qr~t auoceuu have been
t.,
a.cbieved by tbe Sonet Unlon ...,
tbe fleld of televillon, tbe orlllna.tor of whloh wu tbe RUSllan
physiol.lt Borta Boama- He patented
a celevtalan apparatua betore tbe
revolubon n

„

,

Istoricii au acordat foarte puţină atenţie lui Rozing, multă literatură atribuind lui Campbel
Swinton meritul de a fi arătat ce posibilităţi are reproducerea electronică folosind noile raze catodice.
Totul a pornit de la o scrisoare adresată editorilor aşa cum era obiceiul vremii.
1908
Alan Archibald (A.A.)
LETTERS TO THE EDITO/l.
Campbell-Swinton
( 1863-1930) într-o scrisoare
(Tllt Edilor does 1101 l1old •i1111elf re1J,o111il,/e for ot,inio111
eict,ressed 1,y /Jis corre1t,011de1111. Neillrer ,011 l1e 1111derlake
(datată June 12, 1908) adresată revistei Nature
Io relurn, or Io correst,oud willr Ilir wrilcrs of, rejuled
1111111usc,it,ls i11lcnded for 11,is or 1111y oll,er t,11,1 of NnuRB.
din 1908 (Nafure 78, 151, June 18, 1908) ca
No nolice is 111ke11 o/ 11110111111ous ,o,n1111micalio11s.)
răspuns
la lucrarea lui Shelford Bidwell privind
Distant Electric Vlsion.
Ri.FERRISG to :\Ir. Shelford Bidwell"s illumin:iting com,,Distant electric vision", publicată în 4 iunie
municadon on this subjert publi~hed în :,/,\Tl'RE of Junr. 4,
,nay I point out that though, ns ,;tatcd b)" :\Ir. Bidwell, it
1908 (Nafure, June 4, 1908, pp. 105-106), face o
îs wildly imprncticable to elrect e\"en 1t>o,ouo synchrunisl-d
opero.tions ptt second b~· ordinary mechanical mcans, rhls
primă propunere ipotetic funcţională, teoretic şi
part of the problem of·obtnining dist;rnt e-leclric vision c:in
prob:rbly be solved by the emplo,·ment of l'l'o"O ~oms of
experimental nefundamentată, a unui sistem de
kathode roys (one at 1he tr:insn1i11ing nnd one at the
receivinf st.,tion) synchronously d„nectl-d by the ,·arylng
televiziune complet electronic, conceput fără
fields o two electromagnet& plnced al righl nngles to one
another and cneri:ised b~· l\\"O altcrn:11ing electric currents
elemente mecanice în mişcare, în care se
ol widely dilîerent frequencies, oo tlu,t the rno,·lng
e:-.tremities ol the two be:im,; an· cnusetl Io swt'Cp synrhronfolosesc razele catodice recent descoperite,
c,usly o,·er lhe whole ol the required surl:rces whhin the
one-tenth of " serond necess:rry to t:ike ad1·:rntage of ,·i~u:il
deviate sincron de câmpurile magnetice variabile
perslstence.
lndeal, so far as the receil·ing app.,ratus is conc~ned,
create de doi electromagneţi plasaţi în unghi
the mo,·ing k:ithode beam hn~ onh· to bc nrrang~ to
împinge on a sufficiently ~,n~irh·e fiuore•c:ent sc:reen, :ind
drept unul faţă de celălalt, prin care circulă
given sultable nri:rtions in its inlen,it)", to obtain the
desired resulr.
curenţi de frecvenţe diferite.
The real difliculties lic in de\'Î•Înjt :rn efficient tr:insmillcr whlrh, under the i nnuenc:e ol hght :,nd sh:rde, ,hnll
Este un exemplu în care o aceeaşi soluţie
suffidently ,·ory the 1ransmitted electric rurrent so :1s to
produce the nece•l'.:lry :rlterntion~ ln the intensll)" of the
poate să apară la doi cercetători necunoscuţi unul
ko.thode be:,m of the receh·er, and further in making this
tr:rnsmiuer sufficiently rnpid in it1 11ction to respontl to
celuilalt. Este improbabil ca Swinton să fi
the 16o.ooo v:rri:r1ions per r.et"Ond rh:rt :irc n«es1.<ary :rs a
minimum.
cunoscut patentul lui Rozing, întrucât patentul
Possibly. no photoelcctric phenomenon :rt prescnt known
wlll provide what ls required in thi• respect, bui should
său a fost eliberat în 28 iunie, iar scrisoarea lui
~omething suhnble be di,-co,•errd, di~tnnt l'lec:tric 1·ision
will, I think, come withln the region of possibility.
Swinton datează în 12 iunie. Swinton a avut
A. A. CA~JPBl!LL Sw,stos.
66 \"lctori:r Strcet, London, S.\\'., Junc u.
două pasiuni: fotografia şi electricitatea, pe care
le-a reunit în această primă idee privind
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„viziunea electrică la distanţă". În ceea ce priveşte prioritatea, deşi aceasta poate fi datată numai prin
scrisoarea către editor din 1908, în autobiografia sa şi o lucrare
publicată în Nafure din 1926, el revendică ideea folosirii razelor
catodice ca datând din anul 1903-1904. De altfel, în finalul
corespondenţei privind lucrările lui Bidwell, Swinton afirmă cu
privire la soluţia sa: ,,lt is an idea only ... ". Ideile sale privind
folosirea razelor catodice la rezolvarea „vederii electrice la distanţă"
au fost detaliate şi ilustrate prin conferinţa ţinută cu ocazia alegerii
sale ca preşedinte al Societăţii Roentgen, organizată în scopul
studierii razelor X, în ziua de 7 noiembrie 1911, dar acest aparat nu a
fost construit niciodată. În 26 martie 1924 îşi prezintă aceleaşi idei în
faţa Societăţii de Radio din Marea Britanie.

Peste ani, în 1926, în „Nafure 118,
J.\:"-l ,\R\", 191::!.
Tht ]011ru11I of tlie Rn11tgr11 S11t. ,rty.
10
23 October 1926, pg. 590-590" Swinton
declară că a fost primul care a publicat în
Nafure (din 18 iunie 1908) folosirea razelor
catodice şi că ideea folosirii razelor
catodice i-a venit cu mulţi ani mai înainte.
Swinton mai adaugă faptul că a efectuat şi
unele experimente nereuşite: ,, ... nat long
after the production of the Braun cathode
ray oscillograph invented in 1897. I
actually tried some nat very successfit!
experiments in the matter of getting an
electrica/ effect /rom the combined action
of light and cathode rays incident upon a
selenium-coated sur/ace ... ". Pentru aceste experimente, povesteşte că a folosit un oscilograf Braun
„home made" în care a înlocuit ecranul fluorescent cu o placă metalică acoperită cu seleniu pe care se
proiecta imaginea. Pentru recepţie a folosit tot un tub Braun, dar fără succes. În desenul prezentat şi
publicat în „ The Journal of the Roentgen Society" din ianuarie 1912, detaliază structura tubului cu
raze catodice folosit la transmisie; astfel, placa cu seleniu este înlocuită cu o structură compusă din
mai multe cuburi din rubidiu izolate între ele, cuburile fiind conectate individual la un ecran compus
dintr-o reţea de fire conductoare. Când fascicolul de electroni explorează cuburile de rubidiu, acesta
descarcă sarcinile electrice în mod diferit pe fiecare cub de rubidiu, în funcţie de iluminare, sarcina
fiind astfel transferată reţelei de conductori, generând astfel, un semnal corespunzător iluminării.
Acest semnal electric este apoi trimis unui alt tub cu raze catodice pentru reproducerea imaginii la
1

recepţie.

Swinton nu are nici un brevet sau o lucrare cu exemple experimentale concrete privind
folosirea razelor catodice; el este cunoscut atât ca inventator în alte domenii, având câteva invenţii, cât
şi ca publicist, iar conferinţele sale au fost larg diseminate. Nu este clar motivul pentru care Swinton
nu a dezvoltat ideile sale în scopul brevetării, dar privind evoluţia acestora în lucrările publicate
ulterior anului 1908, constatăm o aprofundare a fenomenelor specifice captării şi reproducerii
imaginilor, odată cu noile descoperiri din fizică, descoperirea celulelor fotoelectrice cu vid şi
dezvoltarea tubului Braun.
Cercetările privind perfecţionarea televiziunii mecanice a lui Baird, dar şi a celorlalte sisteme
imaginate şi aplicate în Statele Unite au evoluat până la atingerea unor limite fizice peste care nu se
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putea trece: viteza de explorare, rezoluţia redusă a imaginii, dimensiunea relativ ridicată a
ansamblului mecanic de explorare şi reproducere comparativ cu dimensiunea imaginii proiectate.
Eforturile companiilor de televiziune de a rezista în faţa performanţelor sistemelor hibride (tubul
Braun la recepţie) nu au avut rezultate, pentru o perioadă destul de lungă, din 1907 şi până prin anul
1936. Televiziunea mecanică a coexistat şi funcţionat împreună cu televiziunea „hibridă" care folosea
la emisie sistemele mecanooptice de transmisie iar la recepţie tubul catodic sub diferite perfecţionări.
Unele companii au dispărut, iar altele s-au transformat, asimilând televiziunea electronică, prin
cumpărarea principalelor patente, în special ale lui Farnsworth şi Zworykin din Statele Unite.
TELEVIZIUNEA ELECTRONICĂ - ÎNCEPUTURI

Televiziunea electronică, înţelegând analiza imaginii, emisia, recepţia şi reconstrucţia acesteia
folosind numai sisteme electronice, fără componente mecanice în mişcare s-a dezvoltat pe parcursul a
aproape 20 de ani, suportând numeroase modificări şi perfecţionări aduse în special de traductorii
optoelectronici de captare a imaginii şi care transformau o imagine optică în reliefuri de potenţial
corespunzător sarcinilor electrice şi apoi în curenţi electrici. Contribuţia majoră a dus-o noua ştiinţă a
fizicii vidului şi electronica în vid.
1923 - Vladimir Kosma Zworykin (30 iulie 1889, Murom, Rusia - 29 iulie 1982, Princeton)
facultatea de inginerie electrică la Institutul Tehnologic din St. Petersburg. Student fiind,
participă
la cercetările profesorului
Rozing care experimenta scanarea
mecanică a imaginilor în scopul realizării
unui sistem de televiziune.
După absolvirea colegiului în
1912, îşi continuă studiile la „Colege de
France" unde lucrează cu profesorul
Langevin. În 1914 revine în Rusia unde
participă ca ofiţer la Primul Război
Mondial. În 1919 emigrează în Statele
Unite şi se angajează la Westinghouse
Research Laboratory; în Pittsburg PA. Pe
durata activităţii la Westinghouse lucrează la perfecţionarea sistemului de transmitere ,,facsimiI'',
publică diferite lucrări, depune câteva cereri de patente şi îşi aprofundează studiile la Universitatea din
·Pittsburg, după absolvirea acesteia susţinându-şi doctoratul în anul 1926 cu o teză intitulată „The
Study of Photoe/ectric Ce//s and Their Improvement". Activitatea sa ştiinţifică este prodigioasă, în
1929 publică lucrarea „Facsimile Picture Transmission" iar în 1931 publică împreună cu E.D. Wilson
cartea „Photocells and Their Applications". În 1924, înregistrează şi primeşte în 1929 brevetul
numărul 1.709.647 pentru invenţia „Sursă de lumină variabilă", cu aplicaţie în controlul intensităţii
luminoase a imaginii recepţionate de către sistemele de televiziune mecanooptică. În 1923
înregistrează două cereri de patent pentru două invenţii care au acelaşi titlu „Sistem de televiziune"
invenţii patentate în 26 noiembrie 1925, cu numărul 2.022.450, respectiv în 20 decembrie 1938 cu
numărul 2.141.059 care prezintă un sistem de televiziune integral electronic, atât la emisie cât şi la
recepţie. Descrierea invenţiei este deosebit de complexă şi depăşeşte cu mult posibilităţile tehnologice
din momentul înregistrării. Pentru captarea imaginii foloseşte un tub catodic modificat, cu baleiaj atât
magnetic cât şi electrostatic, iar ca element fotosensibil o matrice fotoelectrică compusă din folie de
aluminiu subţire pe care este depus hidrat de potasiu sub forma unor sfere de mici dimensiuni izolate
între ele prin oxid de aluminiu. Receptorul era un tub catodic clasic cu baleiaj mixt - câmpuri
absolvă
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magnetice şi electrice. Interesant la aceste patente este durata deosebit de mare între datele de
înregistrare şi cele de publicare: 12 respectiv 15 ani.

60

Aceasta nu l-a împiedicat să publice numeroase articole şi să patenteze în continuare zeci de
diferite dispozitive, sisteme de televiziune, tuburi fotoelectrice, tehnologii noi legate de tehnica
vidului şi dispozitivelor cu vid etc. În anul 1929, se afiliază la RCA - Radio Corporation of America,
unde lucrează în cercetare la laboratorul din Camden. În 1933, prin publicarea în ,,/RE' a lucrării
"Description of an Experimental Television Systemand the Kinescope" Zworykin introduce în
limbajul cercetătorilor termenul „Kinescop" în locul celui folosit încă: tubul Braun, sau tubul catodic.
Motivaţia era dată de faptul că termenul de kinescop era mai potrivit pentru reproducerea imaginii
folosind un tub electronic dedicat televiziunii. Tot în revista ,,/RE', publică în 1934 lucrarea „The
/conoscope - A Modern Vers ion of Electric Eye" un tub electronic nou, care înlocuia vechile sisteme
mecanice de scanare a imaginii. Fără îndoială, Zworykin este „tatăI'' televiziunii electronice, atât prin
numeroasele sale invenţii, cât şi prin lucrările publicate care au pus fundamentele teoretice şi
experimentale ale televiziunii actuale. A fost onorat pentru realizările sale, cu numeroase premii şi
distincţii fiind şi in prezent comemorat cu ocazia unor aniversări jubiliare.
1925 - Kenjiro Takayanagi (20 ianuarie 1899, Hamamatsu Shizuoka - 23
iulie 1990, Yokosuka) a fost profesor începând din anul 1924, la Liceul Industrial
din Hamamatsu (în prezent Facultatea de Inginerie a Universităţii Shizuoka) şi deşi
preocupările sale legate de televiziune au fost puţin cunoscute în Occident, acum
este considerat „părintele televiziunii japoneze". Cercetările de televiziune le-a
început în anul 1925, dezvoltând o instalaţie inspirată din sistemul Baird cu disc
Nipkov la emisie şi un tub Braun la reconstrucţia imaginii. În ziua de 26 decembrie 1926, reuşeşte să
realizeze legătura dintre cele două posturi aflate în camere diferite şi să
transmită pe ecranul tubului Braun, caracterul
japonez „katakana - cifra I', o imagine scanată
cu 40 de linii. Astfel, el se înscrie printre
precursorii televiziunii electronice, reuşind în
anul 1928 să transmită experimental cu o
frecvenţă de 14 cadre pe secundă, imaginile unor persoane.
Cu ocazia celei de a 5-a aniversare a staţiei de radio, la expoziţia organizată, Takanayagi
prezintă, într-o demonstraţie publică, două staţii de televiziune, una instalată la Liceul
din
Hamamatsu, iar cealaltă la Universitatea Waseda, transmisia realizându-se cu o frecvenţă de 125
cadre pe secundă şi o scanare cu 60 de linii, imaginea fiind proiectată pe un ecran pătrat cu
dimensiunea de 5 picioare. În 1930, se înfiinţează „NHK Science & Technical Research Laboratories"
an în care se iniţiază cercetări sistematice de televiziune. Takanayagi experimentează o transmisie cu
100 de linii şi 20 de cadre pe secundă, iar compania „Tokio Denki Kl(" face experimente cu o scanare
de 120 linii folosind tubul inventat de Farnswort. După ce Zworykin patentează şi comercializează
iconoscopul, Takanayagi şi echipa sa de cercetare realizează un iconoscop cu care a efectuat scanarea
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cu o rezoluţie de 220 linii şi 20 de cadre pe secundă. În 1937, se trece la fabricarea sistemului de
emisie şi a receptoarelor TV cu o rezoluţie de 441 linii şi 30 de cadre pe secundă, standard care în acel
moment era cel mai bun din lume, apropiat fiind de standardul actual. În anul 1939 NEC şi Toshiba
dezvoltă primul sistem domestic de televiziune. Takanayagi este privit cu mare admiraţie, fiind
considerat un erou al Japoniei şi pe bună dreptate, în câţiva ani, a trecut de la televiziunea mecanică,
prin televiziunea hibridă, la televiziunea electronică, realizând primul sistem de televiziune integral
electronic. De altfel, el a avut şi unele avantaje faţă de ceilalţi cercetători întrucât a pornit de la bazele
fizice şi tehnice deja cunoscute. A avut un merit considerabil, realizând în laboratoarele sale replici
ale tubului Braun de dimensiuni relativ mari pentru acel timp (diametru de 30 cm), apoi replici ale
iconoscopului lui Zworykin, Desigur a avut parte şi de un sprijin financiar considerabil dar şi de
colaboratori pe măsură, cu care a putut asimila tehnici specifice legate de electronica vidului.
1925 - Boris Pavlovici Grabovski (26 mai 1901, Tobolsk - ianuarie 1966) s-a născut în
Siberia în familia unui cunoscut poet şi poliglot ucrainian exilat. Prima
invenţie a sa este un comutator electronic, având o structură asemănătoare
cu un tub catodic, numit „comutator catodic" destinat să asigure
comutarea unei reţele de celule fotoelectrice folosind deflexia unui fascicol
de electroni, invenţie care în acel moment nu avea legătură cu televiziunea.
Dornic să-şi continue studiile, se mută la Universitatea Saratov din Sudul
Uniunii unde lucrează cu N.G. Piskunov şi V.I. Popov. Fascinat de
lucrările lui Rozing despre telescopia electrică, în 1928 a realizat primul
sistem integral electronic din Uniune. În 1925 brevetează (brevet nr. 5592)
având se pare ca examinator pe Rozing, un sistem de televiziune numit
„Telefot". Echipa celor trei primeşte ca sarcină să producă într-un termen
de numai trei luni prototipuri ale brevetului. Termenul foarte strâns şi
piedicile birocratice ale sistemului au dus la realizarea parţială a sarcinilor primite, cu toată intervenţia
premierului de atunci Dzerjinski şi ca urmare, Grabovski revine în Taşkent. Aici, ca urmare a unei
intervenţii făcute la cel mai înalt nivel politic, în faţa Preşedintelui Comitetului Central din Uzbekistan
echipa primeşte suplimentarea bugetului, astfel încât se întoarce la Leningrad sprijinită fiind şi de un
grup de tehnicieni din Leningrad. În iarna anului l 928, Grabovski transmite imagini între două
camere alăturate, iar peste câteva luni în 26 iunie face prima demonstraţie la staţia pentru testarea
echipamentelor de comunicaţii.
"Tane4><>T'" rpa!ioecKoro,nonoea,n11cKyHOea. 9.11 .1925r.
nareHT N2 5592. CxeMa np11eMH>1Ka.

9.11 .1925r.

nareHr
N25592

E

„

J

I

CxeMa nepe,qarY1-1Ka

lată ce declara în anul 1965, cu trei luni înainte de deces: ,,Am reuşit să arătam acolo un
tramvai în mişcare. Este adevărat, că tramvaiul era în lumina puternică a soarelui, iar imaginea a
fost destul de rea din cauza asta. Mai târziu, am transmis o imagine tăcută a doi oameni. Ideea de a
face imaginile vorbitoare nu apăruse încă la nimeni. Primul om din lume care a apărut la televiziune
a fost Ivan Belianski, care a scos şi şi-a pus şapca pe cap. A doua a fost soţia mea Lidia, care a
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buzele şi a făcut să se creadă că a fost implicată într-o conversaţie plină de viaţă". Ivan
Belianski era personajul, posibil politic, care a avut o intervenţie fericită în faţa Comitetului Central
pentru sprijinirea cercetărilor echipei lui Grabovski.
În anul 1930, întrucât cercetările nu au făcut progresele aşteptate, echipa a fost desfiinţată,
conform obiceiului din acele timpuri incerte: Grabovski a fost trimis la Soci, Belianski la Saratov, iar
Popov şi Piskunov în învăţământ. Incertitudinile planează şi acum asupra motivelor adevărate,
important fiind faptul că puţin a lipsit ca echipa să fie adusă în faţa unei instanţe a vremurilor de
atunci.

1926 - Alfred Dinsdale publică în editura „Sir Isaac Pitman & Sons
Ltd." din Londra prima carte de televiziune din Regatul Unit: ,,Television Seeing by Wireless", aceasta fiind a doua carte din lume după cartea lui
Rozing (în partea întâi a lucrării arătam că a treia carte de televiziune din lume
a apărut în România). Pe copertă apare prima imagine transmisă de Baird, iar
în interior, ca un omagiu se află fotografia lui John L. Baird „primul
cercetător din lume care a demonstrat televiziunea". Cartea, organizată în
şapte capitole în cele 62 pagini, nu se vrea a fi un tratat ştiinţific (spre
deosebire de cartea lui Rozing), ci mai mult de informare asupra situaţiei
SeeillQ l,y Wireless
televiziunii. Primele capitole descriu principiile fizice ale transmiterii imaginii
aşa cum erau cunoscute în acea vreme, apoi sunt descrise câteva din principalele sisteme de
televiziune folosite în Europa şi Statele Unite: Szepanik, Rozing, Mihly, Belin, Jenkins, Moore, Baird.
Cartea a fost retipărită de către „Kelli Publications" în martie 2000.

TELEfl§tq~

1927 - Philo Taylor Farnsworth (19 august 1906, Utah - 11 martie 1971)
reprezintă unul din marile simboluri ale visului american privind reuşita în viaţă.
Elev fiind, conform unor relatări ale unuia din profesorii săi Justin Tolman, tânărul
Philo şi-a manifestat interesul pentru noutăţile aflate la şcoală, dar mai ales din
revistele în care erau prezentate diferite maşinării şi instrumente ştiinţifice. Se pare
că un rol important l-a avut nu numai prezenţa telefonului, dar şi revista americană
„The Electrica/ Experimenter" în care se găseau numeroase articole accesibile
oricărei persoane cu pregătire medie. Eforturile pentru dezvoltarea unui sistem de
televiziune electronică funcţională au fost duse în USA de către doi cercetători:
Zworykin şi Famsworth între care exista o diferenţă remarcabilă dată atât de
pregătirea ştiinţifică cât şi de mediul în care lucrau: Zworykin avea pregătire
superioară, un doctorat şi o echipă de cercetare la RCA, pe când Farnsworth era un
cercetător independent, aproape un inventator singuratic, autodidact şi nici dotări
corespunzătoare. În 1926, încheie un parteneriat de afaceri cu George Everson şi
înfiinţează firma „Farnsworth Television Laboratories Inc. " având drept scop
cercetări de televiziune electronică. În data de 7 ianuarie 1927 înregistrează cererea de patent pentru
invenţia „Television System" în care descrie un sistem de televiziune compus dintr-un emiţător şi un
receptor, emiţătorul folosind un dispozitiv electronic pentru analiza imaginii optice şi transformarea sa
în semnal electric, dispozitiv numit „Disector". Farnsworth avea 20 de ani şi câteva luni când a depus
cererea de patent la „United States Patent Office". Era cel mai tânăr inventator din istoria televiziunii
electronice şi mecanice, alături de Nipkow care trăia în Europa. Ideea era remarcabilă, imaginea
optică transformată de către un electrod fotosensibil într-o imagine electronică care urmărea
iluminarea scenei, era scanată folosind un câmp electromagnetic. Electronii erau apoi colectaţi printrun orificiu, obţinând astfel un semnal care cuprindea secvenţe electrice proporţionale, corespunzătoare
imagini electronice. Acest prim patent a fost începutul unei industrii, fiind urmat de un număr
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impresionant de alte patente dedicate în principal televiziunii. Prima demonstraţie cu tubul disector a
fost făcută în septembrie 1927, când a reuşit să transmită o imagine simplă, o linie dreaptă, reprodusă
pe un tub catodic de construcţie proprie. În 1928, reuşeşte să transmită o imagine simplă - o siluetă.
Progresele făcute de echipa sa au interesat pe Samoff preşedintele RCA, care a vrut să cumpere
patentul pentru I 00.000 $. Famsworth refuză oferta de vânzare şi optează pentru o licenţă, dar RCA
nu acceptă, aceasta fiind împotriva politicii firmei. Farnsworth are o singură soluţie, aceea de a-şi
continua cercetările pentru perfecţionarea tubului disector. Zworykin a vizitat laboratorul lui
Famsworth, şi impresionat de camera cu tubul disector, a încercat să construiască un tub asemănător.
Acesta este începutul luptei dintre cele două firme pentru realizarea unui dispozitiv electronic de
captare a imaginii. În 1931, Famsworth se asociază cu firma Philco şi îşi mută laboratorul în
Philadelphia. Urmare a unor neînţelegeri cu conducerea Philco, având resurse financiare mult mai
mici decât RCA care ducea o politică monopolistă şi controla piaţa cu patentele achiziţionate şi
producţia de tuburi electronice, Farsnworth se retrage din firmă în 1934. În plină competiţie mondială
între firmele de televiziune, Famsworth pleacă în Anglia pentru a încheia cu Baird o cooperare.
Întrucât performanţele tubului disector erau limitate de sensibilitatea redusă la iluminare, iar Baird era
în competiţie acerbă cu Marconi - EMI pentru îmbunătăţirea standardului de televiziune, Baird, în
speranţa câştigării competiţiei, foloseşte soluţiile lui Farnsworth pentru construirea numai a
receptoarelor electronice de televiziune.
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Urmare a unui şir de procese dintre RCA şi Famswort, în final Famswort licenţiază brevetele
sale către RCA, iar firma sa este vândută ca urmare a unei administrări defectuoase. În afară de
acestea, la multe diri brevetele sale a expirat termenul de protecţie, odată cu explozia cererii de
televizoare pe piaţa internaţională. Toate aceste evenimente care nu i-au adus bogăţie, l-au determinat
pe genialul inventator să se îndrepte spre cercetările de fizică nucleară. Multe din patentele importante
·ale lui Famsworth au fost folosite pentru perfecţionarea imaginii televizate.
Deşi tubul disector cu toate defectele lui nu a fost folosit pentru transmiterea
imaginilor din studio sau scena, ci numai la transmiterea filmelor televizate,
el a fost o invenţie importantă, întrucât unele din soluţiile tehnice se
regăsesc în tuburile din generaţiile care i-au urmat, tubul orticon şi
multiplicatorul de electroni. Astăzi, este omagiat ca un geniu inventator,
având la activ zeci de patente.
1928 - Kalman Tihanyi (28 aprilie 1897, Zbehy, Slovacia - 26
februarie 1947, Budapesta), a fost un fizician şi inginer maghiar şi unul din
pionierii televiziunii electronice, cu contribuţii semnificative în dezvoltarea
tuburilor catodice, aplicate şi dezvoltate de RCA, Loewe şi Femsehen AG. A studiat ingineria
electrică şi fizica la Bratislava şi Budapesta. În 1928, 12 iulie, depune în Ungaria o cerere de brevet
pentru un sistem de televiziune numit „Radiskop". În data de 21 iulie 1929 depune în Belgia o cerere
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de brevet cu numărul 362.358, cuprinzând 88 de pagini pentru
un sistem de televiziune integral electronic, numit „Dispozitiv
de emisie, de recepţie şi de reproducere a imaginilor pentru
televizoare electrice", cu prioritate din datele de 12 iulie 1928
şi 20 septembrie 1928 în Ungaria, 25 septembrie în Germania,
extinzând protecţia şi în Anglia, Franţa, Statele Unite. În 1928,
Tihanyi a lucrat în Berlin la sistemul de televiziune mecanic cu
disc Nipkov, realizarea sa fiind primită cu entuziasm, de
Telefunken şi Siemens care optaseră şi ele pentru tehnologia
existentă, cea a televiziunii mecanice.
În
1936,
Kalman
Tyhanyi, propune şi
Fig.a.
descrie primul sistem de televiziune cu plasmă numit
„plasma television". O primă menţionare a unui televizor cu
ecran plat, apare în anul 1936, când Kălmăn Tihanyi, inginer
din Ungaria, a descris într-un manuscris găsit la „Hungarian
Academy of Sciences Manuscript Library" principiul unui
„televizor cu plasmă" şi a conceput primul sistem de afişare
cu ecran plat. Manuscrisul a fost găsit printre documentele lui
Tihanyi depozitate. Soluţia preconizată se referea la un sistem
cu acumularea sarcinii electrice şi scanarea linie cu linie,
înlocuind astfel scanarea cu fascicolul de electroni şi volumul
mare al tubului catodic. În aceste documente se găsesc peste
cincizeci de schiţe şi descrierea unor patente în limbile germană şi engleză.
ţ

1931 - Profesorul E. T. S. Walton, la\ll"eat al Premiului Nobel, a declarat: ,,Dacă televiziunea
urmează să fie făcută cu succes aceasta trebuie să se facă cu ajutorul tuburilor catodice. Metodele
mecanice sunt sortite eşecului"
1931 - Isaac Shoenberg (1
martie 1880, Pinsk, Rusia - 25 ianuarie
1963,
Londra),
absolvent
al
Universităţii din Kiev, a lucrat ca
inginer şef la compania Marconi
„Russian Wireless and Telegraph
Company" din St. Petersburg, fiind
responsabil cu proiectarea şi instalarea
staţiilor de radio în Rusia. În iulie 1914
emigrează în Anglia fiind angajat în continuare tot la Compania „Marconi Wireless Telegraph
Company". În anul 1928 este şeful departamentului de Patente la „Columbia Gramophone Company"
unde, împreună cu un alt inventator prolific, Alan Dower Blumlin dezvoltă un sistem de înregistrare
electrică. Ca urmare a recesiunii economice, compania fuzionează cu firma HMV „Gramophone
Company" şi astfel, ia naştere o nouă companie, numită EMI (Electric and Musical Industries Ltd).În
1931, Shoenberg devenit director al departamentului de cercetare şi patente anunţă echipa sa de
cercetare că a decis să abordeze televiziunea electronică, abandonând ideea unui sistem mecanic de
televiziune. Fiind expert în patente, şi având o echipă de cercetare serioasă, reuşeşte să realizeze un
receptor de imagine cu tub de tipul celui catodic; concepută cu ajutorul tubului numit Emitron,
foloseşte un standard superior, 405 linii cu interţesere dublă pentru evitarea fluctuaţiilor de strălucire a
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un risc financiar ridicat care punea EMI în pericol de faliment, sistemul era
prevăzut să fie operaţional după mai puţin de doi ani de cercetare. Shoenberg reuşeşte în 1932 să
realizeze un tub electronic destinat captării unei imagini, folosit ulterior (1936) de către BBC într-un
sistem public de televiziune, BBC adoptând şi standardul propus de EMI.

0-18
IJ.

Cercetările,

experimentele şi demonstraţiile de televiziune din anii 1932-1934 au fost
dezamăgitoare, imaginile erau deformate, sensibilitatea la lumină era redusă, apăreau şi efectele
negative ale emisiei secundare de electroni. Comparativ, o cameră mecanooptică cu tambur având
rezoluţia de 180 linii, avea o imagine superioară calitativ. În 1934, EMI fuzionează cu MWT „Marconi Wireless and Telegraph Company", unde Shoenberg era bine cunoscut şi formează firma
„Marconi-KMI Television Company ", urmând ca inginerii şi tehnicienii de la MWT să se ocupe de
partea de transmisie. În luna mai 1934, ca urmare a deciziei unei comisii formate din reprezentanţi ai
BBC şi a ,,Britisch Postmaster GeneraI" se ia decizia ca Shoenberg de la Marconi-EMI să ofere
pentru transmisiile de televiziune britanice standardul de 405 linii şi 50 cadre, sistem care a fost
generalizat apoi, în 1936. Serviciul de televiziune dezvoltat de viziunea lui Shoenberg a funcţionat
până în 1939 fiind întrerupt în septembrie de ameninţarea războiului. A făcut primele şi cele mai
memorabile transmisiuni din lume: încoronarea regelui George al VI-lea pe 12 mai 1937, iar în iunie
1937 prima transmisie de la Wimbledon. În 1955 Shoenberg devine director general la EMI, iar
pentru meritele sale aduse lumii întregi si societăţii britanice a fost înnobilat.
1932 - James Dwyer McGee (1903, Canberra - februarie
1983 ), student al lui James Chadwick (descoperitorul neutronului) în
fizică nucleară, la Cambridge Cavendish Laboratory, se afiliază la
echipa de cercetare a EMI la 1 ianuarie 1932 şi începe să lucreze la
realizarea unui tub cu raze catodice destinat să opereze în noile
sisteme de televiziune electronică. În 25 august 1932, depune o
cerere de brevet în Anglia şi primeşte patentul numărul 406.353 din
februarie 1934. În 1933 depune în USA o cerere de brevet împreună
cu colaboratorul său W.F. Tedham şi primesc patentul numărul
2.077.442 I 1937 „Catode Ray Tube". În 1939, din cauza războiului,
cercetările lui McGee s-au îndreptat spre realizarea unor camere de
televiziune pentru vederea pe timpul nopţii, realizând convertori de
imagine sensibili la radiaţia infraroşie. Cercetările au continuat realizând tuburi de mare sensibilitate
pentru captarea imaginii, tuburi de mare viteză, tuburi pentru imagini electronografice - ,,Spectacon
tube"etc.
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2,077,442

W. F. TEDHAM ET AL
CATHODE RAY TUBB

FUed .Aug. 9, 1933
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Privind în urmă, la decizia sa de a se dedica cercetărilor de televiziune, în ciuda
scepticismului lui Chadwick privind renunţarea la cercetările de fizică nucleară, McGee a avut o
carieră ştiinţifică plină de realizări frumoase şi remarcabile. A fost onorat cu titluri ştiinţifice şi
membru a numeroase societăţi ştiinţifice; după pensionarea sa în 1971 a lucrat la „Imperial Co/lege"
ca Profesor Emeritus.
1935. Raportul Comisiei Selsdon privind televiziunea anunţă în data de 31 ianuarie 1935 că
pentru Londra, urmare a alegerii dintr-un număr de 12 concurenţi, au fost selectate două sisteme de
televiziune concurente: Baird şi Marconi-EMI. Limita minimă a definiţiei a fost aleasă cea a
sistemului Baird: 240 linii şi 25 cadre. Cele două sisteme aveau obligaţia de a funcţiona în paralel un
interval de 6 luni, în mod alternativ, câte o zi fiecare.
1936. La 2 noiembrie 1936, BBC deschide primul serviciu regulat de televiziune de înaltă
definiţie

prin transmisia de la ,.,Alexandre Pa/ace" situat în nordul Londrei.
Comitetul Consultativ de Televiziune anunţă, în ziua de 16 decembrie, renunţarea totală la
sistemul Baird în favoarea sistemului Marconi-EMI de televiziune, urmând să dezvolte cu fermitate
noul sistem integral electronic.
Cu această dată, se poate spune că s-a încheiat o perioadă extraordinar de prolifică ştiinţific şi
tehnologic din istoria culturii tehnice, iar din acest moment era televiziunii electronice şi-a luat zborul
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către

lumea largă. A fost o perioadă zbuciumată, plină de rivalităţi şi alianţe între firme şi inventatori,
care au dus la dezvoltarea noii tehnologii. Lupta dusă de marile companii, finanţatorii televiziunii
mecanice şi proprietarii patentelor marilor inventatori ai televiziunii mecanice s-a îndreptat către un
domeniu mult mai vast şi mai profitabil: televiziunea electronică devenită un nou şi valoros
instrument ,mass media'.
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1. Marshall Paul, Inventing Television, Thesis, Univ. of Manchester, 2011.
2. Shiers George, Early Television, Routledge, Taylor & Francis GROUP, 2013.
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reprint published by Kelly Poblications, Devon, 2000.
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7. Sheldon Horton H., Grisewood Edgar N., Television, D. Van Nostrand Company, Inc.,
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8. Horvath J ., Tihanyi K., Kalman Tihanyi's plasma television, invented in the
/930s.(Introduction to the article written by Julius Horvath, by Katalin Tihanyi).
*** Hungarian inventors, Project FINNO, WP2, National Report Hungary, accesat octombrie
2016
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MOMENTE DIN ISTORIA ÎNREGISTRĂRII ŞI REDĂRII
SUNETULUI
Oana Florescu•
Abstract: An important moment in the history of recording and p/aying back sounds is the sound recording an
a stee/ wire. Starting /rom Ober/in Smith 's idea, the danish engineer Valdemar Pou/sen (1869-1942) invents
te/egraphone (in1890), the first machine that made magnetic recording an stee/ wire. Jn 1925, the german
inventor Curt Sti//e (1873-1957) perfected the invention of the scientist Va/demar Pou/sen, deve/oping a
magnetic recording device ca/led mnemophon, one ofthe precursors of the tape recorder.
Keywords: recording and p/aying back sound, Va/demar Pou/sen, recording an stee/ wire.

n moment important din istoria înregistrării şi redării sunetelor îl reprezintă înregistrarea
sunetelor pe un fir de oţel. Ideea a aparţinut americanului Ober lin Smith ( 1840-1926), în anul
1888. Inventatorul american s-a născut la Cincinnati, părinţii fiind englezi. A manifestat de
timpuriu aptitudini practice, la 16 ani construind un motor cu abur. A avut peste 50 de brevete
de invenţie, legate de îmbunătăţirea războaielor de ţesut, prese pentru medicamente, încuietori fără
cheie 1 etc. După ce a vizitat atelierul lui Edison pentru a studia cilindrul fonografului nou inventat,
Oberlin Smith a publicat, în revista Electrica/ World, un articol în care vorbeşte despre câteva
îmbunătăţiri ale fonografului şi propune folosirea unui fir de metal pentru înregistrări ale sunetelor.
Pentru redarea sunetelor, inventatorul a utilizat un receptor al telefonului lui Bell.
După doi ani, inginerul danez Valdemar Poulsen (1869-1942) inventează telegrafonul ( 1890),
prima maşină care a făcut înregistrări magnetice şi a redat sunetele. Aparatul era compus dintr-un
cilindru pe care era înfăşurat un fir subţire de oţel în jurul căruia se rotea un electromagnet influenţat
de semnalul unui microfon 2• Sunetele se înregistrau datorită variaţiilor electromagnetice şi pe
proprietatea fierului de a se magnetiza sub acţiunea unui magnet sau electromagnet.

U

Fig 1. Ober/in Smith

Fig. 2. Va/demar Pou/sen

*Muzeograf Muzeul „Poni-Cemătescu"
1
http://www.oberlinsmith.org/OberlinSmith/osmith.html
2
https://ro. wikipedia.org/wiki/%C3%8Enceputurile_ %C3%AEnregistr%C4%83rilor_ sonore
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Fig.3. Telegrafonul lui Poulsen (1898)

La redarea sunetelor, microfonul era înlocuit cu o doză de telefon. Avantajele aparatului
constau în faptul că firul se putea refolosi pentru înregistrare, lipseau zgomotele de fond, se putea
mări perioada înregistrărilor. Dezavantajele erau perioada mare de timp pentru derularea firului după
înregistrare, ruperea frecventă a firelor.
La Expoziţia Universală de la Paris, din 1900, telegrafonul a avut un mare succes, conferindui savantului un Grand Prix şi recunoaştere internaţională. Totuşi, proprietăţile obţinute de firul lui
Poulsen nu se păstrau decât o perioadă scurtă de timp.
După expirarea brevetului lui Poulsen, în Germania au început cercetări pentru perfecţionarea
telegrafonului.
În anul 1925, profesorul german Curt Stille
( 1873-1957) a perfecţionat invenţia savantului danez
Valdemar Poulsen, dezvoltând aparatul de înregistrare
magnetică numit mnemofon (telefon cu memorie).
Profesorul Stille a reuşit să obţină un amalgam de oţel şi
crom din care a realizat un fir cu proprietăţi superioare
celui folosit de Poulsen. Astfel, firul putea păstra
permanent înregistrarea sunetelor. Firul avea un
diametru de 0,3 mm, iar pentru 20 de minute de audiţie
era nevoie de 1 km de fir 3 •
Mnemofonul a avut numeroase utilizări practice
şi făcea concurenţă gramofonului.
La Paris, în
cinematografe, orchestrele au fost înlocuite cu aparatul
lui Stille. Aparatul era folosit şi pentru înregistrarea
mesajelor telefonice, atunci când proprietarul lipsea de
acasă.

Fig.4. Inginerul Curt Stille lângă
mnemofon
3

Stille a studiat fizica şi chimia, a inventat
hidrofoane, un sistem de telefonie direcţională şi o
metodă de măsurare a sunetului cu stocare magnetică.

0 descoperire miraculoasă în Realitatea Ilustrată, Anul III, Nr. 16, 13 aprilie 1929, Bucureşti
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În perioada 1925-1930, Curt Stille înfiinţează Telegraphie-Patent-Syndikat cu scopul de a
vinde licenţe pentru fabricarea de echipamente de înregistrare magnetică. În 1928, producătorul
Ludwig Blattner (1881-1935), un englez de origine germană, cumpără o licenţă şi dezvoltă
blattnerfonul, un aparat care furniza coloanele sonore pentru proiecţii de film 4 Aparatul înregistra
sunetele pe o bandă de oţel.
Compania British Marconi împreună cu cea a lui Blattner au îmbunătăţit blattnerfonul cu
ajutorul doctorului Heising de la laboratoarele Stille şi au produs un aparat sofisticat, pentru
înregistrat, numit Marconi-Stille, folosit de BBC 5 • Un astfel de aparat a fost utilizat pentru emisie, de
BBC (British Broadcasting Corporation), în anul 1932, în ziua de Crăciun. Aparatul era o maşină cu o
6
bandă uriaşă, de 3 mm lăţime şi 0,08 mm grosime , iar pentru o jumătate de oră de emisie, banda avea
lungimea de aproximativ 3 km. Aparatul a fost considerat a fi cel mai mare înregistrator folosit
vreodată.
După

1920, Stille a vândut lui Karl Bauer o licenţă pentru fabricarea echipamentelor de
înregistrare telefonică şi dictare. Karl Bauer a înfiinţat firma Echophone şi a fabricat produsul
Dailygraph. Acest aparat de înregistrare cu fir folosea amplificatoare electrice cu tuburi de vid pentru
a înregistra cele mai slabe semnale şi pentru a reda aceste sunete cu un volum mult mai mare decât cel
7
obţinut de telegrafon • Dailygraful folosea un fir de oţel de 0,2 mm, mult mai subţire decât cel de 2,5
mm folosit la telegrafon, astfel că volumul de înregistrare era mult mai mare8 •
În 1932, finna Echophone a fost preluată de International Telephone and Telegraph
Company, iar mai târziu de C. Lorentz Co., una dintre cele mai mari firme de profil din Germania.
Inginerul Semi Begun (1905-1955) de la firma Lorentz a îmbunătăţit aparatul Dailygraf, producând
Textofonul, în 1933.
Textofonul era un aparat de înregistrare cu fir, având în componenţă un telefon şi o consolă
pentru înregistrare şi redare. Aparatul era folosit ca maşină de dictat. Inginerul Semi Joseph Begun a
dezvoltat şi un precursor al floppy-disk-ului - Mail-a-Voice- microfoane subacvatice cu cristale
piezoelectrice, sonare etc.

Fig. 5. Blattnerfonul

Fig. 6. Aparat de înregistrat Marconi-Stille

4

Camras, Marvin, Magnetic recording handbook, 1988, SUA, p. 658
Camras, Marvin, Magnetic recording handbook, 1988, SUA, p. 658
6http://www.creativeaudioworks.com/2012/10/the-marconi-stille-magnetic-recorder
7
http://www.recording-history.org/HTML/wire3.php
8
http://www.aes.org/aeshc/docs/recording.technology.history/begun1 .html
5
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Fig. 7. Dailygraful

Fig. 8. Textophon

Compania Lorentz a produs şi aparatul de înregistrat cu fir de oţel numit Stahltonmashine
folosit de German Broadcasting Company, în 1935, mai ales în pick-up-uri mobile9 •
După cel de al Doilea Război Mondial, înregistrarea pe fir a intrat din nou în atenţia
publicului, având mare succes, fiind un mijloc ieftin de înregistrare şi redare a sunetelor. Însă, la
sf'arşitul anilor '50, înregistrarea pe fir a devenit o tehnologie învechită, fiind înlocuită cu înregistrarea
magnetică pe benzi din materiale mai ieftine (plastic), magnetofonul devenind favoritul publicului.

9

Sound recording în New Scientist, Marea Britanie, Londra, 25 martie 1976, p. 703
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TEHNICA SI ARTĂ ÎN RESTAURAREA
AUTOMATELOR MUZICALE
~

Marius Dan Benţa •
Silvia Cioflec„
Abstract: This article aims to highlight the mie and importance of'conservation and restoration of'the 11111sical
automata. and wooden element.1· !hat are part of'the overa/1 construction of'those inslrumen/.1·. A/so highlights
the importance ol heing ahle replacemenls where {HJssible res/oration conserva/ion element.1·. Noi least is
emphasized that restoration should always respect the principle.1· according to which we give the possibility in
the.fi1ture and other interventions.
Keywords: Preserving, restoring of mus ic boxes.

rezentul articol îşi propune să scoată în evidenţă rolul şi importanţa conservării ş1
automatelor muzicale, dar şi a elementelor din lemn care fac parte din
ansamblul constructiv al acestor instrumente. Totodată evidenţiază importanţa
posibilităţii înlocuiri pe cât posibil a restaurării cu elementele de conservare.
Nu în ultim rând se subliniază faptul că restaurarea întotdeauna trebuie să respecte principiile potrivit
cărora vom da posibilitatea în viitor şi altor intervenţii.
Restaurarea şi conservarea obiectelor de muzică mecanică trebuie să se bazeze pe cunoaşterea
şi aplicarea principiilor restaurării.

P

Prezentarea

restaurării

generală

a obiectului restaurat - starea de conservare:
care datează din a doua jumătate a secolului al XIX-iea (foto I), a fost
realizată în Elveţia, mecanismul este unul comun pentru astfel de automate muzicale şi anume tambur
cu ştifturi şi pieptene cu lamele vibrante. Nefiind pus în funcţiune de multă vreme, dar şi faptul că a
fost păstrat în condiţii neadecvate, am constatat că partea mecanică este înţepenită şi necalibrată,
caseta este compromisă prin faptul că în trecut, (probabil cu 30 de ani in urmă), au fost aplicate mai
multe straturi de lac nitro, astfel aceasta prezintă un aspect închis la culoare.
Casetă muzicală

Foto 1. Vedere de ansamblu a casetei muzicale - starea

iniţială

În cazul de faţă am pornit de la ideea că elementele de conservare trebuie să primeze în faţa
Astfel, operaţiile de restaurare au fost reduse, limitate doar la acelea care au fost absolut
necesare, în cazul de faţă s-a urmărit respectarea integrităţii fizice, artistice şi istorice a obiectului.
Schema de principiu după care s-a realizat restaurarea în cazul de faţă este prezentată în foto 2.
restaurării.

•universitatea Transilvania- Braşov
·•şcoala Profesională Germană Kronstadt
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Obiectul de restaurat
C.ASRTA MUZIC.Al.A

I

. INVESTIG/\TII ~ CONCEPŢIA DE
·
RESTAURARE

C/\R/\NTINĂ

FOTOGRAFIERE/\ •·

I

DIAGNO~'TIC

CURĂŢIREA

PROTECŢIE

PREVENTIVA

CONSOLIIIAREA

PHINCIPII
DE RESTAURARE
APLICAT~

STARUL PROCESULUI llE RESTAURARE
CARCASA LEMN
PARTEA MECANICĂ

FOTOfiRAFIEREA

·

llOCIIMENTAŢIE

Foto 2. Schema de principiu a restaurării

Principiul originalităţii, acesta ne obligă să intervenim doar acolo unde este cazul, astfel să
păstrăm elementele de originalitate într-o măsură cât mai mare. În cazul de faţă a fost nevoie sa
refacem o lamelă lipsă din pieptenele vibrant al mecanismului, aşa cum se poate observa în foto 3. În
acest caz am procedat la alegerea materialului adecvat şi anume oţel de arc. În foto 4 putem observa
cum am refăcut lamela lipsă, astfel se observă, discret că aceasta a fost înlocuită cu o lamelă nou

,tL··

confecţionată.

n~•,·.,•·r•~ •i •.!
. ,Pf
~'
Foto 3. Vedere a pieptenului
vibrant afectat

'

;,-

-

.• '

' .A_

Foto 4. Vedere asupra pieptenului vibrant din care
se poate observa lamela confecţionată

Un alt principiu pe care l-am avut în vedere a fost acela al conservării patinei. Din analiza
obiectului am constatat că avem de-a face cu un tip de patină îmbătrânită, atât asupra carcasei, datorită
~nor straturi de lac sintetic care au fost aplicate într-un mod neprofesionist, cât şi asupra părţii
mecanice. În consecinţă, având în vedere că s-a aplicat lac sintetic în mai multe straturi şi nu shelac,
aşa cum ar fi trebuit, singura soluţie de îndepărtare a straturilor de lac aplicate a fost decaparea totală.
Pentru a evita disimulările sistematice a restaurărilor şi modificărilor anterioare, s-a făcut apel
la informaţiile necesare vis-a-vis de unele restaurări pe care obiectul le-a parcurs în decursul timpului.
Astfel, s-a constatat că carcasa obiectului în cauză a mai suferit unele transformări care constau în
aplicarea peste stratul de shelac a unor straturi de lac nitra, fapt care a conferit un aspect total
necorespunzător unei astfel de piese.
Prin respectarea principiului lizibilităţii intervenţiei a fost confecţionată lamela vibrantă lipsă,
folosind oţel_ul de arc. Astfel, pe întreg ansamblu de lamele vibrante poate fi observată discret
intervenţia. În acest caz am considerat că trebuie totuşi să dăm posibilitatea celor care vor intervenii
cu viitoare restaurări să constate intervenţia noastră. Prin această intervenţie am încercat să respectăm
principiul completărilor documentate, acest lucru nu a fost foarte dificil datorită faptului că ansamblul
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de lamele de pe pieptenele vibrant al mecanismului, oferă o configuraţie clară asupra configuraţiei
geometrice.
În cadrul prezentei restaurări s-a ţinut cont de principiul reversibilităţii, astfel se doreşte ca pe
viitor să dăm posibilitatea unor intervenţii ce vor fi necesare şi s-au folosit doar acele tehnici şi
materiale tradiţionale, folosite în epoca respectivă. Pentru restaurarea cutiei s-a folosit shelac, iar
pentru intervenţiile aduse părţii mecanice, vis-a-vis de curăţire, s-a folosit o soluţie obţinută din
amoniac concentrat, apă şi cristale de sodă caustică. Curăţirea s-a realizat prin ultrasonare, pentru a nu
degrada părţile sensibile ale mecanismului, cum ar fi tamburul cu ştifturi.

Foto 5. Vedere a mecanismului, inainte de

Foto 6. Vedere de ansamblu a mecanismului muzical,

curăţire prin

după curăţirea
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Prezenta restaurare a avut la baza o serie de investigaţii ştiinţifice, precum analiza
asupra pieptenului vibrant care a confirmat faptul că acesta este realizat din oţel de arc.
Această analiză a fost imperios necesară, dat fiind faptul că am intervenit asupra pieptenului vibrant
prin înlocuirea lamelei lipsă. Investigarea metalografică a fost realizată folosind tehnologia de tip
AFM Atomic Force Microscopy.
La baza restaurării am avut în vedere şi păstrarea informaţiilor istorice, aşa cum rezultă din
etichetele, înscrisurilor de pe carcasă şi mecanism a seriilor, precum şi a tuturor elementelor necesare
întocmirii unei documentaţii necesare în viitor.
metaligrafică

Concluzii:

Raportul structură - aspect este în fapt cheia întregului proces de conservare - restaurare,
în mod atent şi nuanţat, căutăm să-i stabilim de fiecare dată valorile juste.
Orice intervenţie, indiferent că discutăm de un proces complex de restaurare, sau că reuşim să
ne rezumăm doar la aspecte de conservare, în favoarea celor de restaurare, acestea trebuie să fie
însoţite de întocmirea unor schiţe şi documente care să permită generaţiilor viitoare intervenţii care să
nu conducă la un fals asupra obiectului în sine.
căruia,

Bibliografie:
1. Cesare Brandi, Teoria restaurării, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1996.
2. Agnes W. Brokerhof, Insecte şi fungi în colecţiile textile. Tendinţe în conservarea preventivă.
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Archaeo/ogy: the Cost ofPortabi/ity, 15 th World Conference on Nondestructive Testing Roma
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DOUĂ PIANINE AUGUST FORSTER RESTAURATE LA

INTERVAL DE 20 DE ANI
Radu-Bogdan Tunaru•
Abstract: In 1994, I gave the statement on wood restorer in /asi, having as Ioan Pop teacher, with an August
Forster upright piano that belonged to Antonin Ciolan conductor. After exactly 20 years I have been ca/led for
restoration of the August Forster upright piano to Arad The two upright piano have presented specific
problems of degradation. encountered to other furnishings, but their approach had to take into account that
these are musical instruments, wel/ more complexe.
The cleansing of objects were performed with technical alcohol, the additions were made with wood and veneer
with bone glue, respecting the original model and the finishing were performed by manual polishing with
shellac, after the traditional with ba/ls of cottonwith wool core. This method resulted in two upright piano which
is playingjust as they were playing to their beginnings.
Keywords: upright piano, piano, August Forster, preservation, restoring.

"- n anul 1994, mi-am dat atestatul în restaurare lemn, cu două obiecte din colecţiile
Complexului Naţional Muzeal „Moldova" din Iaşi. O lăută din secolul al XVIII-iea, din
colecţia Muzeului Tehnic, respectiv o pianină, care a aparţinut dirijorului Antonin Ciolan,
din colecţia Muzeului de Istorie din Iaşi. Regretatul profesor Ioan Pop, îndrumătorul meu
de atestat, a fost cel care a realizat pasiunea mea pentru restaurarea instrumentelor
muzicale, astfel că pentru alegerea obiectelor mi-a sugerat că îmi sunt extrem de potrivite.
După exact 20 de ani, respectiv în anul 2014, am fost solicitat pentru restaurarea unei pianine
în Arad. Surpriza cea mai mare a fost când am văzut că este vorba despre o pianină August Forster ce
mi-a amintit pe loc de cea pe care o restaurasem în Iaşi, cu două decenii în urmă.
Chiar dacă ptanina din Iaşi era de culoare neagră, iar cea din Arad de culoarea roşiatică a
furnirului de mahon, am făcut o comparaţie între cele două privind problemele de restaurare şi de
modul de abordare şi restaurare a acestora, ţinând cont de faptul că le-am restaurat la interval de 20 de
ani.

!

Scurtă

istorie a pianului
Instrumentele muzicale cu coarde datează încă din antichitate, acestea fiind utilizate pentru
compunerea muzicii religioase. În acele vremuri, chinezii foloseau instrumente care
aveau până la 20 de coarde, egiptenii şi sumerienii deţineau harpa, iar în Iran, muzicanţii foloseau
ţambalul (Palmieri, 2004, p. 437).
Povestea pianului începe mult mai târziu, la jumătatea secolului al Xii-lea cu primul său
strămoş - monocordul cu coarde, transformându-se în mai cunoscutul clavicord. Până la începutul
secolului al XV-iea, acesta ajungea să aibă până la zece coarde, fiecare putând să producă cel puţin
două sunete prin atingerea coardelor în puncte diferite pe lungimea acesteia (Erlich, 1995, p. 225).
În anul 1709, italianul Bartolomeo Cristofori (1655 - 1731), fabricant de clavecine, începea
construcţia primului mecanism de pian pe principiul atingerii coardelor cu ajutorul ciocănelelor, f'ară
ca acestea să rămână în contact cu ele după producerea sunetului.
În plus, impactul ciocănelelor putea fi controlat cu ajutorul pedalelor. Denumirea de
pianoforte, se menţine până pe la 1850, este dată tocmai datorită acestui principiu de funcţionare care

0

Restaurator, Complexul Muzeal Arad
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permitea obţinerea unui sunet variat şi clar, mai lung sau mai scurt, mai tare sau mai încet, în funcţie
de dorinţa interpretului (Powers, 2000, p. 38).
Pianul, ca formă, este împărţit în două categorii: cu coadă, având coardele dispuse pe
orizontală (cu coadă scurtă 140-180 cm; cu coadă medie 180-230 cm; cu coadă lungă 230-300 cm) şi
pianina, cu coarde dispuse pe plan vertical şi având înălţimi diferite.
Astfel, pianul cu coadă este numit simplu pian, este destinat încăperilor mari şi mai ales
concertelor, depăşind lungimea de doi metri, fiind susţinut de trei picioare şi posedând o mecanică
diferită (Bărbuceanu, 1992, p. 139).
Un pian este o piesă elegantă care se potriveşte încăperilor spaţioase. Forma binecunoscută
oferă prestanţă acestora, constituindu-se de asemenea într-o piesă de mobilier de la care porneşte
întreaga amenajare, iar designul interior este planificat în funcţie de stilul pianului (Macaulay, 1998,
p. 26).
Pianina August Forster de la Iaşi a aparţinut marelui dirijor român Antonin Ciolan (n. 1 ian.
1883 IAŞI - m. 4 dec. 1970 Cluj - Napoca), remarcabil în repertoriul clasic şi romantic. A fost
profesor şi director al Conservatorului „George Enescu" din Iaşi, profesor la Conservatorul
„Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca şi director al Filarmonicii din acelaşi oraş. Animator al vieţii
muzicale ieşene, dirijorul Antonin Ciolan a folosit pianina la repetiţiile corului Societăţii Ateneul
Tătăraşi şi ale Orchestrei Simfonice din Iaşi (Tunaru, 1996, p. 305).
Starea de conservare a pianinei de la

Iaşi

La examenul preliminar pianina prezenta depuneri de praf şi de murdărie ancrasată, uzură în
timp a lacului de finisare, fisuri, fracturi cu pierderi de material lemnos, zgârieturi, lovituri şi o
accentuată uzură funcţională. În interiorul pianinei, pe lângă stratul gros de praf, era prezent un strat
superficial de fungi microscopici saprofiţi. Accesoriile metalice erau oxidate, prezentau urme de
murdărie ancrasată, unul dintre mânerele laterale era rupt şi lipsea, iar la.unul dintre suporturile pentru
lumânări, lipsea tăviţa pentru scurgerea cerii (fig. 1).
La frontonul ornamental, în partea stângă,
lipseşte un element cu caneluri, în stânga şi în dreapta
existau fisuri şi rupturi cu pierdere de material lemnos.
Acesta este fixat cu trei baghete în partea din spate, iar
cea din mijloc este fracturată, fiind necesară înlocuirea ei
cu una confecţionată după modelul original.
Capacul orizontal al mecanismului prezenta o
uzură accentuată a lacului, cât şi a pigmentului de
acoperire, datorate curăţirilor repetate. Pe suprafaţa
capacului se găseau mai multe urme de zgârieturi şi
Fig.]. Pianina lui Antonin Ciolan înainte
lovituri. Profilul frezat din partea dreaptă a pianinei a
de restaurare
suferit rupturi cu pierderi de material lemnos, descleieri
şi fixări cu aracet şi cuie a unor fragmente din acest profil (fig. 2).
Partea interioară a capacului se afla într-o stare bună de conservare datorită faptului că acesta
nu a fost expusă acţiunilor externe sau a factorului uman.
Capacul vertical din partea superioară a pianinei are trei rame casetate cu incrustaţii cu motive
vegetale stilizate, prezentând numeroase lovituri, accentuate în partea suporţilor pentru lumânări.
Capacul prezenta depuneri masive de praf în colţurile şi locurile ascunse ale profilurilor tăbliilor
casetate.
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Capacul vertical al mecanismului aflat sub cutia
claviaturii este dublu casetat şi prezintă multe lovituri în
zona pedalelor, lacul fiind uzat, la fel şi pigmentul negru
de acoperire. Pigmentul de bronz din incrustaţiile
capacului este uzat, murdar, îmbătrânit, având praf şi
murdărie ancrasată.

Capacul claviaturii prezintă o uzură funcţională
accentuată, cantul din faţă suferind multe lovituri şi
zgârieturi, suprafaţa acestuia prezentând depuneri de praf
şi murdărie, în special în zona medalionului şi al
Fig.2. Degradări profiluri frezate
chenarului încrustat cu bronz. Interiorul capacului a suferit
mai multe zgârieturi şi lovituri, marca fabricii, încastrată în lemn este îmbâcsită şi uşor oxidată.
Suportul pentru partituri prezintă o uzură funcţională mare, formându-se o
patină a lemnului până la o decolorare a acestuia. Lacul de finisare se
prezintă într-o stare bună de conservare, cu excepţia zonelor funcţionale:
suportul de partituri şi zona centrală de unde se deschide capacul
claviaturii.
Claviatura pianinei prezenta lipsuri ale plăcuţelor din os la şapte
dintre clape pe partea superioară şi trei în partea verticală. Toate clapele
prezentau o uzură funcţională, osul de pe suprafaţa clapelor fiind
îmbătrânit şi uzat, cu excepţia clapelor din extremităţi care în general sunt
utilizate mai puţin.
Părţile laterale ale pianinei prezentau urme de lovituri şi zgârieturi de la
transport şi manipulări, lacul fiind afectat de îmbătrânire şi de uzură,
mânerul pentru manipulare din partea dreaptă 3, fiind rupt (fig. 3).
Fig.3.Parte laterală a
pianinei

Starea de conservare a pianinei de la Arad
Pianina a fost
din

construită

în anul 1908, conform seriei de

fabricaţie

21983, pentru o

comandă

Galaţi.

Pianina din Arad prezenta o uzură funcţională normală datorită vechimii acesteia, dar şi
intervenţiilor anterioare, cu destul de mult timp înainte, fără a se cunoaşte când şi de către cine, unele
adecvate, dar şi unele total neadecvate (fig. 4).
Pianina prezenta urme masive de murdărie
ancrasată, urme de lovituri, julituri şi suprafaţa lăcuită într-o
stare puţin ciudată. Ciudată datorită faptului, clarificat mai
târziu, că luciul acesteia era într-o stare extrem de bună.
Capacul orizontal al mecanismului prezenta o uzură
funcţională, cu urme de murdărie ancrasată şi zgârieturi şi
lovituri, dar cu ameliorări, datorată unor intervenţii
anterioare necorespunzătoare.
Capacul vertical superior prezenta o stare de
Fig.4. Pianina de la Arad înainte de
conservare extrem de bună. Capacul vertical de sub cutia
restaurare
claviaturii de asemenea. Capacul claviaturii se prezenta şi el
în bună stare. Concluzia era ca o curăţire a întregii pianine
era suficientă. Părţile laterale aveau urme de lovituri şi zgârieturi.
Claviatura pianinei era într-o stare de conservare extrem de bună. Părţile laterale în schimb
prezentau urme de lovituri, zgârieturi şi o uzură inexplicabilă a stratului de finisare.
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Accesoriile metalice, din alamă prezentau urme de
oxidare şi lipsa unor elemente (suporturile pentru lumânări).
Restaurarea pianinei de la

murdărie ancrasată, uşoare

urme de

Iaşi

Pianina a fost demontată parţial: capace verticale de la mecanism, capace orizontale de la
mecanism şi claviatură, elemente metalice din bronz: suporturi pentru lumânări, balamale, mânere,
precum şi câteva clape. Desprăfuirea s-a efectuat cu ajutorul unor lavete moi din bumbac şi cu
ajutorul unui aspirator, iar curăţirile s-au efectuat cu alcool tehnic.
Completările cu furnir s-au efectuat cu furnir de aceeaşi esenţă, respectând direcţia fibrei
lemnului, prin încleieri la cald cu clei de oase. Au fost îndepărtate cuiele din profilurile desprinse şi au
fost reîncleiate în mod corespunzător cu clei de oase. Fisurile existente au fost şi ele încleiate cu clei
de oase, iar profilurile lipsă au fost confecţionate din lemn nou după modelul original. De asemenea,
elementul decorativ cu caneluri de la frontonul pianinei a fost executat din lemn nou de paltin,
respectând modelul original (fig. 5).
Au fost necesare câteva chituri în zonele unde au existat
fisuri şi în cele unde s-au efectuat completări cu lemn masiv sau
furnir, cu chit din praf de lemn şi clei de oase. În zonele chituite,
dar şi în cele cu completări sau lovituri a fost necesară o şlefuire a
acestora cu hârtie abrazivă de diferite granulaţii.
La piciorul din partea dreaptă a pianinei a fost necesară o
completare cu lemn masiv, un melc stilizat fiind rupt.
Completarea s-a realizat prin încleierea cu clei de oase a unui
fragment de lemn de paltin, ulterior, după uscare, acesta a fost
modelat după modelul original cu ajutorul dălţilor de sculptură
(fig. 6).
A fost confecţionată bagheta de fixare a frontonului, care
era ruptă, din lemn de paltin, respectând dimensiunile şi forma
Fig.5. Detaliu lipsă element
celei originale şi a fost înlocuită prin fixare cu holşuruburi, aşa
cu caneluri de la fronton
cum fusese înainte. Clapelor cărora le lipseau plăcuţele de os le-au
fost fixate cele orţginale ce s-au păstrat, iar cele care lipseau s-au
înlocuit cu alte plăcuţe, tot din os, de la un alt pian.
Pentru integrarea cu negru a elementelor noi, dar şi a
zonelor chituite şi şlefuite am folosit pigment de tip negrozin,
utilizat în industria mobilierului.
Toate elementele demontabile, baluştrii, picioare, capace,
cu tot cu rame şi tăblii, au fost lustruite manual cu shellac,
respectând modul tradiţional de aplicare cu ajutorul unor mingi
din bumbac cu miez din lână. Încrustaţiile au fost curăţate cu
alcool tehnic şi cu ajutorul unui bisturiu chirurgical, acolo unde a
fost necesar, am completat stratul de bronz cu un praf de bronz
dizolvat în shellac.
Ţoate elementele pianinei au fost remontate, s-a lustruit
în toată pianina cu shellac, s-au montat accesoriile metalice care
au fost restaurate de către domnul Mihai Croitoru de la sectorul
de restaurare metal, ajungând la acest rezultat ( fig. 7).
Fig. 6. Picior pianină
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Restaurarea pianinei de la Arad
Dacă la prima vedere pianina nu părea a avea nevoie de o intervenţie majoră, iată că de la primele
curăţiri cu alcool tehnic am constatat că pe întreaga suprafaţă s-a dat cu un strat de lac nitra. A fost
necesar să înlătur acest strat cu un decapant puternic de tip superkromofag, care din păcate a dispărut
de pe piaţă din cauza toxicităţii mari, folosind un şpaclu şi bisturie chirurgicale, precum şi foarte
multe cârpe din bumbac (fig. 8). După înlăturarea stratului de lac nitra am curăţat întreaga pianină cu
alcool tehnic, ajungând la stratul original de shellac care deja dădea semne de regenerare.

Fig. 7. Pianina lui Antonin Ciolan
după restaurare

Fig.8.

Curăţiri

cu Superkromofag

Pe partea orizontală superioară au apărut urme de lovituri destul de adânci, urme ce nu erau
sesizabile, fiind acoperite de stratul de lac nitra. Au fost chituite toate aceste lovituri cu chit alchidic
de culoarea mahonului (fig. 9).
Accesoriile metalice au fost curăţate cu complexon şi cu lână de oţel de diferite granulaţii.
Pianina a fost lustruită cu shellac respectând metoda tradiţională cu ajutorul unor mingi din
bumbac cu miez din lână, utilizând câteva picături de ulei de in pentru a nu se arde.
Părţile decolorate şi-au redobândit culoarea originală a mahonului, stratul vechi de shellac s-a
regenerat, uniformizându-se cu shellacul nou din timpul lustruirii.
Coardele au fost curăţate cu pânză abrazivă,
pedalele cu complexon şi lână de oţel, la fel plăcuţa
metalică de pe capacul vertical al mecanismului din
zona pedalelor. Clapele au fost curăţate fiecare separat
cu alcool tehnic şi reglate cu ajutorul unui cleşte
special pentru a nu avea joc, fiind apoi montate şi
reglate pe orizontală cu discuri de pâslă de diferite
gros1m1.
Capacele au fost montate la locul lor, fixând
apoi accesoriile metalice, urmând o lustruire cu shellac
a întregii pianine (fig. IO).
Fig. 9. Detalii lovituri
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Fig. I O Pianina de la Arad după restaurare

Acordajul şi reglajul întregului mecanism la efectuat domnul profesor Gavril Lazoc cu care
colaborez de aproximativ 25 de ani.
Iată cum după 20 de ani de la restaurarea pianinei lui Antonin Ciolan, de la Iaşi, cea de la
Arad nu mi-a pus probleme deosebite, ţinând cont că mi-au trecut prin mână aproximativ 80 de piane,
acum demontez fără reţinere şi fără frică orice element al unui pian fie că e vorba de partea de
mobilier, fie că e vorba de mecanism.
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CLOPOTUL
Ioan-Gabriel Moise•, Mariana Păvăloiu**
Abstract: Our paper is meant to be an essay about a common, daily use item, as shown by its acoustic signals,
and which is part of the heritage lefi by the ecclesiastic and ethnographic traditions of the peop/es throughout
the world. We a/so pointed aut the role of the ship beli because in this case tao it preserves unchanged its place
set centuries ago.
Keywords: beli, acoustic signals, ship beli.

Căci meşterul

când l-a turnat,
Menirea-aceasta el i-a dat:
Sus, peste viaţa pământească,
Îmbrăţişat de-albastrul cer,
Pe lângă tunet să plutească,
În lumi de stele, grănicer.
Şi glasul lui de sus să vină,
Precum al stelelor ocean Slăvind creaţia divină,

Purtând încununatul an.
Fr.Schiller, Cântecul clopotului
începem cu o întrebare retorică, deşi am luat drept motto un fragment dintr-o
poezie a lui Schiller, din care vom mai cita pe parcurs: Este clopotul un
instrument muzical mecanic? Să ne fie permis să-l considerăm aşa, plasându-l şi printre
cele mai vechi folosite de umanitate. Semnalele acustice transmise de el întotdeauna au un mesaj,
trimis pe note vesele, săltăreţe, ori pe tonalităţi joase, grave. Clopotar nu poate fi oricine, chiar dacă
mişcările executate de el sunt mai degrabă, simple, scurte, repetate, el trebuie să aibă ureche muzicală.
Excepţie face cazul în care clopotul - talangă - este purtat la gâtul unor animale comute, ori al cailor,
acolo el ţinând ritmul cu pasul acestora. Ciurdarul află unde este vita rătăcită, iar în sat se ştie că au
pornit ori revin de la păşune turmele.
Clopotul de la bătaia simplă, câteva sunete mai vesele, ori mai grave, mai rare, ori în avalanşă
- anunţă de veacuri naştere, moarte, pericol, la bătutul în dungă să alunge grindina. Sunt şi astăzi sate
în ţara noastră în care se practică acest tip de bătăi ale clopotului 1•
Clopotul este instalat în locuri prielnice propagării sunetului său, la înălţimi cât mai mari.
Chiar şi astăzi, când trăim într-o lume secularizată, el îşi păstrează rolul de aducător de veşti, ori de
chemător la slujbă, de măsurător al timpului, fiind în directă transmisie cu ceasul montat în

D

orim

să

frumoasă

•comandor Dr.Ing., Academia Navală „Mircea cel Bătrân"
••0r., Academia Navală „Mircea cel Bătrân"
1
Cităm explicaţia dată de prof.dr. Simion Aştilean, de la Facultatea de fizică biomoleculară, Universitatea
"Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca: Ideea aceasta de a bate clopotul într-o dungă are o putere mai mare fiindcă în
mod normal, dacă-l baţi în două părţi, energia se repartizează în toate direcţiile. În schimb, dacă loveşti
clopotul numai într-o parte, este ca un difuzor care emite impulsuri într-o singură direcţie. De regulă, dacă se
nimereşte şi pe direcţia pe care vine furtuna, este eficient. Presiunea aceasta creează salturi de temperatură ce
împiedică îngheţarea. Este precum un val de căldură. Presiunea ce este în fond?
Este aerul ce se comprimă. Moleculele acestea care se comprimă sunt ca şi cum ar încălzi şi atunci nu se mai
îngheaţă, este mai cald. Apud, www.monitorulcj.ro.
Profesorul clujean îşi continuă aserţiunea, ... în copilăria mea, mereu când se adunau norii albi deasupra satului
(fioltiur, comuna Comeşti, judeţul Cluj), imediat se ducea clopotarul şi trăgea clopotul într-o dungă.
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lui. Cândva, la bordul corăbiilor, astăzi pe nave moderne, diverse ca destinaţie, clopotul îi
anunţă pe marinari că a mai trecut un sfert, ori o jumătate sau că au isprăvit cartul.
Clopoţelul cu sunetul lui vesel anunţă o vizită, intrarea sau ieşirea dintr-o prăvălie, drogherie
etc., începutul ori stărşitul unei ore de şcoală. Clinchetul lui în prima noastră zi de şcoală ne rămâne
imprimat în memorie pentru tot restul vieţii. În vuietul colindelor, ce răscoleşte satul de la un capăt la
altul, zurgălăii sau tălăngile aduc un plus de bucurie, de speranţă că anul ce va veni va fi mai bun, mai
norocos. Deşi astăzi calul face parte din ce în ce mai rar din peisajul cotidian, fie chiar şi în mediul
rural, trecerea lui la trap, sau la galop, este plăcut remarcată când este însoţită de sunetul zurgălăilor
prinşi în coamă. Zurgălăi poartă prinşi pe pantalonii de aha şi căluşarii, ei dând un farmec aparte
dansului, Anumite bucăţi de muzică clasică sunt interpretate şi în clinchet de clopoţel, ori mai mulţi la
trambulină, ori la carilon.
Seria argumentelor pro domo o continuăm, desigur supunând atenţiei şi ceea ce este specific
zonei noastre de activitate - marinăria. Şi aceasta deoarece clopotul de la bordul navelor, fie ele
veliere, vapoare ş.a.m.d., îndeplineşte, pe lângă funcţia de clepsidră acustică şi pe aceea de
transmiţător de mesaje ce contribuie la bunul mers al vieţii pe navă.
Clopotul, montat în turnul clopotniţei, îşi păstrează străvechea sa menire de a chema
credincioşii la slujbă, dar unele dintre clopote au fost modernizate, fiind acţionate digital, prin urmare
nu mai vorbim în cazul lor de muzică mecanică, ci de muzică electronică.
Spre exemplificare, ne oprim la unul cu o istorie zbuciumată - clopotul (iniţial au fost mai
multe, trei) montat în urmă cu opt ani în clopotniţa de la Palatul Cotroceni. Datele, ca de altfel şi
imaginile ne-au fost puse la dispoziţie cu generozitate de către domnul dr. Mihai Ipate, căruia ţinem
să-i mulţumim şi pe această cale. Cele trei clopote ce erau fixate pe un braţ confecţionat din lemn de
stejar, frumos sculptat cu motive naţionale româneşti, s-au împrăştiat ca însăşi biserica ctitorită de
către Şerban Cantacuzino, în urmă cu peste trei secole. Dar, iată că a venit vremea să fie reclădită şi pe
clopotniţa cu ceas pus la anul 1855, să fie adus un clopot turnat în bronz, cu o greutate de I 003 kg. El
poartă inscripţia Turnătoriei Blotor, din Satu Lung, judeţul Maramureş. De asemenea, are însemnele
Bisericii Ortodoxe Române şi ale statului român. Marele clopot este acţionat cu uşurinţă, deoarece
dispune de un sistem digital automatizat, care porneşte mişcările acestuia şi totodată programează
prin satelit ceasul montat pe o parte a clopotniţei(..) Clopotul bate o dată la o oră fixă şi de două ori
la 12.
Astăzi sunt tot mai multe orologii ce converg împreună cu clopote, formând mecanismul
carilon. Au fost comandate după 1989, mai multe astfel de ceasuri cu clopote,
acestea fiind realizate de către o celebră firmă tiroleză. Este vorba despre firma Grassmayr
Glockengiesser Geit, înfiinţată în anul 1599.

Fig. 1, 2:

Clopotniţa

de la Palatul Cotroceni (Foto: Mihai Jpati)
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Clopotele turnate de către lucrătorii acestei întreprinderi sunt considerate adevărate bijuterii, al
căror secret de fabricaţie este bine ţinut de peste patru veacuri de cele 14 generaţii de patroni, care au
îmbogăţit permanent cu noi descoperiri aceste clopote ce bat în toată lumea.
La noi în ţară funcţionează la Patriarhia Română, la Catedrala Reîntregirii Neamului de la
Alba Iulia, Catedrala Nouă din Arad, la catedralele din Bacău, Deva, Oradea, Suceava, Oneşti,
Hunedoara, Vaslui, Tecuci, Târgu-Mureş şi chiar în clopotniţa Bisericii „Sfănta Cuvioasă Parascheva"
din comuna Valu-lui-Traian,judeţul Constanţa (satul meu natal, M.P.).
Dorim să ne oprim asupra a două ceasuri cu clopote, carilon, ce ne sunt familiare, unul fiind
montat în parcul din vecinătatea Capelei Militare din Constanţa, iar celălalt este situat în faţa
Cazinoului din Mamaia.
Cel constănţean este montat la baza unei vaze stilizate, turnate din beton, având marginile
libere, care spre interior au montate câte şase clopote fiecare. Tot 12 clopote are şi cel din staţiunea
Mamaia, dispuse pe trei suporţi, unul central, vertical, ce
susţine în partea superioară orologiul, iar în planul inferior
patru clopote. Ceilalţi suporţi sunt sub forma de acoladă, ce
închid suportul central, având fiecare către interior, câte
patru clopote.
Ambele ceasuri cu carilon au fost montate în anul
2008 de către reprezentanţa în România a firmei austriece
sus-menţionată, Apel Industries.
Rămânem în aceeaşi zonă geografică, scăldată de
apele fluviului şi ale mării, pentru a vorbi despre clopotul
la bordul navei. Clopotul de bord este un clopot obişnuit,
acţionat manual şi instalat pe navă într-un loc din care
sunetul se propagă uşor în toate direcţiile.
Se foloseşte pentru anunţarea orei la bord, la
darea semnalelor de ceaţă sau de incendiu, la
semnalizarea lungimii lanţului ancorei virat sau filat la
bord, dă deşteptarea şi stingerea etc. ( Gheorghe Ionescu,
Ilie Manole, A B C-ul marinarului, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1976). El este cel care bate carturile, anunţând
scurgerea timpului din jumătate în jumătate de oră, dar cu
Fig. 3:Clopot, Fregata Regele
semnale sonore specifice. Vom reveni cu detalii, conform
Ferdinand
Regulamentului serviciului la bordul navei.
Ţinem să precizăm de la început, că orice vapor - mare ori mic, civil ori militar - dar şi
velierele, iar în urmă cu ceva vreme, corăbiile, au la bord montat, de obicei la puntea centru - clopotul.
El este turnat din bronz şi are inscripţionate pe el numele navei şi anul intrării în serviciu. În România
interbelică, navele militare aparţinând Marinei Regale Române, aveau numele precedat de iniţialele
N.M.S. - adică nava majestăţii sale, aşa cum au şi astăzi navele englezeşti şi australiene, H.M.N.
La bordul navei, clopotul este bătut într-un anume fel când dă deşteptarea, ori stingerea, când
anunţă masa. Din patru în patru ore, el anunţă intrarea-ieşirea din cart. Şi pe timp de ceaţă, clopotul
intervine cu dangătul său, acompaniind sirena de ceaţă, cu sunetele sale grave .

•
•---•

•--•.

O bătaie simplă

Jumătate

de oră de la preluarea cartului

RSS

O bătaie dublă

O oră de la preluarea cartului

RSB

O bătaie dublă şi una

O oră şi jumătate de la începerea cartului

RSB

simplă
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Două bătăi

Regulamentul de

Două

duble

ore de la preluarea cartului

RSB
RSB

simplă

Trei bătăi duble

Trei ore de la preluarea cartului

RSB

Trei duble şi o bătaie

RSB

simplă

Trei ore şi jumătate de la începerea
cartului

Patru bătăi duble

Patru ore de la începutul cartului

RSB

STAŢIONEZ PE PARTEA ST ANGĂ A

Art. 6.31

navigaţie

•--•
•-• •-•
•-• •--• •
•-•-•-•

tehnicii

Doua ore si jumătate de la preluarea
cartului

Două

•
•--•.

şi

pe

duble şi o bătaie

Dunăre:

O serie simplă de bătăi
de clopot, repetată la
interval de cel mult un
minut
O serie dublă de bătăi de
clopot, repetată la
interval de cel mult un
minut
O serie triplă de bătăi de
clopot, repetată la
interval de cel mult un
minut

ŞENALULUI

STAŢIONEZ PE PARTEA DREAPTĂ A
ŞENALULUI

STAŢIONEZ

1N POZIŢIE

NEDETERMINATĂ

Bătăi

part. 1 a

Art. 6.31
part. I b

Art. 6.31
part. 1 C

SEMNAL DE PERICOL

de clopot (repezi)

...

Regulamentul

internaţional

pentru prevenirea abordajelor pe mare - COLREG:
Bătăi

•-•-•-•
....

•-•-•-•
•-•-•-•
1 minut

de clopot (repezi)

REGULA36
,,Semnale pentru atragerea atenţiei"
Orice navă, dacă socoteşte că este necesar să atragă
atenţia unei alte nave, poate emite semnale luminoase
sau sonore care să nu poată fi confundate cu niciunul din
semnalele prescrise de oricare din prezentele reguli
REGULA35
,,Semnale sonore în vizibilitate redusă"
g) O navă aflată la ancoră trebuie să bată clopotul rapid,
timp de aproximativ 5 secunde, la intervale de cel mult
un minut. La o navă cu lungimea de 100 metri sau mai
mult se va bate clopotul la prova navei şi imediat după
aceea se va bate rapid gongul timp de aproximativ 5
secunde la partea din pupa a navei.
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Nava simbol a oraşului Constanţa, şi ne place să credem că a tuturor românilor, oriunde se vor
fi aflat, i-am văzut tăcând cozi de zeci de metri, sub soare torid, pentru a-i urca pe punte, în porturile
prin care a adăstat pe timpul voiajelor sale de instrucţie, are pe clopot scris numele şi anul 1939, când a
intrat în serviciul Marinei Regale Române, a Şcolii Navale „Mircea".
Şi dacă am insistat din dragoste de marină la fel dorim să continuăm din dragoste pentru
gazdele noastre, care de zece ediţii, ce însumează aproape două decenii, cu pasiune, profesionalism şi
ospitalitate moldovenească neaoşă, organizează Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice. Astăzi,
în casă nouă, restaurată cu migală şi osârdie, Palatul Culturii, ne-a primit cu generozitate, iar ceasul
din turn măsoară implacabila trecere a timpului.
Am dori să redăm o parte din materialul pus la
dispoziţie de către Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan
Procopiu". El se referă aşa cum va reieşi în continuare,
la ceasornicul din turnul Palatului.
Ceasornicul din turnul Palatului Culturii a
contribuit în mod deosebit la creşterea faimei acestui
edificiu, prin prezenţa lui cotidiană în viaţa cetăţii.
Acesta a moştenit amintirea orologiului instalat în
turnul de pe poarta Curţii Domneşti, la anul 1728, şi
care a dat, multă vreme, ritmurile oraşului.
Ceasornicul Palatului are trei cadrane cu
diametrul de 3,24 m, iar acele măsoară 1,25m,
respectiv 0,90 m. Printr-un sistem ingenios, ceasornicul
din turn acţiona în mod sincron, cele 25 de ceasuri
aflate în diverse încăperi ale Palatului. Din păcate,
aceste ceasuri au dispărut în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial.
Fig. 4: Sistemul de opt clopote de la ceasul
cu
carilon din turnul Palatului Culturii laşi
La fiecare oră exactă, orologiul din turnul
Palatului Culturii cântă "Hora Unirii". Melodia este
înregistrată pe un tambur cu diametrul de 0,35 m, printr-un număr de 69 ştifturi. De acolo melodia este
transmisă spre un sistem de opt clopote acordate, care alcătuiesc mecanismul carilonului, situat la
etajul al patrulea al turnului. Vitraliile cadranelor ceasului erau decorate cu cele 12 zodii.
Potrivit arhitectului I.O.Berindei, cei doi oşteni pictaţi pe frescă, străjuind cadranul ceasului,
reprezintă plăieşi de-ai lui Dragoş Vodă, descălecătorul Moldovei.
Aminteam de ediţia jubiliară de anul acesta, în cinstea căreia clopotele:
Vestească doar ce-i veşnic, mare
Metalul glasului sonor,
Şi, ceas de ceas, a lui vibrare
Să ajungă vremea-n falnic zbor.
Clopotele din turnul Palatului Culturii, prin licenţa poetică a lui Schiller:
Fie crainic de veşti bune
Pace dangătu-i să sune!
Şi

noi le dorim la sărbătoare: VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
În dangăt de clopote se nasc prinţi şi prinţese, regi şi regine, dar aceeaşi notă gravă, repetată la
anumite intervale, ne însoţeşte pe toţi muritorii creştini către locul de odihnă veşnică.
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ILUMINATUL ÎN STIL
ART NOUVEAU - VICTOR DURAND
Camelia Pralea•
Abstract: Art Nouveau was a creative whirlwind that blew through the cobwebs of French historicism in the
decorative arts, transforming the look of thefinal decades ofthe 19th century, and bringing afresh, new, bright
approach to creativity. Based on Nature, as seen through a sophisticatedform of Japonism, it proclaimed a cult
of beauty based on the feminine imperative, which contained within itself al/ that was good and al/ that was
wicked. Victor Durand was one of the mast prominent artists who have distinguished themselves in promoting
Art Nouveau and the presen! paper is intended tobe a presentation of his im mortal creations.
Keywords: Art Nouveau, Victor Durand, lamps.

"ncepând cu sfârşitul anilor 1880 şi până la Primul Război Mondial (1914 - 1918), Europa
şi Statele Unite ale Americii au asistat la dezvoltarea stilului Art Nouveau sau a mişcării
„New Art". Inspirat din viaţă, stilul Art Nouveau a fost sinonim cu toate formele vegetale
şi creaturi oceanice - de fapt cu natura virgină în cea mai intrigantă, complicată şi sinuoasă formă a ei.
La baza apariţiei Art Nouveau-ului a stat curentul artistic specific secolului al XIX-iea „Aesthetic
Movement" al cărui crez era „artă de dragul artei", mişcarea artistică „The Arts and Crafts" (Arte şi
Meserii) ( 1880 - 1890) caracterizată prin utilizarea formelor decorative simple, romantice sau
folclorice în realizarea obiectelor artizanale şi influenţele tot mai puternice ale designului japonez'.
Art Nouveau, definit prin frumuseţe şi eleganţă, romantism şi individualism, este stilul artistic
reprezentativ pentru începutul de secol XX, pentru începutul artei modeme, este un manifest al
schimbării şi o oglindă a frumoasei perioade a anilor 1890 - 1914.
„ Desfăşurarea stilului Art Nouveau, poate fi Înţeleasă ca o metaforă pentru libertatea şi
eliberarea, dorită de practicienii şi admiratorii săi, din Încătuşările tradiţiilor artistice şi a
2
aşteptărilor critice " .
Mişcarea Art Nouveau a cuprins arhitectura, artele plastice şi artele decorative. Creaţiile de
interior realizate în stilul Art Nouveau au fost primite, căutate şi admirate ca adevărate bijuterii de artă
decorativă. Ele au fost create de cei mai proeminenţi artişti care s-au remarcat în promovarea Art
Nouveau-ului atât în Europa cât şi în Statele Unite dintre care amintesc - Louis Comfort Tiffany,
Emile Galle, Meriden Handel, Victor Durand, Steuben
Glass Company, Daum, Andre Delatte, Pallme-Konig şi
Habel, Thomas Webb & Sons, LeVerre şi Loetz.

I

Victor Durand

(Franţa,

1924 - 1931)

Victor Durand ( 1870 - 1931) s-a născut în Franţa şi
a ajuns în Statele Unite ale Americii în 1884. La vârsta
de 12 ani, adolescent fiind, Victor Durand îşi începe
cariera de artist în prelucrarea şi modelarea sticlei în
Baccarat (Franţa) unde a lucrat ca muncitor pentru faimoasa fabrică Cristalleries de Baccarat3. În
'Inginer, muzeograf, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii„Ştefan Procopiu"
1
Kevin Nute, Frank Floyd Writing and Japan : The rol of Traditional Japanese Art and Architecture in the
Work of Frank Lloyd Wright, Psychology Press, 2000, p. 10-18
2
Gontar Cybele Art Nouveau; In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art,
2000. Retrieved 11/15/2012 from: http://www.metmuseum.org/toah/hd/artn/hd_ artn.htm
http://www.metmuseum.org/toah/hd/artn/hd_ artn.htm (accesat în octombrie 2016)
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1884 emigrează în Statele Unite unde, prin mult talent şi răbdare, reuşeşte ca în anul 1897 să deţină
4
propria sa fabrică în Vineland din New Jersey, intitulată Vineland Flint Glass Works care producea
sticlă de laborator pentru cercetări ştiinţifice şi experimente chimice, precum eprubete şi tuburi pentru
termometre clinice etc. Tot în Vineland, în 1924, înfiinţează o secţie de prelucrare şi creaţie în sticlă marea lui pasiune - intitulată „Durand Art Glass" pentru a produce celebra sa sticlă artistică Durand.
Durand şi-a început proiectul de artă în sticlă prin aducerea în firma sa a unor nume celebre
precum: Martin Bach Jr. 5 • de la firma, la fel de celebră, The Quezal Art Glass Decorating Company,
Brooklyn, New York, care va deveni directorul atelierului de creaţie „Fancy Shop". Tot atunci a
angajat şi foşti lucrători în sticlă a aceleiaşi firme 6 pentru a realiza noi creaţii, de mare valoare. De
altfel piesa de forţă a firmei Quezal: (pene de păun), în ambele variante - în culori transparente sau în
culori opace - a fost preluată şi produsă, cu mult succes, de firma Durand. Exemplu este Lampa Pană
de Păun & Nervuri (Fig. 1) cu corpul realizată din sticlă perlată albă cu irizări albastre şi corpul în
formă de con răsturnat.
În cei şapte ani cât a existat, sticla artistică Durand a fost produsă într-o gamă foarte largă de
tipuri şi forme, inclusiv vaze, sticluţe pentru parfum, pudriere, lămpi şi veioze, sticle pentru vin,
pocale şi chiar tacâmuri etc. - într-o foarte mare varietate de modele, combinaţii şi genuri decorative.
Obiectele realizate din sticlă Durand au fost uimitoare şi atrăgătoare prin folosirea sticlei de
culoare galbenă devenită o trăsătură distinctivă pentru produsele Durand Art Glass. Numită „oii glass"
(sticlă ulei) de către lucrători şi „ambergris" (ambră) de specialiştii companiei, culoarea galbenă a fost
folosită în multe variante de nuanţe pe aproape fiecare piesă de artă marca Durand.

Fig. 1 Peacock Feather

Fig. 2 Ambergris lamps

Fig. 3 lady Gay Rose lamps

Era culoarea de bază în realizarea efectului iradiant multicolor asemeni curcubeului. Fără
excepţie sticla Durand în culori multi-strat avea în compoziţia ei culoarea numită de producători
7
,,ambră" (Fig. 2).
Însă, Durand lucra cu o paletă diversă de culori a căror reţete şi denumiri erau redate în
cataloagele de prezentare ale produselor sale. În creaţia sa predomina culoarea afinelor, albastru,
verde, alb, culoarea dovleacului copt şi, desigur, acele nuanţe multicolore - particule de culori diferite
- care erau încorporate între straturile de sticlă, pentru a da senzaţia de mişcare plină de culoare.
Spre exemplu numele de lady Gay Rose (Fig. 3) era aplicat unui roz opac care varia de la roz
deschis la zmeură; Gold lustre (Fig.4) definea o nuanţă caldă de „ambră" cu efecte iradiante aurii
fermecătoare; Golden Yellow (galben auriu) avea nuanţa aurului opac, plin, metalic, iar Spanish
Yellow al ambrei pal, transparentă. Acest efect iradiant multicolor asemeni curcubeului, se obţinea

3

Maxine N. Lurie, Marc Mappen, Encyclopedia of NewJersey, Editor Rutgers University Press, 2004, p. 224
Imaginea alăturată reprezintă Fabrica Vineland Flint Glass Works, chiar în anul 1897 când a fost deschisă
5
Ray Grover, Lee Grover, Art Glass Nouveau, Tuttle Publishing, 1967, p. 221
6
Maxine N. Lurie, Marc Mappen, Encyclopedia ofNewJersey, Editor Rutgers University Press, 2004, p. 224
7
Albert Christian Revi, American Art Nouveau Glass. P.
4
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prin spray-erea unei soluţii metalice pe suprafaţa încă fierbinte a obiectului din sticlă, după ce
suprafaţa lui era deja modelată şi vopsită în culorile dorite 8 •
În 28 decembrie 1925, Compania Durand lansează, la început în China, apoi în lumea
întreagă, cu mult succes, un nou sortiment de lămpi pentru interioare cu design noudin „sticlă galben lucios cu finisaj argintiu, turnate, decupate şi decorate manual". Cel care a condus acest proiect a fost
Charles D. Link, care deţinuse anterior, în Bridgeton (New Jersey) propriul său atelier cu acelaşi
specific „Acme/ Aetna Cut Glass Company" 9•
În 1926, la numai doi ani de la deschiderea atelierului de creaţie Fancy Shop, Durand Art
Glass (secţie a Companiei Vineland Flint Glass Works din New Jersey) va fi premiată cu Medalia de
Onoare la Sesquicentennial International Exposition din Philadelphia' 0•
„Cased Glass" (Caseta de sticlă) a fost numele unui catalog de prezentare care conţinea
articole cu acelaşi titlu. Produsele din sticlă aveau, la exterior, un strat de culoare opacă a cărui menire
era să dezvăluie, miraculos, nuanţele din straturile anterioare. Doar un număr mic de vaze au fost
produse în acest stil, însă „Lamp Cases" (Lampa casetă) a avut mare succes fiind produsă în cantităţi
destul de mari, într-o mare varietate de culori. Comercial Lamp Cases a fost promovată sub numele de
,,Colonial Lamps" 11 •

Fig. 4 Gold Lustre

Fig. 5 Moorish

Fig. 6 Egyption

Fig. 7 King Tut

„Crackle Glass" (Sticla Spartă) a fost, probabil, produsul cel mai dramatic şi mai inovativ
comercializat de Durand. Acest nou tip de sticlă era realizat prin scufundarea în apă de aur a unui
balon de sticlă fierbinte acoperit, în prealabil, de unul sau mai multe straturi de sticlă decorativă de
culori diferite. Şocul termic al apei fractura stratul exterior, iar bula sau globul de sticlă fracturat era
reîncălzit, extins şi modelat în forma dorită. Mai multe tipuri de Crackle Glass au fost oferite spre
comercializare: Moorish (Fig. 5), Egyptian (Fig. 6), King Tut (Fig. 7), Spider Webing (Fig. 8) şi
Crystal (Fig. 9) au fost titlurile companiilor deschise de Durand pentru a descrie combinaţia de culori
şi suprafaţa texturată a produselor sale. Spre exemplu Crystal Crackle era realizată prin suprapunerea
spiralată a două straturi de culori diferite şi transparente, peste o culoare de bază mată şi clară. Prin
imersarea în apa rece de aur, cele două straturi de culori transparente crăpau, decorând suprafaţa
bolului de sticlă cu nervuri fine verticale. În continuare piesele erau finisate şi pulverizate cu o soluţie
12
metalică pentru a produce uimitoarea strălucire specifică artei Durand •
Alteori opalul era combinat cu fragmente mici gen pudră, divers colorată după care era întins
peste un strat de ambră ce putea fi văzut, după finisare, prin crăpăturile extinse şi subţiri ca nişte
nervuri de pe suprafaţa obiectului. Multe din corpurile pentru lămpi erau realizate din Crackle Glass.
Însă baza şi structura internă a veiozelor erau construite din alamă sau fier forjat ce le făceau să fie
grele şi incomode. Montajul din alamă sau din fier forjat cu finisaj de verde „antic" - pentru a crea
impresia unei patine a vremii - erau realizate exclusiv pentru lămpile Durand.
8

Maxine N. Lurie, Marc Mappen, Encyclopedia of NewJersey, Editor Rutgers University Press, 2004, p. 467
Edward J. Meschi, Durand the man and his glass, The Glass Press dba Antique Publication, 1988, p. 14
0
' Maxine N. Lurie, Marc Mappen, Encyclopedia of New Jersey, Editor Rutgers University Press, 2004, p. 224
11 1
Kyle Husfloen, Antique Trades Antiques & Coo/ectib/es Pric Guide Serries, p. 601
12
Edward J. Meschi, Durand the man and his glass, The Glass Press dba Antique Publication, 1988, p. 62

9

153
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei şi tehnicii

Interesant este şi faptul că unele lămpi de interior sau de Boudoire - cum se mai numai aveau posibilitatea de a înmiresma atmosfera cu un parfum delicat şi preţios.
Realizarea lămpilor pentru interioare a fost o parte importantă a companiei Durand. Înainte de
1928, Martin Bac şi Ernest Dorrell aveau propria lor firmă producătoare de veioze, cu sediul în casa
lui Dorrell, în Alloway, New Jersey 13 • Aceştia foloseau abajururi pictate de Dorrell şi le montau pe
vase Durand. Această aventură a avut un aşa de mare succes, încât, în 1928, Victor Durand reuşeşte
să-l convingă pe Dorrell să anuleze parteneriatul ş i să vină în compania lui pentru a picta, artistic,
sticla şi abajururile Durand. Astfel, abajururile au fost pictate în diferite nuanţe pentru a se potrivi cu
corpurile de sticlă. Spre exemplu, o lampă de culoare galben auriu cu design de nervuri albastre, era
completată cu un abajur auriu cu nervuri albastre, precum corpul lămpii (Fig. I O). Şi alţi artişti plastici
s-au afiliat Companiei Duranci, precum domnul şi doamna C. Reed 14 de la Atlantic City care furnizau
abajururi din diferite materiale textile pictate.

Fig 8 Spider Webing

Fig. JO Abaj ururi Durand pictate manual

Fig 9 Crystal Cracked

Catalogul Companiei Durand din 1928 prezenta lămpi de interior complete, cu abajururi din
textil tip: ,,Linen, Viscoloid or Parchment" 15 (In, Vâscoză sau Pergament). Din cauza degradării
datorate timpului, dar mai ales luminii, veioze complete cu corp din sticl ă Durand şi abajur textil
original sunt foarte greu de găsit în ziua de azi.
În 1931 Victor Durand moare într-un accident de maşină, şi o dată cu dispariţia sa, sticla
artistică Durand va înceta să mai fie produsă dar ea va rămâne populară şi foarte căutată printre
colecţionarii din lumea întreagă .
Oamenii din întreaga lume au iubit ş i adoră aceste creaţii Durand - cu linii curbe, ondulate, ce
curg firesc, parcă pline de ritmuri sincopate. Formele sunt atractive, gravura este foarte rafinată iar
culorile sunt plăcute ochiului.

Fig. 11 16

Fig. 1J1 8

Fig. 14 19

13

Fig. 1520

Edward J. Meschi, Durand the man and his glass, The Glass Press dba Antique Publication, 1988, p. 80
lbidem .
15
Ibidem, p. 91
16
Corp de veioză Gold Feather heart and vine
17
Veioză cu abajur pictat Durand
18
Veioză King Tut
19
Lampă Boudoire cu Lady GayRose
20
Abajur Moorish
14
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SISTEME AUTOMATE DE CONTROL LA MUZEU
Cătălin

Nicolae Calistru•, Cristina Celia Iacob••

Abstract. An automatic control system consists in a combination of components that act together in such a way
that overall systems behaves automatically, in the sense of control, in a prespecified desired manner. A clase
eye on various machines and apparatus that are manufactured today leads to the conclusion that they are
partially or entirely automated in the sense specified before. Industries are a/so partially or entirely automated.
Automatic control covers al! facets of human technical activities and directly contributes to the advancement of
modern technologies. The distinct characteristic of automatic control is that reduces, as much as possible, the
human participa/ion in the production process. That means decreasing labor cost, work hazards and a better
quality of life. Automatic control is a common subject in other areas as biology, medicine, economics,
management and social sciences. In particular, with regard to biology, one can claim that the plants and animal
owe their very existence to control. Consider for example the human body, where a tremendous number of
processes take place automatically: hunger, thirst, digestion, respiration, body temperature, blood circulation,
cells reproduc/ion, healing of wounds, etc. Furthermore, no form of life could exist if were not the numerous
control systems that govern al! processes in every /iving organism. The paper deals with a brie/presentation on
automatic control history focused on feedback.
Keywords: automatic control system, positive and negative feedback.

1. Introducere
Ingineria controlului se bazează pe fundamentele teoriei feedback-ului şi pe analiza
sistemelor liniare integrând concepte din teoria reţelelor şi teoria comunicării. Prin urmare, ingineria
de control nu se limitează la o singură disciplină de inginerie, fiind în egală măsură aplicabilă în
aeronautică, chimie, mecanică, ingineria mediului, civilă şi electrică. Adesea, un sistem de control
include componente electrice, mecanice şi chimice, dar nu se limitează numai la acestea. Un sistem de
control este o interconectare a diferitelor componente care formează o configuraţie de sistem care va
furniza un Jăspuns al sistemului dorit. Baza pentru analiza unui sistem este fundamentul oferit de
teoria sistemului liniar, care presupune o relaţie cauză-efect pentru toate componentele. Această
teorie, numită teoria cauzalităţii înseamnă că întotdeauna cauza precede efectul (sau efectul succede
cauza) . Un sistem care prezintă un feedback pozitiv ca răspuns la o perturbaţie, creşte amploarea
acesteia. Prin contrast, un sistem care răspunde la o perturbaţie într-un mod care reduce efectul
acesteia, prezintă un feedback negativ.
Aceste concepte au fost mai întâi recunoscute, ca fiind aplicabile pe scară largă, de către
matematicianul american Norbert Wiener, întemeietorul ciberneticii, în lucrarea sa Cybernetics or
Control and Communication in the Animal and the Machi ne ( 1948).
Cibernetica este studiul interdisciplinar al structurii sistemelor de control. Este strâns legată
de teoria controlului şi de cea a sistemelor automate. Începând cu originile şi continuând cu evoluţia
acesteia, în a doua jumătate a secolului XX-iea, cibernetica este aplicabilă în mod egal atât sistemelor
fizice cât şi celor sociale. Cibernetica se aplică cel mai bine în cazul în care sistemul analizat este
implicat într-o buclă închisă de semnal; adică, în cazul în care acţiunea sistemului produce o
schimbare în mediul său şi schimbarea este alimentată în sistem prin informaţii (feedback-ul), care
determină ca acesta să se adapteze la aceste noi condiţii: modificări ale sistemului ce afectează
comportamentul său. Această relaţie „de cauzalitate circulară" este necesară şi suficientă pentru a crea
o perspectivă cibernetică.
Cibernetica contemporană a debutat ca un studiu interdisciplinar care leagă domeniile
sistemelor de control, teoria reţelelor electrice, ingineria mecanică, modelarea logica, biologia
• prof.dr.ing., Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi
•• Conservator, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"

155
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei şi tehnicii

evoluţionistă, neuroştiinţa,

antropologia şi psihologia. Alte domenii de studiu care au influenţat sau au
fost influenţate de cibernetică sunt teoria jocurilor, teoria sistemului (un omolog matematic al
ciberneticii), teoria controlului de percepţie, sociologia, psihologia (în special neurofiziologia,
psihologia comportamentală, psihologia cognitivă), filozofia, arhitectura şi teoria organizaţională.
Feedback-ul ( răspunsul) pozitiv conduce de multe ori la divergenţe exponenţiale sau
creşterea exponenţială a oscilaţiilor. Sub influenţa feedback-ului pozitiv şi a lipsei forţelor de
stabilizare, sistemele vor accelera în mod obişnuit către o regiune neliniară, care poate stabiliza
sistemul sau, dimpotrivă, îl poate distruge. Feedback-ul pozitiv poate determina fixarea sistemului
într-o stare stabilă. Feedback-ul pozitiv neprevăzut nu este de dorit. Pozitiv se referă la direcţia de
schimbare, mai degrabă decât oportunitatea rezultatului. Pentru a evita această confuzie, uneori, este
mai bine să fie utilizaţi alţi termeni, cum ar fi feedback-ul de auto-armare. În cazul sistemelor sociale
şi financiare, efecte de feedback pozitiv pot fi, de asemenea, menţionate ca cercuri „vicioase".
Feedback-ul pozitiv este utilizat în electronica digitală pentru a forţa tensiunea departe de tensiunile
intermediare dintre stările „O" şi „ 1". Pe de altă parte, scăparea de sub control a temperaturii este un
feedback pozitiv, care poate distruge joncţiunile semiconductoare. Feedback-ul pozitiv în reacţii
chimice poate creşte rata de reacţie şi în unele cazuri, poate duce chiar şi la explozii. Feedback-ul
pozitiv în proiectarea mecanică determină basculare punct, sau „supra-centru", mecanisme pentru a
fixa în poziţie, de exemplu, în comutatoare şi cleşti de blocare. Scăpată de sub control, aceasta poate
provoca prăbuşirea podurilor. Feedback-ul pozitiv în sistemele economice poate provoca cicluri
economice de tip boom-boost, inflaţie - deflaţie.
Caracteristica esenţială a feedback-ului pozitiv este faptul că tulburările mici sunt
amplificate. În cazul în care feedback-ul pozitiv este prezent, există o anumită buclă de cauzalitate în
care o mică schimbare creează un efect care determină o schimbare şi mai mare, ca o minge care
alunecă de pe un deal din ce în ce mai abrupt. Atunci când apare modificarea unei variabile într-un
sistem ce prezintă un feedback pozitiv, sistemul răspunde prin modificarea acestei variabile şi mai
mult în aceeaşi direcţie. Principala proprietate a feedback-ului pozitiv.este aceea de a amplifica, astfel
încât perturbaţiile mici pot produce schimbări mari. De exemplu, în cazul în care o reacţie chimică
determină eliberarea de căldură, iar reacţia se produce la temperaturi mai mari, există o probabilitate
mare de feedback pozitiv. În cazul în care căldura produsă nu este eliminată din reactanţi suficient de
rapid, temperatura poate scăpa de sub control şi poate conduce foarte rapid la o explozie chimică.
În mod similar, în cazul în care un microfon dintr-un sistem audio de putere preia sunetele din
propriile sale difuzoare, iar aceste sunete sunt re-amplificate suficient, efectul poate fi atât de
accentuat încât în difuzor apar adevărate urlete. Formal, un sistem în echilibru, în care există un
feedback pozitiv la orice schimbare de la starea sa actuală se spune că este într-un echilibru instabil.
Mărimile forţelor care acţionează pentru a muta un astfel de sistem departe de punctul său de operare
reprezintă o funcţie crescătoare a "distanţei" din punctul de operare.
În lumea reală, buclele de feedback pozitiv sunt întotdeauna controlate, eventual, printr-un
feedback negativ sau de limitare a efectelor de un anumit tip.
De exemplu, feedback-ul acustic determină ca un sistem audio de putere să ajungă la volumul
maxim şi să nu poată fi amplificat mai departe; un balon se poate fisura, iar reactanţii chimici
răspândiţi în aer sau deversaţi pe podea, se împrăştie şi se răcesc. Efectele de feedback negativ în
cadrul aceluiaşi sistem poate modula, de asemenea, efectul de feedback pozitiv, astfel încât acesta
poate spori capacitatea de reacţie a sistemului, dar nu poate determina un proces mai rapid. Aşa cum
am menţionat mai sus, un sistem este o combinaţie de componente conectate în mod corespunzător
între ele, care acţionează împreună pentru a îndeplini o anumită sarcină. În acest scop, sistemul
trebuie să fie activat de un semnal de intrare adecvat.
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Figura 1
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o imagine simplă a acestui concept, împreună cu termenii şi simbolurile
y(t) se defineşte comportamentul sistemului. Intrarea u (t) se reprezintă adesea

controlul.
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cum se vede din figură, Figura 1 respectă principiul
de intrare u(t) prin relaţiay(t) = Tu(t)

control -mărime controlată
cauzalităţii. Ieşirea

y(t) este

legată

(1)

unde T este un operator aplicat u(t). În (1) sunt implicate 3 elemente: intrarea u(t), sistemul
reprezentat de operatorul T, şi ieşirea y(t). În majoritatea problemelor de inginerie, sunt date două din
aceste trei elemente şi se cere să se găsească a treia. Semnalul de intrare adecvat u(t) se numeşte
semnal de control. Din această definiţie, se pare că problema ce ţine de proiectarea controlului este,
de fapt, o problemă ce ţine de sinteza semnalului: sinteza semnalului de control u(t). După cum vom
indica în continuare, practic, problema ce ţine de proiectarea controlului este redusă la ceva ce ţine de
proiectarea unui aparat de comandă. Sistemele de control pot fi împărţite în două categorii: sistemele
în buclă deschisă şi cele în buclă închisă. Un sistem în buclă deschisă (Figura 2) este un sistem al
cărui intrare u(t) nu depinde de ieşire y(t), adică u(t) nu este o funcţie a y(t). Un sistem în buclă închisă
(Figura 3) este un sistem al cărui intrare u(t) depinde de ieşire y(t), adică u(t) este o funcţie a y(t).
În cazul sistemelor de control, semnalul de control u(t) nu este ieşirea unui generator de
semnal, ci ieşirea unei alte noi component suplimentare pe care o adăugăm la sistemul aflat sub
control. Această componentă nouă se numeşte regulator sau controler, în sistemele de control aparatul
este stimulat de către un semnal extern r(t) care se numeşte semnalul de referinţă.

r(t)

u(t)

y(t)

Regulator
(Controler)
Figura 2. Sistem în

r(t)

buclă deschisă

u(t)

Figura 3. Sistem în

buclă închisă
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Semnalul de referinţă r(t) specifică ieşirea dorită (adică mărimea controlată y(t)) al sistemului în buclă
deschisă sau închisă. În ceea ce priveşte sistemele de control, căutăm să proiectăm un aparat adecvat
de comandă, astfel încât y(t) urmăreşte semnalul de referinţă r(t) pe cât de aproape posibil. În
special, într-un sistem în buclă deschisă (Figura 2) regulatorul este stimulat numai prin intermediul
semnalului de referinţă r(t) şi este proiectat astfel comanda sa u(t) să fie semnalul adecvat de intrare
pentru sistemul aflat sub control, care, la rândul său, va produce ieşirea y(t).
În ceea ce priveşte sistemele în buclă închisă (Figura 3) regulatorul este stimulat nu doar
printr-un semnal de referinţă r(t), ci şi de y(t). Prin urmare, în acest caz, semnalul de control u(t)
depinde atât de r(t), cât şi de y(t). Care este caracteristica unui sistem în buclă închisă? Răspunsul la
această întrebare este foarte simplu: reacţia (feedback). De fapt, un sistem în buclă închisă este un
sistem cu reacţie, deoarece poate fi formulată următoarea dependenţă:
u(t) =u(r(t), y(u(t)))
(2)
a ecuaţiei (2), u(y(u(t))), arată existenţa matematică a reacţiei (feedback).
Pe altă parte, pentru sistemele cu buclă deschisă u (t) nu depinde de y (t). Pornind de la acest
punct, este clar că în toate categoriile de sisteme fenomenele se desfăşoară nu sunt independente. Între
ele avem legături diferite, de fapt, un lanţ cauzal.
Lanţurile cauzale închise (sisteme de circuit închis), sunt foarte importante şi vizibile în altă
parte. Feedback-ul este un proces permanent de comparaţie între ceea ce vrem şi ceea ce primim şi
luarea deciziilor. Profesional vorbind, la fel ca în principiu Yin şi Yang, avem o luptă între contrarii
şi acelaşi timp o unitate a contrarii/or. Întreaga idee duce la progres, deci feedback-ul este un progres.
În antichitate, Heraclit a avut o intuiţie remarcabilă. El a arătat că în natură lupta şi unitatea
contrariilor este izvorul mişcării şi dezvoltării. În filozofie există pentru feedback-ul o expresie: cerc
vicios. Aici este evident că cuvântul latin vicios are o conotaţie negativă. Cerc vicios este utilizat
pentru un feedback pozitiv cumulativ unde toate procesele de avalanşă conduc duce la un dezastru
iminent.
Aşa că, în mod intuitiv vorbind se pot obţine 4 trepte de stabilitate şi de stare staţionară!
Feedback-ul negativ este "bun", în timp ce unfeedbackpozitiv, cu efectul său cumulativ este "rău" aceasta ar fi concluzia naturală din exemplele de mai sus.
În inginerie practică, şi chiar şi în viaţă, lucrurile sunt care nu stau chiar aşa. Există
numeroase exemple care cu siguranţă arată că feedback-ul pozitiv este„ bun". În teoria oscilatorie, de
exemplu, feedback-ul pozitiv este utilizat pentru a oscilaţii distractive. Chiar şi procesul de gândire
are o latură pozitivă la început. Ne referim la ideea iniţială, înţelegere şi iluminare. Ideea nu vine pas
cu pas, picătură cu picătură; ideea este un act logic. Motivul vine după aceea, cu stabilitate, fineţe,
cum ar fi feedback-ul negativ pentru un sistem în buclă închisă.
Ideea feedback-ul nu este un brand nou ca cineva să o poată lua în considerare. De fapt,
această idee este la fel de veche ca şi filozofia. Heraclit a observat că lupta contrariilor conduce la
progres, fiind începutul dezvoltării naturale. Ideea de feedback-ul apare în expresii cum ar fi cerc
vicios, folosit în filosofia populară. Ce este rău într-o astfel de formulare este aceea de origine a
cuvântului vicios: rău, degenerat depravat, imoral etc. Cu toate acestea, combinaţia dintre aceste două
cuvinte (vicios şi cerc) are intenţia de eliminare a sensului rău. Mai mult decât atât, sensul unilateral al
expresiei de mai sus conduce la concluzia interesantă. Iluminarea Perioada franceză (XVII-XVIII) cu
gânditorii săi au subliniat următorul feedback social: ideile sunt produsul direct al mediului social,
care în termen este produsul idei. În general vorbind, ei adună şi pun împreună cei doi factori, unii
dintre ei au considerat că ideile, opiniile, cultura, educaţia trebuie să fie considerată ca fiind factorul
de determinare în evoluţia naturală a omenirii.
Aceste două părţi de evoluţie, progresie şi regresie, au acelaşi substrat fenomenologic şi pot
fi exprimate chiar de aceeaşi relaţie matematică: schimbarea semnului unui parametru. Teoria de
Partea

dreaptă
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control este cel mai adesea privită în legătură cu aplicarea fizică. Un sistem de control este considerat
afi orice sistem existent În scopul de a reglementa sau contro/afluxul de energie, ieformaţii, bani sau
alte cantităţi Într-un mod dorit. În termeni mai generali, un sistem de control este o interconectare a
multor componente şi unităţi funcţionale, în scopul de a obţine rezultatul dorit. Într-un fel, aceasta
corespunde dorinţei umane şi eficienţei sistemului iniţial.
2. CONTROL AUTOMAT ... LA MUZEU
Studiul istoriei este o abordare stranie, spre deosebire de studiul altor domenii. Abia când ne
îndepărtăm de evenimente le putem pune în perspectivă şi le putem înţelege drept părţi component ale
unui întreg proces. Au fost multe progrese în ceea ce priveşte teoria controlului automat în ultimii ani.
Este greu să se realizeze o analiză imparţială a unui domeniu care este încă în stadiu de dezvoltare. Cu
toate acestea, privind retrospectiv şi analizând progresul înregistrat de teoria feedback-ului, se pot
distinge nişte tendinţe şi, astfel, se pot identifica nişte avantaje principale.
Controlul feedback-ului este o disciplină ce ţine de inginerie. Astfel, progresul său este legat, în
principal, de problemele practice ce trebuiau rezolvate în timpul oricărei perioade a istoriei umanităţii.
Sunt câteva evoluţii în istoria omenirii care au influenţat progresul controlului feed back-ului:
preocuparea constantă a grecilor şi arabilor pentru determinarea timpului (300 î.Hr. - 1200 d.Hr.).
Revoluţia industrială în Europa. Istoricii sunt de acord că această revoluţie a început în a treia pătrime
a secolului al XVII-iea; cu toate acestea, rădăcinile sale îşi au originea în anii 1600. Începutul
comunicării în masă şi cele două războaie mondiale. Aceasta este o perioadă cuprinsă între aprox.
191 O şi 1945. Începutul erei spaţiului/ al computerelor în 1957.
Precizăm câteva momente principale în ceea ce priveşte controlul automat: ceasornicele cu
apă ale grecilor şi arabilor, regulatorul de nivel cu flotor inventat în 270 î.Hr. de către grecul Ctesibius
(pentru a menţine nivelul apei dintr-un rezervor la adâncime constantă); această adâncime constantă
produce un flux constant de apă printr-un tub plasat în partea de jos a rezervorului care umple cu o
viteză constantă cel de-al doilea rezervor. Nivelul apei din cel de-al doilea rezervor depindea, astfel,
de timpul ce trecea, o lampă cu ulei creată de către Philon din Alexandria în aprox. 250 î.Hr. folosea
un astfel de regulator plasat într-o lampă cu ulei pentru a menţine un nivel constant de ulei utilizat
drept combustibil. Heron din Alexandria, care a trăit în secolul I d.Hr., a publicat o carte cu titlul
Pneumatica, ce prezenta mai multe forme de mecanisme pentru nivelul de apă, şi folosind regulatorul
pneumatic. Primul sistem cu reacţie care a fost inventat în Europa modern a fost regulatorul de
temperatură al lui Comelis Drebbel (1572-1633) din Olanda. Dennis Pappin (1647-1712) a inventat
primul regulator de presiune pentru cazanele cu aburi în 1681. Regulatorul lui Papin era asemănător
cu o valvă a unei autoclave. Primul aparat de comandă automat cu reacţie utilizat într-un proces
industrial este considerat a fi regulatorul centrifugal inventat de către James Watt în 1789 pentru a
controla viteza unui motor cu abur.
Water

BoiJ,,r

Figura5. Sistemul de reglare a nivelului apei

Figura 4. Regulatorul centrifugal al lui James Watt
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în Figura 5, dispozitivul

măsura

viteza sertarului de evacuare

ŞI

utiliza mişcarea aburului cu viteza pentru a controla supapa şi, prin urmare, cantitatea de abur
care intra în. Odată cu creşterea vitezei, greutăţile se ridică şi se îndepărtează de axa arborelui,
închizând, astfel, supapa. Greutăţile de echilibrare au nevoie de putere de la motor pentru a se învârti,
îngreunând, astfel, măsurarea cu acurateţe a vitezei.
Primul sistem istoric de feedback revendicat de Rusia este regulatorul de nivel al apei, despre
care se spune că a fost inventat de către I. Polzunov în 1765. Sistemul de reglare a nivelului apei este
prezentat în Figura 6. Sistemul pneumatic detectează nivelul apei şi controlează supapa care acoperă
ajutajul de intrare a apei din cazan.
Se poate vedea funcţionalitatea acestui mecanism la ceasul cu carillon plasat în Turnul
Palatului Culturii (imaginea de mai jos).

Perioada de dinainte anului 1868 este caracterizată de dezvoltarea sistemelor automate de
control prin invenţie intuitivă. Eforturile depuse pentru a spori acurateţea controlului au dus la
atenuarea lentă a oscilaţiilor tranzitorii şi chiar la un sistem instabil. La mijlocul anilor 1800,
matematica a fost folosită pentru prima dată pentru a analiza stabilitatea sistemelor de control cu
reacţie. De vreme ce matematica este limbajul formal al teoriei de control automat, am putea numi
perioada de dinainte ca preistoria controlului automat.
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O „CĂLĂTORIE" ÎN MUZICA ŞI LOISIRUL
PRINCIPATELOR „EPOCII DE TRANZIŢIE"
Doina Calistru•
Abstract: This paper aims to restare a few of the loisirs hypostases regarding the elite in Principalities at the
end of the 18th centu,y until the middle of the 19th century. Over this period, the old oriental influences
intertwined with the ones in the Western Europe in fields like: mus ic, dancing, feasts, youth education, in order
to finally put the signs of the new, and to put its decisive mark on leisure, one of the many facets of the ancient
wor/d of Romania.
Keywords: loisirs, Principalities, music.

între sfărşitul secolului al XVIII-iea şi epoca Unirii Principatelor
reprezintă un răstimp al transformărilor înnoitoare, în care disoluţia vechilor valori a
fost însoţită de încorporarea altora, noi. Studiul nostru încearcă o reconstituire - fireşte,
fragmentară - a unuia din aspectele revelatoare pentru modul în care oamenii vremii îşi priveau epoca
şi înţelegeau să adopte un anume stil de viaţă, insistând, cu justificată precădere, asupra petrecerii
timpului liber, a îndeletnicirilor plăcute, a „desfătărilor" proprii protipendadei timpului.
În societatea protipendadei, până la căsătorie, tinerele s-au aflat multă vreme sub autoritatea
tatălui sau a fraţilor mai mari. În vremea lui Caragea, ,,de-abia aveau voie să iasă în grădină şi grădina
era înconjurată cu zid nalt sau cu uluci de scânduri de stejar. Nici măcar peţitorii nu le vedeau până nu
se isprăvea vorba de căsătorie, încât ginerele nu era totdeauna sigur că a văzut bine faţa logodnicii
sale".
Ocupaţia rusească a Principatelor, din anii 1828-1834, a avut (printre altele) ca efect şi
desfiinţarea obiceiului oriental de recluziune a femeilor. Odată cu această libertate sporită, cu
posibilitatea de a conversa în public cu bărbaţii, ,,/ 'usage du monde" a apărut ca o necesitate şi a
devenit necesar ca fetele să înveţe o limbă străină, dansul, pianul. Une grande dame, o cucoană mare
în toată accepţiunea cuvântului, trebuia să fie amabilă, stăpână pe toate formulele de politeţe,
înzestrată cu simţul înnăscut al „cuviinţilor" şi cu un tact deosebit; nimic nu era prea bun, prea
elegant, prea frumos sau prea delicat pentru ea. Începând de pe la sfărşitul veacului al XVIII-iea, în
marile familii fetele au parte de o nouă educaţie, al cărei principal scop era crearea unei imagini
publice. Franceza şi pianul au devenit indispensabile educaţiei unei fete, pentru care se aduceau
institutoare de la Viena şi Frankfurt. De altfel, pe parcursul secolului al XIX-iea, în privinţa femeilor
s-au manifestat exigenţe sporite, uneori chiar exagerate: o fată de măritat trebuia să cunoască o limbă
străină, un instrument muzical, să aibă talente şi înclinaţii artistice.
Pentru unii bărbaţi, femeia, ,,când se pune la piano, pare că geniul muzicei o insuflă",
deoarece „sonatele lui Beethoven, fanteziile lui Haydn, capriţurile lui Paganini pentru ea sunt o
jucărie"; pentru alţii, este aceea ce ştie, ca nimeni alta, ,,să facă solo mai bine la un contradanţ".
Luluţa învăţase „la pansion şi valţu, şi cotilonu, şi polka, şi mazurca, şi cadril...", într-un cuvânt
,,toate danţurile". Fetele Chiriţei sunt descrise de mama lor ca fiind: ,,frumuşele ... tinerele .. .
curăţele... hărnicele... cu franţuzasca lor... cu ghitarcla lor... cu cadrilu lor... gospodine bune .. .
iconoame ... cetite ... giucate ... ", în limbajul epocii, ,,pricopsite".
Adeptă a zicalei: ,,clacă ai giuvaeruri, trebuie să le arăţi", Coana Chiriţa încearcă să-şi
obişnuiască fetele să facă „cochetărismosuri ca la Ieşi", căci, vorba ei, ,,aşa se mărită fetele". De
aceea, îndată ce soseşte în Iaşi, ea le scoate „la ivală ... pe la fteatru, pe la suarele ... ghilosite, gătite,
împopoţonate, îmbrăcate tot după modă ... ", aşa încât, după ce, mai deunăzi, Chiriţa şi fetele fuseseră
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•Prof.Dr. Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu" Iaşi
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la „bal-masque", ,,ieri au fost la teatru şi-n astăseară merg la bal". O fată de măritat trebuia scoasă în
lume, gătită "ca păpuşa de la fereastra lui Miculi". La teatru, ea se pune întotdeauna la vedere, ,,în faţa
lojei"; se aşează în mijlocul aleilor „să-şi arate dosul, pentru ca s-o vadă mai bine trecătorii".
În această adevărată competiţie pentru a atrage peţitorii, ,,demuazelele" vremii erau admirate
şi preţuite pentru talentele lor (,,deţifră destul de bine muzica, zugrăveşte înfricoşat trupuri goale",
cântă „ca un înger" romanţe la piano), dar mai ales pentru zestre: ,,talentul său cel mai frumos este că
are douăzăci mii galbini zăstre".
Declaraţia unei mame este grăitoare:
Cu toate aste gândesc
Că li-o fi educaţionul leit ca un franţuzesc.
Fiindcă toată maalaua vede ce fel ne-am silit
Cât am făcut pentru ele şi ce bani s-au cheltuit.
Apoi le-am scos şi la clupuri, la masche, la nobil bal
Şi-acum vor să mai înveţe cum să-ncalice pă cal".
Doamnele îşi dădeau multă osteneală să danseze a la franr;aise, ,,evropeneşte", valsuri, polci,
cadriluri; să cânte „muzica Apusului", cu vocea sau la mandolină. Ele s-au dovedit, de altfel, a fi mult
mai receptive la modele şi modelele occidentale decât soţii lor. O adevărată prăpastie s-a creat, aşadar,
între tinerele căsătorite şi soţii lor, tributarii unor reminiscenţe orientale: ,, ... acei tineri rămâneau în
păturile neştiinţei, precum rămâneau în antereiele lor orientale şi nu erau în stare a răspunde nici la
visurile poetice, nici la aspiraţiile sufleteşti ale gingaşelor soţioare".
La rândul său, cavalerul perfect (sau, în limbajul epocii, ,,un om plăcut"), era cel care invita la
dans toate femeile, frumoase sau urâte, chiar şi „filantropie la mazurcă", făcea curte mamelor pentru
a-şi câştiga dreptul de a o face şi fetelor, îşi pierdea banii de câte ori juca whist cu damele. Cu
cuvintele lui Kogălniceanu, un om plăcut „are totdeauna două mâini, două picioare şi o droşcă la
dispoziţia damelor care n-au nici trăsură, nici bărbat; care strânge mănuşile, apărătorile şi basmalele
acestor dame, poartă şalul şi umbrela lor, le trimete loji la teatrul franţez, ca să se mife de frumosul
comic a lui Pelier şi de ţipetele d[ emoaze]-lei Jenni".
Dacă oaspetele sosit din „capitalie" are „norocirea" de a fi evghenis sau din protipendadă, el
va fi "bine primit, găzduit, căutat şi ospătat": " ... o să te silească să mănânci până nu vei mai putea,
pentru că de vei refuza vreun fel de bucate, gazda o să înceapă a se jălui că nu-ţi plac bucatele şi a
ocărî pe bietul ţigan bucătar. Pe urmă ai să bei vutcă; ai să închini în sănătăţile tuturor verelor, tuturor
mătuşelor, tuturor nepoatelor şi a tot neamul. Pe urmă ai să mergi la Soiree (s.a.), (pentru că în
provinţie e încă moda de soarele), unde o să te aleagă la toate figurile de mazurcă ... ".
Nici ieşean, dar nici provincial, cu alte cuvinte, nici cal, nici măgar sau "nici copou, nici ogar"
se socoteşte „ţinutaşul" care „a fost în Iaşi de douăsprezece ori şi în fiecare oară a şezut câte
douăsprezece săptămâni". De ce? A fost la teatrul nemţesc, franţuzesc sau românesc, unde i-a auzit
cântând „din gură pre d. Bruker, din scripcă pe d. Stiulţer. El a văzut jucând pre d. Greceanu, sau pre
d[emoaze]-la Şiler. El a văzut dănţuind pre d[emoaze]-la Tăhman, sau pre d[emoaze]-la Dolores,
spanioala cea cu ochi negri şi frumoşi. El a râs de comicul d-lui Pelier". Şi nu numai atât: el este
"lăcuitor al lumii civilizate" şi are „drit de împământenire" ,,oriunde se înfăţoşează" pentru că a gustat
din toate „deliciile" capitalei: "El a fost la bal masche, el s-a îmbrăcat în domino, şi a avut o mulţime
de avanture cu o cucoană mare, în mască, care, neavând trăsură, l-a rugat s-o ducă acasă. El a jucat
billiard în casino lui Nicoleti, el şi-a făcut straie la un jidan din Iaşi...".
Întâia grijă a provincialului, proaspăt sosit în „capitalie", este să-şi cumpere de la Miculi
ochelari sau „lornetă", "cu care se uită seara obrăzniceşte prin toate lojile teatrului", nefiind atent la
reprezentaţie, care, oricum - spune el - e foarte „ghizdavă şi nostimă''. (s.a.).

162
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei şi tehnicii

Nunţile

sau zilele onomastice ofereau prilejul unor mari ospeţe, la care muzica lăutărească,
aflată în plină vogă, era nelipsită. Odată cu schimbarea înclinaţiei spre un alt tip de loisir, cel în vogă
în Apusul Europei, în universul lor muzical şi-a croit drum, treptat, şi muzica europeană, care însoţea
dansurile la modă din Occident. În cercurile înaltei societăţi, hora a fost înlocuită de către valsuri,
mazurcă poloneză, cadril, polcă, menuet sau contradansurile engleze.
Un alt aspect al existenţei cotidiene, de pe acelaşi palier al societăţii româneşti, îl constituie
balurile, ,,suarelele". La petrecerea nocturnă dată în 1820 de logofătul moldovean Constantin Balş,
într-un elegant decor mobilat după moda europeană, la bufet se găseau cafea, îngheţată, oranjadă, iar
boierii, deoparte, jucau boston, whist, ombre, faro. Supeul s-a servit la miezul nopţii, dansul a ţinut
până în ziuă. La rândul lor, marii dregători bucureşteni care participau, în 1828, la balul organizat de
un mare boier se distrau fumând, jucând cărţi, bând punch şi dănţuind greceşte şi româneşte. Balul dat
în 1843 de către domnul Ţării Româneşti, Barbu Ştirbey, în onoarea prinţului Albert al Prusiei „a fost
una din petrecerile cele mai frumoase şi mai rare ce s-a văzut vreodată în această ţară", la care au
participat "o parte din boieri cu damele şi demoazelele lor", precum şi toţi consulii. Saloanele erau
împodobite cu eleganţă şi bun gust, bufetul îmbelşugat, iar grădina atât de frumos luminată, încât
"semăna a farmec". Pianistul Leopold Mayer a cântat "din clavir", iar domnişoara Karl,"din gură".
Cu umoru-i fin, Kogălniceanu ia în derâdere moda nou apărută a „suarelelor dansante". Spre
deosebire de "strălucitele baluri din vremea lui Moruz şi a lui Calimah, unde se îndesa cea mai bună
societate din Iaşi", "boieri, dieci, negustori, toţi dau astăzi suarele dansante", pentru că pregătirea lor
nu durează mai mult de două ceasuri. Este nevoie doar de câteva laviţe, patru invitaţi ("patru poponeţe
într-o odaie mărişoară") şi ceva muzică: o scripcă, o cobză, câteodată un nai sau o daiarea. Pentru
servit, purtate pe o tavă, din ceas în ceas, dulceţuri cu apă, posmagi şi o apă îndulcită, ce poartă
pretenţiosul nume de "limonadă". Urmează o supă numită "bulion" sau un ceai cu franzelă prăjită.
În Chiriţa în laşi, Alecsandri zugrăveşte un posibil decor al acestor baluri: ,,un salon elegant
cu trei uşi mari în fund, care dau în alt salon mare de joc( ... ) În dreapta, o canapea şi scaune aşezate
în rând până în fund. În stânga, pe întâiul plan, o masă de cărţi cu toate cele trebuincioase1 sfeştnice cu
lumânări aprinse, cărţi şi celelalte. Prin pereţii salonului, candelabre pregătite pentru bal". Spre
deosebire de provincie, unde lumea se apucă de dansat odată cu lăsarea serii, la Iaşi, musafirii de-abia
sosesc pe la ora nouă. Când orchestra începe a executa o polcă en sourdine, cavalerii invită doamnele
la dans; numai fetele neneacăi, Aristiţa şi Calipsiţa, stau pe loc şi fac "patiserie".
Numele pompos de "bal" primea, în epocă, şi petrecerea de la Borsec. Ca să-ţi faci o idee
despre ea, ,,închipuieşte-ţi o sală de lemn fără nici o altă decoraţie decât nişte fofeze de brad în care
ard vreo douăzeci de lumânări de său; iar înăuntrul ei o societate alcătuită din tot soiul de neamuri, un
amestec de tot felul de toalete ( ... ). Acum înfăţişează-ţi toate acele fiinţi giucând, sărind, învârtindu-se
ca nişte titirezi, bătând din pinteni; iscodeşte în minte-ţi suciturile de trup cele mai ciudate ... "
Muzica ce se asculta şi dansa la aceste baluri şi „suarele" era cea obişnuită în epocă. O
compoziţie „amfibie", tipică pentru anii 1830-1858: ,,compoziţiunile lăutăreşti începură a lua un
caracter european, amestecat cu cel turcesc; prima şi secunda parte a horelor începură a se compune
din imitaţiunea vreunui vals sau mazurcă, iar finalele era luat din muzica orientală".
O interesantă şi lăudabilă componentă a vieţii mondene a alcătuit-o teatrul. În comparaţie cu
vremurile pitoreşti, în care: ,,În tot Bucureştiu nu se aflau decât un singur piano şi o harpă', iar
„muzica aparţinea lăutarilor şi cântăreţilor de la biserică", peisajul se schimbă. De două ori pe
săptămână, la Bucureşti se dădea bal mascat la „clubul nobil". Circul francez al fraţilor Mahieux era
frecventat de domnitor şi doamnă, jupânese şi boieri.
Gh. Asachi a încercat, cu o trupă de amatori, să pună bazele unui teatru românesc, prelucrând
Mirtil şi Hloe, piesă jucată de tineri boieri, într-o sală dispărută azi din apropierea actualului edificiu
al Teatrului Naţional.
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În 1833, la Iaşi, fraţii Foureaux au înfiinţat într-o casă veche primul teatru, în care se jucau
pantomime, mici vodeviluri şi dansul pe frânghie. A fost adusă apoi o trupă de teatru franceză, care
dădea reprezentaţii de vodevil, dramă şi operă comică. Puţin câte puţin, s-a înfiripat teatrul naţional, în
care actori precum Poni, Teodorini, Luchian, Strerianca, Matei Millo puteau aborda orice rol (s-au
jucat piese precum: Angelo, Lazăr păstorul, Jucătorul, Sau/). Iorgu de la Sadagura, întâia piesă
originală a lui Alecsandri, s-a bucurat de un mare succes de public, la fel ca şi Piatra din casă,
Samson, Chiriţa, Nicşorescu.
În teatrul de la Copou (aflat într-o clădire pusă la dispoziţie de Mihail Sturdza), alături de
trupele de teatru române, franceze şi cele de operă italiene, se organizau atât baluri mascate, cât şi un
mare bal oferit în fiecare an de colonia franceză din Iaşi, a cărui atracţie principală o constituia
cancanul. Spectatori erau, din loje, nu numai toată boierimea, dar şi domnitorul şi doamna.
Cuconaşul Iorgu de la Sadagura enumeră câteva dintre lucrurile pe care la făcuse pentru
propriul amuzament: "Am fost la balurile măscărite ... În sfărşit, m-am dus la opera nemţească, la
vodevilul francez şi la bietul teatru naţional, sărmanul!. .. când moare, când învie, da-i mai mult
răposat!. .. ". Iorgu, ca un bun patriot, ia însă apărarea tânărului teatru moldovenesc în faţa grecului
Kiulafoglu, care afirmă că actorii "nu ştiu niţi să vorbească macar", iar piesele sunt "ca vai de ele".
Cu toate neajunsurile lui, legate de începutul de drum, teatrul vremii, la care au asistat eroii
lui Kogălniceanu, Negruzzi, C. Facca, M. Millo, Alecsandri, a fost, totuşi, o oportună soluţie civică,
înainte de a fi una estetică şi a slujit mult la schimbarea mentalităţilor.
Înnoirile s-au produs într-o lume profund marcată de modelul levantino-fanariot, peste care sau suprapus mimetic valori central şi vest europene. Semnele noului şi-au pus treptat şi tot mai
puternic amprenta asupra loisir-ului, devenit un veridic şi preţios document istoric şi psihologic, o
adevărată oglindă a vremurilor de altădată, în care lumea românească îşi recunoaşte, nedeformat,
chipul, un document prin care se pot resuscita strălucirile şi umbrele, speranţele şi dezamăgirile,
căutările şi reuşitele.
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VIORICA TEISANU-ROMÂNCA
CE A MÂNUIT PENTRU
,
PRIMA OARĂ „ORCHESTRALI BARBIERI". NOTE
BIOGRAFICE
Cătălin Pungă*, Lucian Calancea**, Zamfira Pungă***

Abstract: The article valorizes unpublished information coming from documents found in the heritage of
Moldavia's Histo,y Museum, with regards to the biography of a once famous pianist and canto singer, Viorica
Teişanu, the Romanian who was thefirst one in the world to ever handle an "Orchestrali Barbieri".
Keywords: Moldavia's Histo,y Museum, Viorica Teişanu documents, Organ Orchestrali Barbieri, canto singer
and player piano

ste cunoscut faptul că pentru a anima atmosfera şi a o menţine antrenantă, în cazul
filmelor mute, imaginile de pe ecranele primelor cinematografe erau însoţite de
muzica live a unor formaţii instrumentale sau a unor pianişti plasaţi în spatele pânzelor
sau într-un spaţiu, undeva în sală. În funcţie de acţiunea prezentată de peliculă,
instrumentiştii schimbau acordurile şi improvizau ritmuri mai alerte sau mai lente ceea ce
transformase această îndeletnicire într-o adevărată „meserie"'. Numele unor interpreţi români precum
Viorica Teişanu, pianistă şi cântăreaţă de lied şi operă ( 1900 - 1987), Aglaia Ionescu-Toscani, Carii
Elinor căpătaseră o faimă nu numai europeană ci şi internaţională practicând această ocupaţie.
Între anii 1928-1929 firma italiana Paolo Vallino scotea pe piaţă un nou instrument denumit
„Orchestrali Barbieri", (foto 1) un piano-forte cu sonorităţi de orchestră, mânuit, în premieră mondială
de pianista româncă Viorica Teişanu, pe atunci în vârstă de 28-29 de ani şi deja celebră în lumea
muzicală internaţională. Potrivit contractului încheiat cu Corvie Semerao ea a fost angajată iniţial
pentru o lună de probă, şi mai apoi pentru 15 mini recitaluri pe
care trebuia să le susţină în cadrul Marelui Târg Internaţional
(La grande Fiera Campionaria Internazionale) de la Milano, din
anul 1929, într-o sală din incinta unui mare parc2•
Instrumentul numit şi instrumentul rege „avea forma
unei orgi, de diferite dimensiuni, fără claviatură, conţinând zeci
şi zeci de tuburi de metal, de lemn, mai largi, mai înguste,
deschise, închise, cu lama elastică sau fără, fiind legate prin
multiple fire electrice de corzile pianului. Pentru registrul grav
erau pedalele, acţionate cu piciorul stâng, când cu călcâiul, când
cu vârful piciorului, iar instrumentele de percuţie erau acţionate
cu piciorul drept. Suna ca o adevărată orchestră, mânuită de un
singur om, însă invenţia preotului italian Don Angelo Barbieri
( 1875-1950)3 a făcut senzaţie numai 2-3 ani, până la apariţia şi
Foto 1. Orga Barbieri - Teatrul
generalizarea filmului sonor. Din păcate, montarea instrumentelor
Odeon din Milano, /929
necesita o armată de tehnicieni, tehnica virtuozului interpret al lui

E

• Muzeograf Muzeul de Istoria a Moldovei Iaşi
•• Conservator Muzeul de Istoria a Moldovei Iaşi
••• Muzeograf Muzeul de Istoria a Moldovei Iaşi
1
http://purespice.ro/2014/05/instrwnentul-rege/ ( 15 iulie 2016).
2
Ibidem.
3
http://www.musica-mechanica.de/media/PDF/Angelo_ Barbieri.pdf/preluarea descrierii unei orgi Barbieri.( 18
iulie 2016).
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Orchestrali Barbieri se apropia de cea a organistului, toate ducând la sincronizarea muzicii cu pelicula
4
cinematografică." El înlocuia de fapt, o întreagă orchestră •
Vreme de doi ani instrumentul a fost prezentat în cinematografe din mari oraşe europene :
Roma, Padova, Venetia, Rivigna, San Remo, Rapallo, Paris, Bruxelles sau Londra 5•
Informaţiile biografice privitoare la marea interpretă Viorica Teişanu (foto 2) sunt relativ puţine,
aproape inexistente, deşi valoarea sa artistică este incontestabilă. De
aceea am găsit utilă valorificarea unui fond documentar inedit
existent în patrimoniul Complexului Muzeal Naţional „Moldova"
Iaşi - Muzeul de Istorie, care sprijină demersul nostru.
Pe parcursul mai multor ani fondul Muzeului de Istorie a
Moldovei Iaşi s-a îmbogăţit cu o serie de obiecte donate sau
achiziţionate de la Viorica Teişanu însăşi sau de la rudele foarte
apropiate: fotografii, cărţi, partituri muzicale, cărţi poştale, scrisori,
afişe sau programe ale unor spectacole susţinute de studenţi ai
conservatorului din Bucureşti, care ne-au incitat în a realiza o scurtă
biografie a Vioricăi Teişanu, la care am adăugat informaţii obţinute
din
presă, arhive, corespondenţă cu apropiaţi etc. Aceste informaţii
Foto2. Viorica Teişanu
sunt completate cu preţioase informaţii obţinute din alte surse
(internet mai cu seamă).
O primă donaţie făcută de artistă a fost un inel sigilar de aur6 şi o copie târzie, cel mai sigur
folosită ca material complementar pentru o lucrare de genealogie, a unei diplome de înnobilare 7 , care
probează descendenţa ei, pe linie maternă, din familia nobiliară Gherghely din Făgăraş.
Străbunul Vioricăi Teişanu, George Gerghelly a fost înnobilat în anul 1675 de voievodul
Transilvaniei, Mihail Apaffi, scriitor al Cancelariei Aulice Superioare şi notar jurat, pentru merite
personale. Unul dintre descendenţii acestor nobili de Făgăraş au trecut cu siguranţă în Moldova, de
unde se pare şi emigraseră. Astfel că, la începutul
secolului al XIX-iea găsim personaje cu acest nume în
zona Botoşani. O serie de fotografii cu adnotările artistei
ne ajută să reconstituim, credem noi cât mai aproape de
adevăr, ,,o ramură" din arborele genealogic al familiei.
Comisul Tudorache Gherghel s-a căsătorit cu Maria
8
Cuza şi a avut· cel mai probabil două fiice: Maria
Gherghel 9, care nu este exclus să se fi călugărit la Agapia
luând numele de Agafia 10, şi pe Emma Gherghel 11 ,
12
născută la 1868 • Emma Tei şanu s-a căsătorit cu
Gheorghe Tei şanu. Acesta, ofiţer de carieră, a urmat
Foto 3. Carte poştală trimisă prietenilor
şcoala militară de la Iaşi şi Bruxelles şi a deţinut printre
de familia Teişanu
funcţiile importante pe aceea de Şef de Stat Major al

4

http://purespice.ro/2014/05/instrwnentul-rege/( 15 iulie 2016).
lbidem.
6
Număr. inventar I 0073.
7
Număr inventar 10157.
8
Nr. inv.17462.
9
Nr.inv.17461.
10
Nr.inv. I 7 460.
11
Nr.inv. l 7459.
12
Ibidem.
5
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Corpului IV Armată de la Iaşi (foto 3 ). Corespondenţa donată de Viorica Teişanu muzeului
13
că el şi Emma Gherghel au avut două fete: pe Viorica şi pe Florica (foto 4; foto 5).

Foto 5. Carte poştală trimisă
prietenilor de familia Teişanu

Foto 4 Colonelul Gheorghe Teişanu, şef
de Stat Major - Corpul IV de Armată laşi

Mai multe documente

confirmă că

Viorica

născut la Bârlad, la 6 februarie/ 24 ianuarie 1900

dezvăluie

Teişanu,

fiica lui Giorgio

şi

Gherghely Emma, s-a

4, judeţul Tutova. Potrivit certificatului de absolvire

1

primare, a studiat în particular şi a susţinut examenul de obţinere a diplomei la Şcoala de
Băieţi nr. 1 din Bucureşti cu media generală 8,69 - note obţinute: limba română - 8,25; aritmetică şi
geometrie- 8,50, Celelalte ştiinţe - 8, dexterităţi - 10 15 (foto 6).
În anul 1917 obţinea de la University of Oxford o diplomă care certifica că s-a plasat "In the second
Class of the Honor List", după probele de Engleză, Istorie, Franceză cu dicţie, germană, botanică şi
desen 16 (foto 7).
a

şcolii

Foto 6. Viorica

Teişanu-

Foto 7. Viorica Teişanu- Certificat
eliherat de Universitatea din Oxford

Certificat de ahsolvire

Foaia matricolă emisă de Academia Regală de Muzică şi de Colegiul Regal de Muzică, sub
patronajul Majestăţii Sale Regele, ,,Local Centre Examination", cu rezultatele examinării din 4
13

Nrinv.17465/15; 12153; 12187;12189; 12196; 12198;
~Nr.inv. l 7464/4,8 .
15
lbidem.
16
Nr. inv.17464-1 şi 9.
1
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decembrie 1918: secţia piano avansaţi confirma că obţinuse un maxim de credite 17 • Ca urmare, în
ianuarie I 919 era emis atestatul care împreună cu foaia matricolă au fost legalizate în România de
Notariatul de Stat din Bucureşti, la data de 18, XI, 1955 18 • În anul 1926 absolvea Conservatorul de
Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti cu media generală 8.66, la Canto şi 7.67 la Armonie. Potrivit
diplomei de licenţă avusese printre profesori pe D. G. Chiriac şi I. Naum Otescu, la vreme aceea
director al Conservatorului, şi Gh. Folescu, ale căror semnături le găsim pe diplomă 19 (Foto 8). Ca
studentă a Conservatorului din Bucureşti, a avut ca profesoare celebrităţi ale muzicii de operă: Elena
Teodorini 20 şi Carlotta Leria, (I 857 - I 924)2', care-i fusese de fapt prima profesoară2 2 •
Potrivit altor surse Viorica Teişanu a fost şi absolventă a Facultăţii de istorie şi literatură engleză de la
Oxford 23 •
Se pare că după absolvirea Conservatorului a fost în repetate rânduri în Italia, unde artista şi-a
petrecut aproximativ 17 ani. Acolo a luat lecţii de canto cu Hariclea Darclee24 , şi a reuşit să obţină şi
contractul de la firma italiana Paolo Vallino pentru a face publicitate invenţiei Barbieri.

CERTIFICAT

Foto 8. Viorica Teişanu - Diploma de absolvire a
Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică din

Foto 9. Viorica

Teişanu

rezidenţă

- Certificat de
În Italia

Bucureşti

17

Nr.inv. l 7464/7.
lbidem.
19
Nr. inv.17464/11.
20
Elena Theodorini (n. 25 martie 1859 - d. 27 februarie 1926) mezzo-soprană şi soprană română. A fost prima
cântăreaţă din România care a păşit pe scena teatrului Scala din Milano, pe data de 20 martie 1880, la vârsta 22
ani, în rolul Margueritei din opera Faust de Charles Gounod https://ro.wikipedia.org/wiki/Elena_Teodorini) (I
august 2016).
21
Carlotta Leria, ( 1857 - 1924), soprană şi profesor de canto, primadonă a Operei Italiene din Bucureşti profesoară la Conservatorul Bucureştean.http://www.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-marea-iubire-a-lui
nicolae-grigorescu-galerie-foto-72356 (I august 2016).
22
Nr. inv.17465/15.
23
Nr. inv.17464-26, 27-mărturisirea Melaniei David.
24
Hariclea Darclee - Debutează într-un recital de canto în 1881 pe scena teatrului din Brăila, oraşul său natal. Îşi
face debutul european Pe scena Operei din Paris, în anul 1888, la Paris în rolul Margaretei din opera Faust de
Charles Gounod. În scurt timp, Hariclea Darclee cucereşte publicul şi devine preferata multor compozitori.
Astfel, Giacomo Puccini compune, pentru vocea ei, Tosca, Pietro Mascagni, Iris, iar Alfredo Catalani, La Wally.
Hariclea Darclee s-a impus ca primadonă în marile teatre de operă de la Paris, Berlin, Florenţa, Milano, Roma,
Buenos Aires, Lisabona, Barcelona, Madrid, Monte Carlo, Moscova şi Sankt Petersburg. A avut în repertoriu 58
de roluri din 56 opere compuse de 31 compozitori. ttps://ro.wikipedia.org/wiki/Hariclea_Darcl%C3%A9e (I
august 2016).
18
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Potrivit Soggiornodegli stranieri in Italia, (foto 9) pe data de 21.08.1933, a sosit din România,
unde fusese casnică, la Milano, în căutare de lucru. Ştampilele Chesturii Milaneze care datau din 9, 12.
25
şi 14 09.1933, XII, Anno XI şi 11 GEN 1934, ANNO XIl dovedesc că la Milano a locuit pe Via
Generali Orsini, nr. 526 •
Un alt document aflat în colecţia Muzeului de Istorie Iaşi, o invitaţie datată 18 noiembrie
1949, invita publicul să fie prezent la orele opt seara la sala Dalles unde mezzo-soprană Viorica
Teişanu Lubomirov urma să susţină un concert vocal alături de soprana Raisa Raevschi Cardaşiu.
Deci, după al Doilea Război Mondial artista a revenit în România 27 •
Câteva programe ale spectacolelor susţinute de studenţii Conservatorului „Ciprian
Porumbescu", din anii 1950-1969, aflate în aceeaşi colecţie, contând probabil ca şi examene de an,
demonstrează că Viorica Teişanu a fost (pianist corepetitor) asistent universitar la Catedra de Canto a
Conservatorului „Ciprian Porumbescu" din Bucureşti, la clasa de operă28 • În Programul Concertului
susţinut de profesorii şi studenţii Conservatorului, în anul 1955, pentru Şedinţa Festivă prilejuită de
sărbătorirea a 90 de ani de la înfiinţarea conservatorului, spectacol susţinut la Ateneul RPR, joi, 5 mai,
1955, orele 20 29, de exemplu, numele ei apare în lista cadrelor didactice ale prestigioasei instituţii
30
bucureştene. La conservator sau în particular a avut eleve strălucite precum: Silvia Voinea , Melania
David, Iulia Buciuceanu, Elena Brănişteanu Vasile-Timişoara, Aurelia Diaconu - Filarmonica de Stat
G. Enescu, Bucureşti 31 , Mihaela Mărăcineanu (solistă a Operei din Bucureşti) 32 , Maria Toma
33
Ioaniţescu-membră fondatoare a Operei ieşene •
Toate mărturiile elevelor sale, care trebuiau să abordeze un bogat repertoriu, confirmă că
artista era de o vastă cultură, (,,spirit renascentist"), vorbea curent limbile engleză, italiană, franceză,
34
germană, rusă, fiind un puternic suport moral şi ştiinţific , iar cunoaşterea libretelor originale era de
mare importanţă. ,,Avea rara posibilitate, ca întreg repertoriul din muzica vocală universală să-l
traducă din original, să-l explice, ceea ce pentru studenţi era totul" 35 •
Informaţiile pe care le deţinem despre viaţa privată a Vioricăi Teişanu sunt relativ puţine.
După ce de Al Doilea Război Mondial a revenit în mod ciudat, în ţară, şi s-a căsătorit cu Nicolae
Lubomirov ( 1888 - 1972)36, pianist corepetitor al Operei Române din Bucureşti, ,,scafandrul
muzician" ( cum l-a numit Ionel Perlea, bunul său prieten, directorul care l-a angajat la prima scenă
37
lirică din Bucureşti, scoţându-l din mediul marinăresc şi care-l mângâia cu apelativul „Lubache" •
Viorica Teişanu a donat, de altfel, Muzeului Marinei Române din Constanţa 38 şi Bibliotecii Academiei
Române 39 parte a corespondenţei lui Nicolae Lubomirov cu Ionel Perlea. Unul din manuscrisele aflate
în colecţia Muzeului nostru conturează o scurtă pagină biografică a lui Nicolae Lubomirov scrisă de

25

Nr. inv.17464/4.

26

lbidem.
Nr.inv.17464/29.
28
Nr.inv.17464/12.
29
Nr. inv.17464/13, 14, 15, 16, 17,18,19,20,21.
30
Nr. inv.17464-25.
31
Nr. Inv.17464-38.
32
Nr. inv.17465/12,13,14.
33
Nr. Inv.17464-40.
34
Nr. Inv.17464-26, 27.
35
Nr. Inv.17464/39.
36
Nr. inv.17468.
t:http://www.ucmr.org.ro/Texte/RV-3-2012-6.pdg.
17465-7.
39
Nr. inv.17465/1.
27
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Viorica Teişanu. Sunt date selectate din diverse surse publicate (Anuarul Personalului ofiţerilor Flotei
Imperiale Ruse, ediţia 1916, p. 220) şi la care, se pare, că a adăugat şi informaţii inedite40 •
Artista a locuit în Bucureşti într-o garsonieră de pe Strada Caimatei, nr. 6, etaj I, apartament 3,
unde dădea lecţii de canto şi pian elevilor săi. Locuia încă la această adresă , în iunie 1976 şi se pare şi
în 1983. Elevii săi îşi amintesc cu nostalgie de profesoara care le-a deschis drumul spre celebritate
îndrumându-le paşii, din locuinţa de pe strada Caimatei pe marile scene ale lumii. Spicuind din
confesiunile câtorva dintre elevii săi putem compune un scurt portret fizic şi moral al personajului
nostru. ,, .. o doamnă înaltă ... cu părul complet alb .... profilul energic, limbajul foarte ales, ce trăda o
vastă cultură şi un uşor accent străin ... de o politeţe şi amabilitate desăvârşite ... Văzuse, ascultase şi
cântase opere mai puţin cunoscute în ţara noastră, ascultase şi colaborase cu renumiţi cântăreţi şi citise
enorm de multe cărţi de specialitate în franceză, engleză şi germană, scrise de mari profesori ai
timpului.. .Studenţii o iubeau mult şi găseau întotdeauna un sfat sau un răspuns la întrebările la care
profesorii nu ştiau sau nu voiau să răspundă ... "(Jurnalul Mihaelei Mărăcineanu solistă a Operei
Române din Bucureşti)4'. ,,D-na Teişanu mergea pe făgaşul natural al vocii, rotunjind, îmbrăcând,
dezvoltând, înfrumuseţând cu deosebită măiestrie şi talent ceea ce natura îmi dăduse. Îmi alegea cu
grijă repertoriul purtându-mă, cu inteligenţă şi competenţă prin stiluri, şcoli. .. Lucram tehnica vocală şi
repertoriul; eu, însetată de a învăţa, de a cunoaşte, de a acumula şi realiza cât mai mult, maestra dândumi tot ce ştia cu generozitatea care caracteriza firea sa de o rară nobleţe ... " (Silvia Voinea). ,,Slujind
arta într-o accepţie totală a acestui cuvânt d-na Viorica Teişanu a îmbrăţişat pedagogia înainte ca
talentul său să se fi consumat. Astfel că pe lângă sfaturi a avut totdeauna la îndemână şi exemplul
propriu ... personalitatea sa se lega de ideea verticalităţii, durabilităţii şi, oarecum a solemnităţii. .. ".
(Aurelia Diaconu, solistă a Filarmonicii de Stat „G. Enescu") 42 •
În concluzie, fără a avea pretenţia de a fi epuizat în totalitate subiectul, sperăm că informaţiile,
parte inedite, oferite de aceste câteva pagini să trezească interesul publicului de a descoperi noi detalii
privitoare la viaţa şi activitatea artistică a Vioricăi Teişanu.

lată cum contura biografia celui care a i-a fost soţ şi căruia artista i-a păstrat o consideraţie deosebită. (ori cu
nota de subsol, ori cu text in continuare) Nicolae Pavlovici Lubomirov s-a născut la 13 septembrie 1888. Veteran
al Primului Război Mondial, în marina rusă. Escadra din care făcea parte şi în componenţa căreia intrau şi
crucişătoarele ,,Rusia" şi ,,Aurora", a scufundat crucişătorul german ,,Magdeburg" care avea la bord documente
secrete. Comandorul Lubomirov a fost desemnat să conducă lucrările pentru coborârea în epavă şi a recupera
aceste documente spre a fi predate Marelui Stat Major al Marinei. Apoi, o comisie al cărei membru a fost şi
Nicole Lubomirov a plecat în Anglia şi a predat preţioasa captură Prinţului Battemberg, Prim Lord al Amiralităţii
şi lui Winston Churchill, Prim Lord Naval. Ele au fost apoi predate Franţei. Generalul Joffre a decorat pe eroi şi
astfel, N. Lubomirov a primit Legiunea de onoare în grad de cavaler. În August 1917 a fost trimis în România,
pe frontul de sud, unde, cu vaporul „Cristofor" a efectuat dragaje pe mare şi pe Dunăre luptând alături de flota
română de Dunăre spre a menţine la respect vasele austriece. După război a rămas la Bucureşti unde a făcut parte
dintr-o comisie mixtă de repatriere a prizonierilor ruşi, capturaţi de germani şi aflaţi în lagărele de la Tulcea şi
Făgăraş şi pentru inventarierea materialului rus, rămas pe teritoriul românesc. În anul 1936 a devenit cetăţean
român şi se stabileşte în Bucureşti. Pionier în domeniul ranfluării de vase într-o perioadă când această
specializare era foarte rară, iar utilajul necesar aproape inexistent, el a contribuit după război la ranfluarea
monitoarelor ,,L. Catargi" (scufundat cu toată încărcătura de muniţie), ,,Kogălniceanu", vedetelor Nr. 2 şi alte
nave , redând marinei militare valoroase unităţi ce zăceau pe fundul apelor . Şi navigaţia civilă a beneficiat de
f1regătirea sa ca specialist în acest domeniu.
Nr. Inv. 17465/13.
42
Nr. inv.17464/38.

40
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ARTISTUL - HENRI COANDĂ
Mioara Zamfir*

Abstract: Henri Coandă is the author of over 250 inventions and 707 internationa/ brevets in various fields of
technique: aeronautics, constructions, industries, transport etc., achievements that made him to be known as a
great scholar of the century. Furthermore, the paper emphasises his /iterary and phi/osophical concerns,
especial/y his artistic achievements such as: scu/pture, via/ins, artistic mode/ing etc.
Keywords: Henry Coandă,scholar,engineer, artist, inventor, aeroplane, bois-ciment.

rimul membru atestat al familiei
Coandă a fost în anul 1630, un
anume Vlădoianu Coandă, după
cum o demonstrează documentele
vechi păstrate în arhiva bisericii din satul Strehaia.
Tatăl - Constantin a fost militar de carieră şi a
ajuns general, fost profesor de matematică la
Şcoala naţională de poduri şi şosele din Bucureşti,
a organizat artileria antiaeriană română, a fost
preşedinte al Consiliului de Miniştri, ministru de
externe în I 918. Mama sa, Hayda, fiica doctorului
Gustav Dăneţ, născută la Paris - Franţa. Familia
Constantin şi Hayda Coandă au avut cinci băieţi şi
două fete. Constantin decedat vârsta de 12
ani,Henri, Petre, Maria, Ion, decedat la câteva luni
Henri Coandă (7 iunie 1886- 24 noiembrie
de la naştere, Jeana, Mihai decedat la 4 ani.
1972)
Henri Coandă s-a născut la Bucureşti la 7
iunie 1886, fiind al doilea copil al familiei. În momentul când s-a născut, tatăl său, căpitanul
Constantin Coandă îşi începuse cursul de matematici, la Şcoala de Poduri şi Şosele, cu studenţii
anului trei la ora 8 dimineaţa. ,,A fost înscris în scripetele de stare civilă ale Primăriei oraşului
Bucureşti, în condica născuţilor anului I 886, la ziua de 7 a lunii iunie sub numele de familie Coandă
şi prenumele Henri, de sex bărbătesc, din părinţii Constantin, militar, şi Hayda, casnică". Tatăl său a
fost numit ataşat militar la legaţia română, când micul Henri nu avea decât 6 luni, familia s-a stabilit
la Viena. Ulterior, a fost transferat pe lângă legaţia română de la Paris şi Bruxelles. Încetând misiunea
peste hotare a maiorului Coandă, familia şi-a reluat reşedinţa în ţară. Era tocmai la vârsta la care
copilul împlinea sorocul şcolarizării. Părinţi săi au optat pentru învăţământul de stat, anume, şcoală
comunală - Şcoala Petrache Poenaru din Bucureşti. Cu promoţia anului 1896-1897, Henri Coandă a
devenit elev al Liceului Sf Sava, cel mai vechi şi de prestigiu aşezământ al vremii şi cel mai apropiat
de casa părintească. Ajuns în clasa a III-a, matematica mai ales nu avea să-l situeze printre elevii
merituoşi. Părintele său era de-a dreptul îngrijorat de neştiinţa lui la matematică şi fizică. Îl va întreba
ce carieră doreşte să urmeze: Henri şi-a mărturisit preferinţele: va deveni inginer mecanic. Tatăl său ia spus că nu va putea să ajungă inginer mecanic niciodată, de bine ce nu cunoştea temeiurile acestei
profesii: matematica şi fizica - slabele rezultate şcolare confirmau spusele părintelui. Cariera de
diplomat poate chiar militar, chiar dacă atunci era prea scund şi chiar plăpând -,,vezi bine, că de mic

P

• Muzeograf, Muzeul Naţional Tehnic „Profing. Dimitrie Leonida"

Bucureşti
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ce eşti ţi se spune Mico". Astfel, va fi retras de la Liceul Sfăntul Sava din Bucureşti
Militar din Iaşi ( 1899 -1903 ). Anul următor va fi înscris şi fratele său Petre.

Liceul Militar din

şi

înscris la Liceul

laşi

Corpul profesoral de la Iaşi a găsit în Henri Coandă un cu totul alt elev decât cel ce fusese la
la Liceul Sfăntul Sava. Coandă i-a avut ca dascăli pe: A.O. Xenopol - istorie, Garabet
!brăileanu - limba română, Gavriil Musicescu - muzică, sobrul Riegler - ştiinţele fizico-chimice,
eruditul Ralet, Ion Paul - filosofie, Garabet !brăileanu - limba română. Dintre ajutorii operativi la
catedre, tot cu grad de profesori, funcţionau doi tineri locotenenţi: Ion Constandache şi Ion Papană.
Tânărul Henri Coandă devine pasionat de matematică, datorită locotenentului Papană.
Amprenta profesorilor a făcut ca elevul Henri Coandă la încheierea anului şcolar să fie şef de
clasă. ,,Aici, formându-mă pentru a deveni militar în aparenţă, puteam fi foarte bine pregătit şi pe
fundamentul ştiinţific al viitorului inginer mecanic, ţara şi oştirea având nevoie de tot mai mulţi
tehnicieni, de specialişti, indiferent de haina ce-o purtau ... ", spunea Coandă.
Încă din fragedă copilărie, copii familiei Coandă primesc o educaţie muzicală, educaţie pe care
tânărul Henri, a continuat-o la Iaşi sub coordonarea profesorului Gavriil Musicescu. Împreună cu:
Dinescu Gheorghe, fraţii Nicu şi George Capşa şi fratele său Petre, cânta cvartet de muzică de cameră.
Cânta plutind în lumea imaginaţiei, transportat pe aripile arcuşului şi ale corzilor violoncelului în acea
lume de basm şi de poezie spre care numai portativul te poate călăuzi.
Sculptura şi desenul îl atrăgeau de asemenea. Argila luată de pe dealul Ţicăului şi frământată sub
îndrumarea profesorului de desen de la Liceul Militar, în orele libere, i-au înlesnit lui Coandă
asemenea încercări încât la un moment dat, chiar tatăl său, pe atunci colonelul Coandă, a avut ezitări
în favoarea sculpturii, atunci când trebuia să-şi dea consimţământul ca fiul său, Mico, să se dedice
mecanicii. În acea perioadă Coandă a realizat decoraţia din preajma Galatei, o ghirlandă, cu care a
înfrumuseţat pereţii casei unor cunoscuţi, pe care mai târziu a numit-o „Fluturaşi decorativi".
Absolvirea l-a găsit pe Henri Coandă cu media egală cu un alt elev-sergent major: Ion Ţăranu, ce a
fost şeful clasei paralele, au fost consacraţi amândoi şefi de promoţie.
Bucureşti,
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Henri Coandă intenţiona să plece la Paris, să urmeze studii politehnice. Raţiuni conjuncturale au
determinat însă înscrierea sa la Şcoala de ofiţeri de artilerie, geniu şi marină, ce-şi avea localul pe
Calea Griviţei. Deşi în familia lui au fost mulţi militari remarcabili, el considera cariera militară ca
mediocră şi avea dorinţa de a deveni inginer. Detaşat la un regiment de artilerie de câmp din
Germania înl 904, Henri Coandă participă la concursul de intrare, unde obţine media 19,50, admis
printre cei dintâi la Technische Hochschule (Universitatea Tehnică) din Berlin - Charlottenburg.
Obţine titlul de inginer mecanic absolvind-o în anul 1907, înaintea colegilor săi. Şederea la Berlin n-a
fost sterilă, în afară de doctoratul în ştiinţe tehnice - inginereşti, pe care l-a trecut cu succes, i-a
înlesnit satisfacerea a două mari pasiuni: prima, să desluşească cum lucrau planoarele inginerului Otto
Lilienthal, cea de-a doua pasiune a fost contactul cu sculptura universală, luând lecţii cu renumitul
maestru german al reliefului, cu Rudolf Markusse. Lutul sau gipsul ieşit din frământarea mâinilor sale
căpăta o expresie din care se desluşea personalitatea autorului: cu totul altceva decât aşa-numita
sculptură de tipar, fotografia în sculptură, copia în reliefuri. În atelierul lui Rudolf Markusse, a
realizat lucrările: ,,Prometeu înlăn/uit", ,,Destinderea", ,,Dejunul muncitorului", ,,Spre lumină"
turnate în bronz. Tematica se completează armonios cu stilul, cu modul de exprimare cu totul aparte,
practicat de autor.
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Prometeu

înlănţuit,

ştiinţifică

lucrare din Colecţia
Henri Coandă

Trecerea lui Henri Coandă pe la Markusse a însemnat şi un contact nemijlocit şi destul de animat
cu membri unor numeroase grupuri de pelerini spre Africa de Nord. În această perioadă vizitează
continentul negru, la invitaţia lui Markusse.
Nici studiile în lumea violoncelului n-au fost neglijate; ajunsese să cânte atât de bine, de lucid, la
violoncel, încât îmbolnăvindu-i-se un prieten, un bun amic, instrumentist în orchestra imperială de la
Berlin, profesionist de carieră, a fost solicitat să-l suplinească. Cu puţine repetiţii prealabile în
ansamblul respectiv, la concertul festiv Coandă a cântat într-o coeziune care n-a dat nimănui imaginea
că lipsise vreun titular.
Pasionat de probleme tehnice şi mai ales de tehnica aviaticii, în 1905 Coandă construieşte un
avion-rachetă pentru armata română.
Între 1907-1908 a urmat de asemenea cursuri universitare în Belgia, la Liege, şi la Institutul
tehnic Montefiore. La 20 de ani, la Montefiore, împreună cu un coleg, Geani Caproni, a construit un
planor cu care au zburat.
În 1908 se întoarce în ţară şi este încadrat ofiţer activ
în Regimentul 2 de artilerie. Datorită firii sale şi
spiritului inventiv care nu se împăcau cu disciplina
militară, el a cerut şi obţinut aprobarea de a părăsi
armata, după care, profitând de libertatea recâştigată, a
întreprins o lungă călătorie cu automobilul pe ruta
Isfahan - Teheran - Tibet.
Henri Coandă pleacă în Franţa, unde duce o viaţă boemă
la Paris, studiază la Ecole Superieure d' Aeronautique et
des Constructions Mecaniques şi îşi îngrijea dragostea
pentru sculptură şi pictură.
„Acest tânăr chipeş, elegant şi cu comportări
distinse", cum era privit şi apreciat Henri Coandă în
Parisul acelor vremuri, intră într-un cerc monden unde
avea să o cunoască pe viitoarea sa soţie, Marcelle
Vinnay, fiica unui fabricant de ciocolată. Instalat în
marele oraş parizian, locuia într-un apartament din rue
de Ranelagh, ce-i servea de locuinţă şi laborator.
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O călătorie la Geneva, consultarea unor tehnicieni dintr-o fabrică de ceasornice, fac posibilă,
întâlnirea cu Albert Einstein. Einstein era cu 9 ani mai vârstnic decât Coandă, întâlnirile lor „se
rezumau la câte un duet în care el „violonist cu resurse" şi eu la violoncel, trăiau clipe măreţe". Mai
târziu, când Coandă nu mai putea cânta, după accidentul de la Issy Ies Moulineaux, când se întâlneau
peste Atlantic, ,,marele noastre confruntări ştiinJijice pe care le-ar fi bănuit unii se reduceau mai
întotdeauna la convorbiri cu teme din lumea muzicii. "
La 22 de ani a realizat proiectul avionul fără elice, construit cu bani proveniţi din economiile
tatălui său. Acest avion, primul din lume fără elice, a fost lansat în ziua de 16 decembrie 191 O, pe
câmpul de aviaţie de la Yssy-les-Moulineaux, de lângă Paris, după ce a fost privit cu deosebită
curiozitate de vizitatorii salonului aeronautic din acel an. Pe un afiş desenat de inventator apare tot
pentru prima dată termenul de turbopropulsor. Afişul pentru expoziţia din Paris unde Henri Coandă
prezenta acel avion cu totul şi cu totul nou în concepţie şi construcţie a fost desenat chiar de el.
Aparatul de zbor desenat şi construit de Coandă era un biplan cu aripi suprapuse, reunite prin
două perechi de bare din ţeavă de oţel. Fuzelajul, cu o lungime de 12,50 m, avea o formă cilindrică,
îmbrăcat în lemn de mahon bine lustruit. Aripile erau confecţionate dintr-un schelet metalic învelit în
placaj din lemn de mahon. Suprafaţa totală a aripilor era de 32 m2. Motorul, de 50 CP, era fixat pe
partea anterioară a fuzelajului într-un cilindru, acţiona turbopropulsorul în care pe o axă comună erau
mai multe elice. Greutatea totală a aparatului era de 420 kg. A fost botezat Avionul Coandă 191 O.
Pentru proba de zbor, pilotul a fost chiar inventatorul. Nici el nici altă persoană nu mai pilotase un
astfel de avion.

SEU LS A ER.OPLA HE :5

SANS HeLICES
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.-...-cc .,.u

Avionul a zburat, dar a luat foc şi a ars. Pilotul s-a ales cu leziuni corporale, fracturi la antebraţ şi
de atunci nu a mai putut să cânte la violoncel. Cu antebraţul stâng în ghips, cu buzunarele goale, cu o
experienţă greu plătită, Coandă se aştepta să fie consolat, încurajat, de familie, dar un prieten i-a spus
,,nenorocitule - ţi-ai frânt şi mâna, tocmai mâna stângă cu care cântai la violoncel. O, Doamne, şi deacum înainte n-ai să mai poţi cânta! Dreapta nu ţi-o puteai frânge?". Într-adevăr la violoncel nu a mai
putut cânta.
Moartea lui Monique, copila tinerei familii Marcelle şi Henri Coandă, i-a devastat. Un timp,
Coandă nu a mai putut lucra. În acea perioadă îl cunoaşte pe inginerul Bourdelle şi prin acesta pe
fratele lui, sculptorul Bourdelle, profesor la „Academia Julien".Antoine Bourdelle (31 Octombrie
1861 - I Octombrie 1929), preţuia clar viziunea lui Coandă în artă şi îi aprecia românului două
atribute: expresia lucrărilor şi monumentalitatea reliefurilor sale, fără să le angajeze totuşi în
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dimensiuni, într-o geometrie a proporţiilor ci numai prin conţinut. Atributele se păstrau chiar când
lucra statuete, figurine sau numai simple compoziţii în centimetri. Bourdelle îl preţuia pe acest inginer
pentru că, deşi îl simţea că e dotat, că ştie ce vrea în sculptură, nu afirma totuşi că e artist, aşa cum
procedau cei mai mulţi dintre cei ce se socoteau sculptori fără ca totuşi să fie. Preocupările lui
Bourdelle, suprasolicitat la catedră, în activitatea sa de studiu şi creaţie, în propriu atelier, l-au
îndreptat pe Henri Coandă către Rodin. Auguste Rodin (născut Fran~ois-Auguste-Rene Rodin) (n.12
noiembriel840, Paris - d.17 noiembrie1917, Meudon-la-Foret).
,,În atelierul lui Rodin, în lumea lui, am pătruns în alt univers". În atelier, Coandă a realizat (fără
sa-i fi luat în prealabil fetiţei sale Monique masca mortuară), o infimă sculptură destinată micului
mormânt de la Passy: un cap de Christ, o lucrare inspirată de chinul de moarte al fetiţei, de durerea şi
neputinţa părintelui de a o putea ajuta. Lucrare pe care familia Vinnay - Coandă, în amintirea copilei
pierdute, o dăruiesc bisericii de la Migne-Auxances.
Henri Coandă era un remarcabil artist, el a lucrat, adică a schiţat şi a modelat, alături de
Constantin Brâncuşi (născut la 19 februarie I 876, Hobiţa, Gorj - decedat la 16 martie 1957, Paris,
Franţa), în atelierul sculptorului francez Auguste Rodin. Geniul sau artistic este recunoscut în prezent,
chiar dacă şi indirect. Henri Coandă ducea o viaţă boemă la Paris, unde studia şi îşi îngrijea dragostea
pentru sculptură şi pictură, în studioul lui Rodin. Cu Constantin Brâncuşi, Coandă având o conexiune
imediată cu conaţionalul său oltean. Din câte se pare, avea să petreacă mult timp la Brâncuşi, în
Montpamasse, un loc de întâlnire pentru intelectualii români ai vremii care locuiau în Paris. Coandă la atras pe Brâncuşi pentru că era sculptor, dar şi pentru că era român; când a aflat că este oltean, vor
deveni prieteni, atras de arta sa, păstrat de farmecul lui ca om.
În 1911, Sir George a decis să îi ofere unui tânăr student la inginerie primul lui loc de muncă
adevărat. L-a contactat pe colegul său din Paris, căpitanul Dickinson, pentru a intra în legătură cu
domnul Henri Coandă, care făcuse senzaţie la a doua Expoziţie Aeronautică datorită aparatului
Coandă 191 O (Nr. I), primul avion cu propulsie prin reacţie. Bristol Aeroplane Company a fost
fondată în 191 O, de Sir George White, sub numele de British and Colonial Aeroplane Company.
Coandă nu a lăsat, însă, să-i scape ocazia pe care i-o oferea Dickinson, şi anume de a se muta în
Anglia, pentru a fi directorul tehnic al lui Sir George. Dacă ne uităm la reşedinţa lui rafinată din
Bristol - 17 Westbury Road, pare să fi fost un loc de muncă bine plătit, cu toate că Henri Coandă a
muncit incredibil de mult.
În anul 1912 a prezentat Uzinelor Bristol din Anglia un proiect de avion bimotor (până atunci
avioanele aveau un singur motor). Uzina Bristol a devenit una dintre cele mai importante
constructoare de avioane din lume, care a vândut aparatele sale în Germania, Italia, Spania şi chiar
România.
În anul 1914 a inventat primul tun fără recul, destinat avioanelor de luptă.
Intervine divorţul de Marcelle Vinnay, destrămarea familiei ce avea doi copii: Ileana, născută la
Bristol şi Mihai.
În anul 1918 a conceput primele elemente prefabricate din beton pentru construirea de locuinţe,
invenţie premiată cu medalia de aur la expoziţiile de la Paris, Nisa, Padova.
Primele realizări sunt panourile de „bois-beton" de la „Palatul Culturii"din Iaşi, alte panouri
folosite la vitrine de magazine din centrul Bucureştiului; pe Calea Victoriei, magazinul de artă
orientală şi construcţia acelei „Case a anticarilor". Împreună cu arhitecţii: Berindey, Saint George,
M.C. Ghika şi Cezar Cerzek, inginerul Henri Coandă a realizat în Bucureşti ansamblul şcolilor de la
Obor şi răspunse unei solicitări a guvernului român de a construi locuinţele tip, din prefabricate, din
panouri de bois-beton, în mediu rural.
Palatul de Justiţie şi Administraţie din Iaşi, construit între anii 1906-1925 după planurile
arhitectului I.D.Berindey, s-a impus prin dimensiunile sale remarcabile. În afara monumentalităţii şi
frumuseţii ei, clădirea se distingea prin instalaţii şi echipamente tehnice moderne, achiziţionate din
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Germania, precum şi feroneria realizată de Casa Haug şi de renumitele firme franceze: Krieger,
Mercier şi Bagves. Mobilierul Palatului de Justiţie, în stil neogotic, a fost proiectat şi reaşezat de
celebrele ateliere Albert Goumain din Paris şi de firma Mappel din Anglia. În perioada în care
edificiul a fost Palat de Justiţie şi Administraţie, Sala „Henri Coandă" era destinată Curţii cu Juri.
Amplasarea centrală şi decoraţiunile speciale subliniază însemnătatea deosebită a încăperii. Despre
stucaturile din partea de sus a sălii se ştie că acestea sunt opera sculptorului Emil Wilhelm August
Becker, sculptor al Casei regale.

Palatul Culturii din laşi

Sala Henri

Decoraţiunii

bois - ciment din Palatul Culturii din

laşi

arhitectul I.D. Berindey, care prezida Societatea Produselor Tehnice „H. Coandă" din
Bucureşti, a cerut „găsirea" unui material mai ieftin care să imite textura şi sunetul lemnului de stejar.
Acest material a fost inventat de Henri Coandă - numit „bois-ciment" şi este întâlnit în multe săli din
Palat. Acest material nou, boiscimentul, are duritatea lemnului şi
înfăţişarea stejarului. Iar pentru ca
acest ipsos mai special să devină de
bună calitate necesită şi o pricepere
din partea constructorilor.
Pe 14 martie 1924, Comisia
Interimară a Municipiului Bucureşti
aproba, prin Decizia nr. 84, ca,
Asociaţia Anticarilor să-şi ridice un
pavilion propriu foarte aproape de
strada pe care pictorul Gheorghe
Tattarescu îşi amenajase casa. Era
Se

ştie că

Coandă

179
https://biblioteca-digitala.ro

Personalităţi

vorba despre locul aflat în faţa palatului în care funcţionaseră Vama Poştei ( construită în 1911) şi apoi
Procuratura Generală şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, lângă Palatul CEC. Marele istoric
Nicolae Iorga şi-a adus o contribuţie esenţială la grăbirea demersurilor în vederea luării deciziei finale
de înfiinţare a Casei Anticarilor, ca mare iubitor de carte.
Mausoleul Eroilor din Iaşi a fost construit între anii 1929 şi 1930, pe baza proiectului realizat de
celebrul inginer român Henri Coandă, fost elev al Liceului Militar din Iaşi. Fondurile pentru
construirea acestuia au fost colectate prin subscripţie publică. Impresionanta construcţie din beton
armat, vizibilă din oraş, are forma unui pătrat supraetajat în trei nivele cu retrageri succesive, la baza
căruia se află un cub imens cu latura de 20 metri. La realizarea acestui monument au contribuit:
arhitectul Ioan Bălău (arhitectura şi pictura murală interioară), Henri Coandă (sculptura), iar
antrepriza lucrării le-a aparţinut fraţilor Marconini.

După

o scurtă vizită în ţară, după ce a fost în zona petrolieră Valea Prahovei, a inventat un
dispozitiv de extracţia petrolului prin gaz-lift, mai simplu şi cu eficienţă mare faţă de dispozitivele
similare.
În anul 1934 a descoperit un fenomen fizic necunoscut până atunci, aducând o importantă
contribuţie la patrimoniul cunoştinţelor fundamentale ale omenirii, care a pus bazele mecanicii
fluidelor, citat în tratatele de specialitate ca „efectul Coandă". Efectul se regăseşte în: frâna cu recul
pentru armele de foc; dispozitivul pentru îmbunătăţirea randamentului motorului cu combustie
internă; propulsia vehiculelor aeriene; turbinele cu gaze; amplificatoarele cu fluide; amortizoarele de
zgomote s.a. Acest efect a fost brevetat în Franţa cu titlul „Procedeu pentru devierea unui fluid în alt
fluid". În anul 1935, pe baza efectului Coandă, inventatorul a construit Aerodina lenticulară, discul
zburător, care şi în prezent este experimentat în secret de NASA.
Şirul invenţiilor sale a atins fabuloasa cifră de 2608, fiind autorul a 250 de invenţii importante,
obţinând cele 700 de brevete care l-au recomandat ca un mare savant al secolului.
În 1956, Henri Coandă împlineşte 70 de ani şi este sărbătorit atât în ţară cât şi în străinătate.
Revistele de specialitate de pe întreg mapamondul i-au dedicat savantului român studii şi articole. La
3 aprilie i s-a decernat de către UNESCO ordinul „Meritul pentru cercetări ştiinţifice, în grad de
comandor", una dintre cele mai înalte distincţii acordate oamenilor de ştiinţă.
Henri Coandă revine definitiv în ţară în 1969 ca director al Institutului de creaţie ştiinţifică şi
tehnică (INCREST), iar în anul următor, 1970, devine membru al Academiei Române. În ultimii ani
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ai vieţii a inventat un dispozitiv pentru ameliorarea funcţionarii motoarelor cu combustie internă şi s-a
ocupat de una dintre cele mai importante probleme ale zborului interplanetar - antigravitaţia.
Henri Coandă a pus bazele unor descoperiri ce cuprind varii domenii: aeronautică, construcţii,
transporturi, industrie, medicină, biologie, protecţia mediului. Posesor a 250 de invenţii certificate
prin 707 brevete internaţionale, ce stau la baza unor sisteme, maşini şi unelte care se folosesc şi astăzi
în diverse industrii sau chiar în viaţa de zi cu zi.
Adăugând împlinirile sale în artă (modelaj artistic, sculptură, interpretări la violoncel în Orchestra
Imperială a Berlinului), sport (hipism, rugby, atletism ş.a.), îmblânzirea şi dresarea animalelor,
preocupările literare şi filosofice cu reflecţii originale, obţinem schiţa personalităţii complexe a celui
ce se recomanda „român oltean".
A încetat din viaţă la 24 noiembrie 1972, în Bucureşti.

Henri

Coandă

cu soţia Margareta în 1970
la mormântul Veronicăi Miele
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DIN ISTORICUL ACADEMIEI ROMÂNE
Oana Florescu•

Abstract: 1n the second half of the nineteenth century, when Romania's economic situation began to improve,
through the personalities of cu/ture and science, the state has assigned fimds for educational and cultural
institutions in order to develop a modern educational system.
The scientist Petru Poni, as a member of the Romanian Academy (1879) and Minister of Public Educa/ion
(1891, 1895), has made considerable ejforts to develop lawsfor educa/ion, to build and equip schools and other
cultural institutions, including Romanian Academy.Petru Pani was concerned about the construction of new
buildings for the library of Academy, knowing the lack of space for storing collections. During his tenure in the
Ministry of Public Education, Petru Poni helped raise the buildingfor the library ofAcademy.
Keywords: Romanian Academy, Petru Poni scientist, library of Academy.

"" na doua

a secolului al XIX-iea, când situaţia economică a României începea să
se îmbunătăţească, statul, prin personalităţile culturii şi ştiinţei, a atribuit fonduri pentru
construirea instituţiilor de învăţământ şi cultură cu scopul dezvoltării unui sistem de
educaţie modem. Savantul chimist Petru Pani, ca membru al Academiei Române ( 1879) şi
Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice ( 1891, 1895), a depus eforturi considerabile pentru
elaborarea unor legi ale învăţământului, pentru construirea şi dotarea şcolilor şi altor instituţii de
cultură, inclusiv Academia Română.
Petru Pani s-a preocupat şi de construirea de noi clădiri anexe pentru biblioteca Academiei,
cunoscând problema lipsei de spaţiu pentru depozitarea colecţiilor. Astfel, începând cu anul 1895, în
cele 13 luni de mandat de ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, în guvernul D. Sturdza, Petru
Poni a rezolvat această problemă majoră cu care se confrunta Academia Română. Într-un raport 1 al
arhitectului N. Dumitrescu (şeful Serviciul Construcţiunilor şi Contensiosului de la Ministerul Cultelor
şi Instrucţiunii Publice), către ministrul Pani, asupra fondului pentru construcţia clădirii Academiei,
aflăm în ce stadiu erau lucrările pentru construcţia instituţiilor de cultură în 1895. Prezentăm, mai jos,
câteva date privind istoricul construcţiilor.
După înfiinţarea Universităţii din Bucureşti ( 1862), Academia Română îşi avea sediul în
Palatul Universităţii unde erau găzduite nu numai facultăţile ci şi Muzeul de Istorie Naturală şi cel de
Antichităţi, Pinacoteca, Şcoala de Belle-Arte, Conservatorul, Biblioteca Naţională, Tipografia Statului
şi Senatul, astfel încât spaţiul devenise neîncăpător. Pentru rezolvarea acestei probleme, Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice a hotărât să construiască spaţii noi, în care să transfere o parte din

I

jumătate

instituţii.

În anul 1886, prin legea sancţionată cu Decretul nr. 1374 din 18 aprilie acelaşi an, s-a acordat
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice un credit de 21 107 892 lei pentru clădiri şcolare şi
instituţii de cultură, dintre care, s-au prevăzut 5 OOO OOO lei pentru Muzeul de Istorie, Bibliotecă,
Arhiva Centrală şi Academia din Bucureşti. Proiectele au fost întocmite de arhitectul Heino
Schmieden din Berlin, însărcinat cu această misiune de către Ministerul Cultelor, prin Jurnalul
Consiliului de Miniştri nr. 6 din 9 decembrie 1886. Erau prevăzute clădiri pentru Facultăţile de Ştiinţe
şi Medicină, dar şi edificii destinate Muzeului Naţional, Bibliotecii, Academiei Române şi Arhivei
Centrale. Costul proiectelor a fost de 9 080 OOO lei dintre care planurile Muzeului Naţional şi ale
Bibliotecii au costat 5 OOO OOO lei.
• Muzeograf, Muzeul „Poni-Cemătescu" Iaşi
1
Arhivele Naţionale Iaşi, Fondul familial Poni, Mapa Petru Poni, dosar nr. 249
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Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 3 din 14 februarie 1890 se autoriza Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice să cumpere, pentru Academia Română, de la Ştefan Belu casele „cu
tot cu locul lor", având o suprafaţă de aproape I O OOO m.p. Cei 300 OOO lei au fost plătiţi din fondul de
5 OOO OOO lei alocaţi pentru instituţiile de cultură.
Aceste case, situate pe Str. Victoriei I 09, erau închiriate Regiei Monopolului Tutunurilor de
către Ştefan Belu pe o perioadă trei ani, începând din 1888, preţul chiriei fiind de 11 750 lei. După
expirarea contractului de închiriere, Regia Monopolului Tutunurilor a continuat, cu aprobarea
Ministerului Cultelor, să funcţioneze în casele Belu până în 1893.
Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 6 din 1O martie 1890, s-a autorizat cumpărarea caselor
din Calea Victoriei 135, proprietăţile lui Constantin Ştefan Cesian. Casele au fost cumpărate „cu tot cu
locul lor", având o suprafaţă de 4 713 m.p., preţul vânzării fiind de 310 OOO lei, bani plătiţi din creditul
de 5 OOO OOO lei. Aceste case s-au cumpărat pentru construirea de clădiri pentru Academia Română şi
alte institute de cultură anexe.
Unele dintre proiecte erau foarte costisitoare astfel încât autorităţile au fost obligate să
ajusteze fondurile alocate şi să renunţe la punerea în aplicare a unor planuri. Astfel, prin legea
sancţionată cu decretul nr. 2097 din 2 iunie 1890, se modifică creditul de 21 107 892 lei deschis cu
legea sancţionată cu Decretul nr. 1374 din 1886, anulându-se unele sume şi acordându-se altele, însă
cu altă destinaţie.

ŞedinJă plenară la Academia Română (1913)
În stânga: Spiru Haret, Generalul Grigore Crăiniceanu, Nicolae Teclu, Petru Pani, Ştefan Hepites,
Victor Babeş, Anghel Saligny, Constantin Istrati, Grigore Antipa, Jon Simionescu
În dreapta: Anton Naum, Nicolae Iorga, Al. Philippide, I. Caragiani, A. D. Xenopol, Ioan Bogdan,
Andrei Bârseanu, Nicolae Quintescu, Constantin Erbiceanu, Nicolae Gane
În mijloc: Dimitrie Sturdza, Jacob Negruzzi, Jon Bianu
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Clădirea

Academiei Române pe Calea Victoriei

Proiectul realizat de arhitectul Schmieden nu a mai fost realizat din cauza lipsei banilor şi a
reorganizării serviciului de arhitectură din Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, în primăvara
anului 1888, când, din arhiva instituţiei s-au pierdut planurile clădirilor. S-au acordat 1 475 OOO lei
pentru Academia Română, Arhiva istorică, Muzeul Naţional şi Biblioteca Centrală. La 23 Aprilie
1890, Academia s-a mutat din localul Universităţii în casele cumpărate de la C. Ştefan Cesian din
strada Sf. Voievozi, case achiziţionate cu suma de 102 OOO lei. În acea casă Academia Română ţinea
şedinţele, periodic, şi îşi organizase şi biblioteca.
Prin Adresa nr. 5994 din 11 martie 1894, Academia a cerut Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice săi se acorde suma de 81 752,94 lei pentru clădirea unei aripi noi în fundul curţii
(devizul proiectului a fost realizat arhitectul F. D. Xenopol), 1O 641,53 lei pentru clădirea unei
locuinţe pentru 3 servitori, 4 619, 72 lei pentru realizarea planurilor şi 13 OOO lei pentru mobilierul
necesar aşezării colecţiilor în aripa cea nouă a clădirii, totalizând 11 O OOO lei. Această adresă a rămas
fără răspuns2.

Timp de patru ani, Academia Română s-a confruntat cu problema lipsei de spaţiu pentru
depozitarea colecţiilor care se dezvoltau neîntrerupt, an de an, prin donaţii şi achiziţii.
Astfel, se cerea din nou guvernului să i se pună la dispoziţie terenul şi suma necesară pentru
construirea aripii destinate bibliotecii, făcându-se referire la articolul 5 din Legea din 29 martie 1879 3 •
Timp de patru ani, Academia Română s-a confruntat cu problema lipsei de spaţiu pentru
depozitarea colecţiilor care se dezvoltau neîntrerupt, an de an, prin donaţii şi achiziţii. Astfel, se cerea
din nou guvernului să i se pună la dispoziţie terenul şi suma necesară pentru construirea aripii
destinate bibliotecii, făcându-se refe~ire la articolul 5 din Legea din 29 martie 18794 • În octombrie
Analele Academiei Române, Seria II, Tomul XVII, 1894-1895. Partea Administrativă şi desbaterile. Bucureşti,
Lito-Tipografia Carol Gobl, 1895, pp. 91, 92
3
Analele Academiei Române, Seria II, Tomul XVII, 1894-1895. Partea Administrativă şi desbaterile. Bucureşti,
Lito-Tipografia Carol Gobl, 1895, p. 117
4
Analele Academiei Române, Seria II, Tomul XVII, 1894-1895. Partea Administrativă şi desbaterile. Bucureşti,
Lito-Tipografia Carol Gobl, 1895, p. 117
2
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1895, Petru Poni a fost numit ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice. În timpul mandatului său (4
octombrie 1895 - 21 noiembrie 1896), Petru Poni a contribuit la ridicarea clădirii bibliotecii
Academiei.
În data de 26 februarie 1896, ministrul Petru Poni cumpără, pentru Academie, casele din Calea
Victoriei nr. 137, proprietatea Minei Zaleski şi alocă suma de 220 OOO lei pentru bibliotecă. În data de
7 mai 1896, la îndemnul lui Petru Poni, se semnează decretul prin care i se donează Academiei
Române toate casele cumpărate de la Ştefan Bellu, C. Ştefan Cesian, Mina Zaleski.
Inaugurarea clădirii principale a Academiei s-a produs în 3 martie 1898. Secretarul general al
Academiei, Dimitrie Sturdza, dând citire raportului asupra lucrărilor Academiei în perioada 18971898, în şedinţa din 3 martie 1898, îşi exprimă recunoştinţa pentru ajutorul dat de Spiru Haret,
ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice de la acea vreme, Petru Poni şi Theodor Rosetti pentru
finalizarea lucrărilor la noul local al Academiei 5•

Analele Academiei Române, Seria II, Tomul XX, 1897-1898. Partea Administrativă şi desbaterile. Bucureşti,
Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 1898, p. 77
5
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175 DE ANI DE LA NAŞTEREA SAVANTULUI
PETRU PONI, LA IAŞI
Monica Nănescu•

"n ziua de 25 ianuarie 2016, în Sala de

Festivităţi a Institutului de Chimie Macromoleculară

,,Petru Pani" (Aleea Gr. Ghica Vodă, nr. 41A), s-au desfăşurat manifestările omagiale dedicate
împlinirii a 175 de ani de la naşterea prestigiosului om de ştiinţă ieşean, chimistul Petru Pani.
Organizat de Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din cadrul Complexului Muzeal
Naţional „Moldova" Iaşi, în parteneriat cu Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Pani" al
Academiei Române, Facultatea de Chimie - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" Iaşi, evenimentul
cultural s-a bucurat de prezenţa unui numeros public, care a reunit academicieni, cercetători,
profesori, muzeografi, dar şi elevi de la Liceul Tehnologic „Petru Pani", Şcoala Gimnazială „Petru
Pani", Colegiul de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu" din Iaşi.
În acest context, deschiderea manifestărilor omagiale printr-un minirecital de muzică clasică
în interpretarea elevei Otilia Lazăr (violoncel) acompaniată de profesorul Constantin Lazăr (chitară
clasică) de la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă" Iaşi, s-a dovedit a fi o binevenită iniţiativă
artistică, primită cu generoase aplauze de către publicul spectator. Momentul muzical a cuprins piese
din creaţiile compozitorilor David Propper şi Camille Saint Saens.

!

Omagierea memoriei savantului Petru Pani semnifică, exprimarea empatică a unei onorante
datorii şi o recunoaştere din partea noastră a contribuţiei deosebite pe care prestigiosul profesor
chimist ieşean a adus-o la dezvoltarea ştiinţei şi învăţământului din România.
Astăzi, profesorul Petru Pani este unanim recunoscut, alături de chimiştii Constantin Istrati
(Universitatea din Bucureşti) şi Adrian Ostrogovich (Universitatea din Cluj), drept unul dintre
întemeietorii chimiei din ţara noastră.

• Dr.ing., Şef Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"
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Referitor la desfăşurarea evenimentului omagial de la Iaşi, trebuie subliniat faptul că au fost
reiterate rolul şi importanţa activităţii desfăşurate de Petru Poni, în calitate de membru al Academiei
Române. Aceste aspecte, însoţind o sugestivă prezentare
computerizată, alături de un bogat material expoziţional
oferit de Biblioteca Academiei - au cuprins: primele
ediţii ale manualelor de chimie (1869) şi fizică ( 187 4 ),
cărţi ştiinţifice de referinţă „Studii asupra mineralelor
din România"( 1900), broşura „Petru Pani - Ministru al
instruc/iunii Publice", precum şi o bogată corespondenţă
purtată de Petru Poni cu diverse personalităţi care au
activat în cadrul Academiei Române. Toate acestea au
subliniat punctele de referinţă atât ale expoziţiei
omagiale, cât şi ale cuvântului distinsului invitat,
academicianul Bogdan Simionescu, vicepreşedinte al
Academiei Române.
Activitatea desfăşurată de Petru Poni ca
organizator de şcoală superioară de chimie la
universitatea ieşeană şi importanţa cercetării cu caracter
aplicativ au fost evidenţiate de prof.dr.ing. Teodor
Măluţan, prodecanul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului din cadrul Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi" Iaşi. Contribuţia şi rolul deosebit pe care Petru Poni l-a avut ca formator
de spirit.ştiinţific au fost amplu dezvoltate şi reliefate în cuvântul său de prof.dr.ing. Ilie Siminiceanu
de la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului".
A urmat apoi, o sugestivă prezentare, intitulată „Acasă, la Institutul de Chimie
Macromoleculară Petru Pani", realizată de dr.ing.Valeria Harabagiu, secretar ştiinţific al institutului,
care, în cuvântul său, a evidenţiat momentele principale şi rolul deosebit pe care l-au avut o serie de
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de referinţă ale chimiei româneşti, precum: Petru Poni, Radu Cernătescu, Margareta
Poni, Gheorghe Alexa, Cristofor Simionescu, în evoluţia prestigiosului institut de cercetare ieşean de
la înfiinţare şi până în prezent.
Expoziţia
„ Petru
Pani
Documente şi obiecte de referinţă
biografică şi ştiinţifică" a adus în
atenţia publicului o serie de mărturii
relevante privind activitatea ştiinţifică
şi de cercetare desfăşurată de Petru
Poni de-a lungul carierei sale
profesorale. Astfel, expoziţia a etalat
un important manuscris, ce conţine
însemnări
privind studiul asupra
mineralelor (din anul 1900), precum şi
o interesantă colecţie de mostre
mineralogice (minerale de dimensiuni
foarte mici), studiată şi catalogată de
Petru Poni în funcţie de structura
chimică, forma de cristalizare şi
arealul de răspândire. Nu au lipsit nici
obiectele
personale
pe
care
prestigiosul om de ştiinţă le-a utilizat
ca instrumente de scris (călimara, trusa de birou) sau cele care au marcat trecerea timpului (caietu I de
însemnări, ceasul de birou) şi au înregistrat, pe diverse suporturi, amprenta dimensiunii operei sale
ştiinţifice.

Un loc aparte a fost consacrat exponatelor protejate în vitrine care atestă recunoaşterea pe
plan european a personalităţii ştiinţifice a savantului, dintre care se disting: diploma de membru al
Ordinului „Franz Joseph" ( 1903), Medalia „Bene Merenti"(l 896), Medalia „Răsplata muncii pentru
învăţământul primar" ( 1898), Medalia „Răsplata muncii pentru biserică" ( 1906) şi Ordinul „Steaua
României", gradul comandor (1905).

Evenimentul a constituit un bun prilej de lansare a volumului „ Familia Pani. Pagini de
corespondenţă", avându-i ca autori pe muzeografii Oana Florescu şi Monica Nănescu. Lucrarea, care
reuneşte peste I 00 de scrisori ce exemplifică consistent corespondenţa purtată de Petru Poni cu soţia,
Matilda, respectiv cu fiica sa, Margareta, acoperă perioada de timp cuprinsă între 1878 şi 1924.
Volumul cuprinde un număr de 204 pagini şi propune cititorilor o serie documente inedite, scrisori şi
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fotografii aflate în patrimoniul ieşean al Arhivelor Naţionale şi al Arhivei Muzeului „PoniCemătescu". Documentele sunt însoţite de note de subsol referitoare la diferite personalităţi şi
evenimente. Scrisorile, transcrise integral după cele originale, oferă un material interesant cuprinzând
diverse ştiri, opinii, fapte, locuri şi aprecieri asupra unor personalităţi aparţinând perioadei la care
facem referinţă. Tot ceea ce se relatează, în aceste scurte epistole, completează informaţiile pe care le
deţinem în legătură cu viaţa şi preocupările familiei Pani.

Video-documentarul „Muzeul Poni-Cemătescu la ceas aniversar" a constituit o invitaţie de
suflet adresată publicului spectator, şi nu numai, spre a vizita acest deosebit loc ieşean, adevărat
tezaur muzeistic pentru cei care-i calcă pragul.

192
https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte

APARATE

ŞI

INSTRUMENTE METEOROLOGICE - REPERE
MUZEALE
Teodora-Camelia Cristofor"

E

xpoziţia temporară

Aparate şi instrumente meteorologice - Repere muzeale, parte
integrantă a proiectului HANDS-ON METEO SCIECE, desfăşurat în perioada 10
ianuarie - 29 mai 2016, la Muzeul „Poni-Cernătescu", a adus în atenţia participanţilor
la proiect şi tuturor vizitatorilor, obiecte din colecţia de meteorologie din patrimoniul
Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu". Constituită în cea mai mare parte din donaţia
meteorologului ing. Mihai Rădeanu din laşi, colecţia conţine aparate şi instrumente meteorologice,
cărţi, fotografii, corespondenţă, tabele şi instrucţiuni pentru staţiile şi posturile meteorologice.
Desfăşurarea proiectului în casa ce a aparţinut savantului Petru Poni, cunoscut fiind pentru
preocupările sale în domeniul meteorologiei, reuneşte armonios şi interactiv cadrul memorial cu cel al
ştiinţei şi tehnicii, în care participanţii la proiect au avut posibilitatea de a determina experimental
patru parametri meteorologici: temperatură, umiditate, presiune şi viteza vântului, care în mod obişnuit
sunt stabiliţi în staţiile meteorologice. Prin tematica sa, expoziţia a cuprins obiecte culturale mobile cu
valoare tehnică şi a oferit cadrul pentru analiza şi compararea particularităţilor instrumentelor vechi cu
cele folosite în prezent, oferind domeniului participanţilor la proiect iniţierea în domeniul
meteorologiei şi încurajarea pasiunii acestora pentru ştiinţele aplicative.
INSTRUMENTE PENTRU MĂSURAREA TEMPERA TURU
În meteorologie, termometrul este instrumentul folosit în măsurători, fiind alcătuit dintr-un
rezervor de mercur la care se află racordat un tub capilar. Măsurarea temperaturii se face, pe
platforma meteorologică, cu ajutorul termometrelor amplasate în interiorul adăposturilor
meteorologice.
Termometrul de maximă cu mercur, tip Fuess, măsoară temperatura cea mai ridicată ce se
produce într-un anumit interval de timp, de exemplu 12 sau 24 de ore.
Din punct de vedere constructiv, tubul capilar al termometrului prezintă aproape de rezervor şi
imediat deasupra lui o gâtuitură (o porţiune mai îngustă). La creşterea temperaturii, mercurul se dilată
şi trece prin această mică secţiune; la scăderea temperaturii, coloana de mercur fiind împiedicată de
gâtuitură (porţiunea mai îngustă), nu poate reveni în rezervor şi rămâne în acelaşi loc, indicând
temperatura maximă atinsă.
JO

IO

20

HE U

40

Termometru de maximă HEJU
Producător: JUCHHEIM K.G.
Solingen, Germania, c.1950
L=3 l cm, 1=1,8 cm, H=l,8 cm
Interval de temperatură:- 35°-;- + 80° C
Nr. inv.: 7751
Donaţie: Mihai Rădeanu, 1996

• Muzeograf, expert bunuri culturale tehnice, Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii
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Termometru de maximă
Producător: THERMOMETRIE PGH.
Ilmenau, Germania, c.1950
L=30 cm, 1=2 cm, H=2 cm
Interval de temperatură:- 3 5°-;- + 60° C
Nr.inv.: 7759
Donaţie: Mihai Rădeanu, 1996
Termometrul de minimă, tip Fuess, este folosit pentru determinarea celei mai scăzute valori
atinse de temperatură într-un interval de timp. Acesta este umplut cu alcool sau cu un alt lichid a cărui
temperatură de solidificare este scăzută. Rezervorul termometrului este în formă de U cilindric.
Extremitatea coloanei de alcool arată aceeaşi temperatură ca şi cea indicată de termometrul cu mercur.
În coloana de alcool se află un indice mobil, de sticlă. La creşterea temperaturii alcoolul se dilată, trece
printre pereţii tubului capilar şi indice, fără a-l mişca, iar când temperatura coboară, alcoolul se
contractă, antrenând spre rezervor şi indicele. Extremitatea indicelui dinspre meniscul alcoolului
indică temperatura de minimă a aerului.
Termometrul de minimă trebuie să stea în poziţie orizontală şi se operează prin ridicarea
rezervorului până când indicele coboară, atingând meniscul coloanei de alcool.

I)

10

Termometrul de minimă
Producător: Ludwig Schneider
Wertheim, Germania, 1960
L=30 cm, 1=2 cm, H=2 cm
Interval de temperatură:- 30° -;- + 50° C
Nr.inv.: 7753
Donaţie: Mihai Rădeanu, 1996

Termometrul de

minimă

Provenienţă: R.D.Germană,

1960
L=30 cm, 1=2 cm, H=2 cm
Interval de temperatură:- 50° -;- + 50° C
Nr.inv.: 7755
Donaţie: Mihai Rădeanu, 1996
Termometrul de maximă şi minimă cu mercur, tip Six-Bellani, este alcătuit dintr-un tub
capilar, în forma de U, închis la ambele capete. Unul din braţe este îndoit spre interior şi este umplut
cu alcool, iar a doua ramură este umplută parţial cu alcool. La mijlocul tubului se află o coloană de
mercur care separă cele două cantităţi de alcool. Termometrul conţine doi indici de fier, îmbrăcaţi întro învelitoare subţire de sticlă, plasaţi în porţiunile umplute cu alcool. Indicii au la capete câte două
aripioare subţiri de sârmă şi sunt construiţi în aşa fel încât să adere la pereţii tubului. Poziţia normală a
termometrului este cea verticală.
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La creşterea temperaturii aerului, alcoolul din braţul de minimă se dilată şi împinge coloana de
mercur, care, la rândul ei, împinge indicele din braţul de maximă, în timp ce indicele din braţul de
minimă rămâne în locul în care a ajuns, indicând temperatura minimă atinsă. La scăderea temperaturii,
indicele din braţul de maximă rămâne în locul în care ajunge şi arată temperatura maximă atinsă, care
se citeşte la capătul indicelui dinspre meniscul coloanei de mercur.

Termometru de

maximă şi minimă

Tip Six-Bellani
Provenienţă: România, ca. 1950
L=6,6 cm, 1=21,5 cm, H=0,5 cm
Interval de temperatură:- 50° -;- + 50° C
Nr.inv.: 7748
Donaţie: Mihai Rădeanu, 1996

Termometrul de sol este utilizat pentru măsurarea temperaturii solului, la diferite adâncimi.
Pentru măsurarea temperaturii la adâncimi mici, de 20 cm, se folosesc termometre cu mercur tip
Savinov şi Fuess care au scara cuprinsă între -20° C şi +40° C, iar pentru straturile de la adâncimile
mai mari de până la 35 cm se utilizează termometrele cu tragere
verticală. Pentru adâncimi de până la 2,5 m se folosesc termometre sondă (Sohin), care utilizează ca
lichid termometric toluenul.
Trusă cu patru termometre
de sol tip SA VINO V
Adâncime: 5, 1O, 15, 20 cm
Provenienţă: URSS, 1984
L=22,5 cm, 1=32 cm
Interval de temperatură:- 20°-;- + 50° C
Nr.inv.: 7710
Donaţie: Mihai Rădeanu, 1996

INSTRUMENTE PENTRU MĂSURAREA PRESIUNII ATMOSFERICE
Tendinţele de modificare a presiunii atmosferice sunt utile pentru comunicarea schimbărilor
pe termen scurt ale vremii, un aspect necesar meteorologilor în emiterea prognozelor. Instrumentul
utilizat pentru măsurarea presiunii atmosferice este BAROMETRUL. Acesta măsoară presiunea
exercitată de atmosfera terestră folosind mercurul. Valoarea ei poate fi exprimată în mai multe unităţi
de măsură: milimetri coloană de mercur (torr), pascali sau milibari. Presiunea atmosferică care are
capacitatea de a echilibra o coloană de mercur cu înălţimea de 760 mm la temperatura de 0°C la
nivelul mării şi la latitudinea de 45° este considerată normală, fiind egală cu o atmosferă.
BAROMETRUL CU MERCUR - constă dintr-un tub subţire de sticlă lung de aproximativ
76-80 cm, închis în partea inferioară, umplut cu mercur lichid şi plasat cu partea superioară în jos întrun alt vas plin cu mercur. În funcţie de presiunea atmosferică pe care aerul din mediul exterior o
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exercită

asupra mercurului din vas, nivelul mercurului din tub creşte sau scade deoarece acesta nu
conţine aer. Nivelul din tub se va stabiliza atunci când forţa exercitată de presiunea atmosferică este
echilibrată de forţa hidrostatică a coloanei de lichid.
BAROMETRUL ANEROID (MECANIC) - este un tip de barometru folosit des în practica
uzuală. A fost inventat în anul 1844 de fizicianul francez Lucien Vidie ( 1805-1866) şi funcţionează pe
principiul deformării sub influenţa variaţiilor de presiune ale uneia sau ale mai multor capsule de tip
Vidi.
Barometru aneroid
Producător: Wilhelm
Fischer
Germania, ca. 191 7
0=10 cm
Nr.inv.7729

Barometru aneroid, Model
Fischer
România, ca. 1930
D=l 1,5 cm
Nr.inv.7424
Donaţie: Rodica Procopiu,
1994.
Obiectul a aparţinut savantului
Ştefan Procopiu

Donaţie: M.Rădeanu,

1996

Capsula aneroidului de tip Vidi este realizată din foiţe de metal elastic şi foarte rezistente, iar
interiorul este vidat şi menţinut la forma iniţială cu ajutorul unui arc foarte puternic. Micile variaţii ale
presiunii din exteriorul capsulei produc dilatarea sau contracţia acesteia, mişcări care sunt transferate
spre sistemul de pârghii ce pune în mişcare acul indicator al aneroidului. Pe cadranele barometrelor
aneroide sunt marcate, de obicei, două scări concentrice: cea exterioară, divizată în milibari sau în
pascali şi cea interioară, divizată în milimetri. Pentru măsurarea presiunii aerului cu barometrul
aneroid se citeşte temperatura la termometrul alipit, apoi se loveşte uşor cu degetul pe geamul
protector şi se (re)citeşte presiunea după poziţia acului pe scara barometrului.

Barometru aneroid cu
termometru
- montură în lemn sculptat
Atelier: Caquereau-Beauvais
La FERTE-Sous-Jourre, Franţa,
ca.1900
L=l7,7 cm, 1=5,3 cm, H=40 cm
Interval de temperatură:- 20° - + 65°
C

Barometru aneroid
URSS, 1955
0=18 cm
Nr.inv.7732

Nr.inv.: 9739
Achiziţie: Cristian Ardeleanu,
Constanţa, 2008

Donaţie: M.Rădeanu,

1996
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Barometru aneroid
Producător: Hottinger&Cie
Zilrich, Elveţia, ca.1890-1900
L=7 cm, 0=7 ,5 cm
Nr.inv.: 768
Transfer: Universitatea „A.I.Cuza"
Iaşi, 1974
Obiectul a aparţinut savantului
Petru Poni

INSTRUMENTE PENTRU MĂSURAREA VITEZEI VÂNTULUI
Curenţii

deplasarea maselor de aer pe distanţe mari, care depind, în primul
rând, de variatele diferenţe de temperatură şi presiune.
VÂNTUL reprezintă cea mai frecventă formă de mişcare a aerului în plan orizontal provocată
de diferenţa de presiune şi temperatură existentă între două regiuni ale atmosferei.
Direcţia de deplasare a vântului se stabileşte cu ajutorul giruetei, iar viteza se măsoară cu
ajutorul giruetei, anemometrului şi anemografului.
Înaintea inventării anemometrelor, oamenii apelau la diferite metode pentru indicarea vitezei
vântului: pene lăsate să plutească între repere fixe sau umbra unui nor care traversa o anumită
întindere de uscat.
Prima descriere a unui anemometru a rămas din 1450 de la Leon Battista Alberti ( 1404-14 72)
care inventează un aparat cu placă mobilă. În 1760, meteorologul german Michael Christoph Hanov
( 1695-1 773) înalţă steguleţe de lungime descrescătoare, care ofereau informaţii despre forţa vântului.
Amiralul irlandez Sir Francis Beaufort ( 1774-1857) inventează, în 1806, scara care îi poartă
numele, cu cifre de la O la 12 care exprimă forţă vântului în funcţie de efectele observate. În 1846,
astronomul John Thomas Romney Robinson ( 1792-1882) de la Observatorul Armagh din Irlanda de
Nord, inventează un anemometru simplu, construit din patru cupe emisferice. Meteorologul canadian
John Patterson ( 1872-1956) construieşte, în 1926, un anemometru cu 3 cupe, care a dat erori de mai
puţin de 3% până la 97 de km/h. Australianul Derek Weston modifică
anemometrul cu trei cupe, adăugând posibilitatea de a măsura atât viteza, cât şi
direcţia vântului.
de aer

reprezintă

Anemometru de

mână

cu 4 cupe

Model MC-13
URSS, 1963
Scala: O la 90 m/s
L=20 cm, 1=9,5 cm, H=8 cm
Nr.inv. :7731
Donaţie: Mihai Rădeanu, 1996
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Anemometru cu

inducţie

Model ARI-49
URSS, 1980
Scala: O -;- 25 m/s
L=l6,5 cm, 1=11 cm, H=lO cm
Nr.inv.: 7711
Donaţie: Mihai Rădeanu, 1996

Giruetă

de

mână

VILD
Georg Rossenmilller
Dresda, Germania, ca.1940
Scala: O -;- 15 m/s
L=l8 cm, 1=18 cm, H=8,5 cm
Nr.inv.: 7723
Donaţie: Mihai Rădeanu, 1996
Producător:

INSTRUMENTE PENTRU MĂSURAREA UMIDITĂŢII AERULUI
Cantitatea vaporilor de apă provenită din evaporarea apelor mărilor, oceanelor, de pe uscat,
din procesele de respiraţie ale oamenilor, animalelor şi plantelor reprezintă umiditatea atmosferică.
Ramura meteorologiei care se ocupă cu descrierea metodelor şi a aparatelor utilizate în determinarea
umidităţii aerului atmosferic poartă denumirea de higrometrie. Dispozitivele utilizate pentru măsurarea
umidităţii aerului sunt higrometrul şi psihrometrul.
Higrometrul numit
umiditatea relativă a aerului.

şi

umidometru este instrumentul care se

utilizează

pentru a

măsura

Până în secolul al XVIII-iea, când sunt construite primele instrumente de măsurare a umidităţii
relative a aerului, măsurătorile erau empirice (de exemplu observarea în anumite condiţii a
comportamentului plantelor). Învăţatul german Nicola Cusano (1401-1464) experimentează în 1430, o
metodă de măsurare a umidităţii aerului cu ajutorul unei balanţe, care avea, pe unul dintre talere, o
cantitate mare de lână, şi, pe celălalt, o greutate egală din pietre. În staţiile meteorologice din România,
pentru măsurarea valorilor umezelii aerului, se folosesc aparate cu citire directă numite higrometre şi
psihrometre.
Higrometrul cu fir de păr este un aparat de măsură de tip mecanic, cel mai cunoscut şi
utilizat în prezent, construit în 1783 de naturalistul şi fizicianul elveţian Horace-Benedict de Saussure
( 1740-1799). Principiul de funcţionare se bazează pe modificarea lungimii firului de păr în funcţie de
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umiditate. Aparatele sunt construite cu păr uman. Dilatarea firului de păr este în jur de 2%; s-a
observat că părul blond este mai sensibil la variatiile de umiditate decât cel închis la culoare.

Higrometru cu fir
de păr uman
URSS, ca.1953
L= 16 cm, 1=2 cm,
H=29 cm
Nr.inv.: 7699
Donatie: Mihai
Rădeanu, I 996

Higrometru cu fir de
păr uman
Producător: Rudolf
Fuess
Berlin, Germania, 1940
L= I I cm, 1=8 cm,
H=26,5 cm
Nr.inv.: 7696
Donatie: Mihai
Rădeanu, 1996

Psihrometrul este un dispozitiv folosit pentru a măsura continutul de vapori de apă din aer,
este alcătuit din două termometre: un termometru uscat şi altul umed, prevăzut cu un ventilator. În
functie de diferenta de temperatură dintre cele două termometre şi de presiunea atmosferică,
umiditatea se determină cu ajutorul tabelelor psihrometrice

Psihrometru cu aspiraţie tip Asmann
Producător: VEB JUNKALOR
Dessau, R.D. Germania, ca. 1981
Interval de temperatură: - 30°.;- + 45° C
L= 16 cm, 1=2 cm, H=29 cm
Nr.inv.: 7700
Donatie: Mihai Rădeanu, 1996
Durata de strălucire a Soarelui const1tme o caracteristică meteorologică şi climatică
importantă pentru fiecare regiune de pe glob. Valorile ei prezintă semnificaţie teoretică pentru
caracterizarea condiţiilor climatice ale unei regiuni în calculul indirect al bilantului radiativ, dar şi
pentru domenii precum agronomie, balneologie, turism. Acest parametru reprezintă timpul real în care
Soarele a strălucit pe bolta crească,fiind numit durata efectivă de strălucire a Soarelui.
În statiile meteorologice, durata efectivă de strălucire a Soarelui se determină cu ajutorul unui
aparat numite heliograf. Acesta îşi bazează functionarea pe proprietatea unei sfere de sticlă, cu un
diametru de circa l O cm, de a concentra într-un focar razele solare căzute pe suprafaţa sa. Diagramele
folosite la heliograf pentru înregistrarea duratei de strălucire a Soarelui se numesc heliograme şi sunt
instalate în spatele sferei de sticlă. Acestea sunt diagrame de carton vopsite în negru, tratate special
pentru a rezista la umiditate, iar forma acestora este influenţată de schimbarea anotimpului şi a pozitiei
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Soarelui pe bolta cerească. Înregistrarea se face numai dacă Soarele are o anumită intensitate. În
reţeaua staţiilor meteorologice din România se folosesc heliografe de tip Fuess, Metra şi Universal de
tip rusesc, variante ale modelului Campbell-Stockes.

Heliograf tip Fuess
Germania, ca.1950
L=l5 cm, 1=16 cm, H=22,5 cm
Nr.inv.:7736
Donaţie: Mihai Rădeanu, 1996

INSTRUMENTE PENTRU MĂSURAREA PRECIPITAŢIILOR
Măsurarea cantităţilor de apă provenită din precipitaţiile atmosferice se efectuează cu
pluviometrul şi reprezintă grosimea stratului de apă ce s-ar depune pe sol în mm, presupunând că nu
se produc evaporări şi infiltraţii sau scurgeri. Precipitaţiile solide se măsoară prin grosimea stratului de
apă rezultat din topirea acestora. Cantitatea de precipitaţii este exprimată în mm grosime strat de apă
sau l/m2 (un strat gros de I mm corespunde unei cantităţi de apă de l litri.I repartizată uniform pe o
suprafaţă de l m2 ).

Pluviometrul tip I.M.C. (Institutul Meteorologic Central) este cel mai întâlnit instrument utilizat în
România şi conţine următoarele piese:corpul pluviometrului, de formă cilindrică, confecţionat din
tablă, un vas colector, dispozitivul de zăpadă şi o eprubetă.

Pluviometru tip IMC
România, 1960
L=l8 cm, 1=18 cm, H=48 cm
Nr.inv. 7744
Donaţie: Mihai Rădeanu, 1996

Pluviograful este un aparat complex, care, prin intermediul unor dispozitive automate,
înregistrează continuu cantitatea şi durata precipitaţiilor lichide. Cele mai utilizate aparate sunt cele
Fuess, Junkalor şi de model rusesc. Aparatele pot fi zilnic sau săptămânal, după cum execută tamburul
cu mecanism de ceas o rotire completă.
Pentru măsurarea vitezei şi direcţiei vântului, precum şi a plafonului norilor în atmosfera
liberă se foloseşte metoda sondajului pilot cu teodolitul aerologic şi un balon cu hidrogen. Urmărirea
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balonului pilot se face cu ajutorul teodolitului, care îi

determină

unghiurile vertical

şi

orizontal din

atmosferă.

Teodolit aerologic
Producător: Rudolf Fuess, Berlin,
Germania, 1900-1920
L=35 cm, 1=18 cm, H=31 cm
Nr.inv. 7704, Donaţie: M. Rădeanu, 1996

Teodolit aerologic
Producător: Albert & Joseph Bosch
Freiburg, c.1920
L=34 cm, 1=22 cm, H=32 cm
Nr.inv. 7705, Donaţie: M. Rădeanu, 1996

Amenajarea unei expoziţii permanente de meteorologie cu obiectele din patrimoniul muzeului
a unei platforme meteorologice în parcul Muzeului „Poni-Cernătescu" va constitui o premieră
muzeală la nivel naţional. La Iaşi, în perioada 1877-1880, savantul Petru Poni amenajează o platformă
meteorologică în curtea casei sale, cu instrumente închiriate de la Academia Română. Citirea
aparatelor de înregistrare era efectuată zilnic, la ora şase dimineaţa, la prânz şi la ora 18.00.
Rezultatele măsurătorilor profesorului Petru Poni au fost publicate în anii 1877-1878 în „Revista
Ştiinţifică", iar datele cu măsurătorile din perioada 1879-1880 au fost publicate în „Analele Academiei
Române".
ş1

Aspect din

expoziţia

Aparate şi instrumente meteorologice-Repere muzeale
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Aspecte din

expoziţia

Aparate şi instrumente meteorologice-Repere muzeale
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INSTRUMENTE DE MUZICĂ MECANICĂ ÎN COLECŢIILE
MUZEULUI ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII „ŞTEFAN PR0COPIU"
Monica Nănescu •, cimei ia Cristofor**

E

xpoziţia temporară, inaugurată pe 27 aprilie 2016 cu prilejul redeschiderii Palatu~ui

Culturii din Iaşi,propune publicului un parcurs vizual şi sonor ce permite
(re)descoperirea fascinantei lumi a automatelor muzicale, cu întreaga ei paletă de
aparate care îi aparţin: cutii muzicale, organete, ceasuri şi albttme cu mecanism
muzical, simfonioane, polifoane, piane mecanice şi pianole ş.a.
Spre
deosebire
de
instrumentele clasice care necesită
aptitudini
interpretative,
cutiile
muzicale cu lamele, corzi, clopote
sau tuburi sonore sunt acţionate
printr-un mecanism cu arc care
declanşează
automat
melodia
înregistrată pe suport.
Inventate şi construite la
început pentru distracţiile de salon
ale lumii aristocrate, cutiile muzicale
cu cilindru cu pini, automatele cu
bandă sau cartelă perforată, cu
discuri metalice sau din carton, apar •
şi se perfecţionează într-un ritm alert,
cucerind piaţa şi interesul populaţiei
pentru aceste maşinării destinate
divertismentului.
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii
Ştefan Procopiu conservă o bogată
colecţie de astfel de piese, o mare
parte dintre acestea fiind etalate în
cele trei camere dedicate expoziţiei
temporare Instrumente de Muzică

11111111111111

deluzlci
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,,,11181 PrDCIPIU"

Mecanică.

Industria cutiilor muzicale a
s-a concentrat industrial în
zona Genevei (Elveţia), odată cu
inventarea, în 1796, de către ceasornicarul Antoine Favre a pieptenului metalic muzical. Aceste
„bijuterii muzicale" pot conţine pe lângă pieptenele metalic acordat pe note muiicale şi alte surse
sonore, precum: tobiţe, clopote sau ancii, fiind cunoscute sub denumirea de cutii tif' orchestră. Printre
cele mai importante firme producătoare de cutii muzicale s-au evidenţiat: Mermod Freres, Paillard,
apărut şi

'Dr.ing., Şef Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"
"'Muzeograf, expert bunuri culturale tehnice, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" faşi.
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Reuge, Thorens, Cuendet, Junod a Sainte-Croix, et Nicole Freres, Ducommun-Girod, Bremond a
Geneve.
Odată cu evoluţia tehnicii instrumentelor muzicale şi apariţia anciilor metalice, locul
cilindrului cu pini a fost preluat de discul metalic sau de carton prevăzut cu orificii menite să antreneze
pârghiile pieselor „cântătoare". Inventate încă din secolul al XVIII-iea, orgile de stradă au cunoscut o
largă răspândire până la mijlocul secolului XX, în diverse ţări ale Europei, dintre care şi România,
unde au purtat denumirea de flaşnetă. În general conţin o cutie de lemn în care se află cilindru ce
conţine programarea melodiei, un sistem de foale pentru comprimarea aerului şi tuburi sonore acordate
pe note muzicale. Au fost construite de diferite dimensiuni care puteau imita chiar şi o orchestră.

-

Primul fabricant de cutii muzicale cu disc, care, în 1886 a înfiinţat Compania Symphonion
contribuind la dezvoltarea producţiei de masă, a fost germanul Oscar Paul Lochmann. Fiind mult mai
ieftin decât cilindru şi produs în serie, discul a oferit proprietarilor de cutii muzicale posibilitatea de a
fi schimbat cu m~ltă uşurinţă. Printre cele mai reprezentative firme constructoare de cutii muzicale cu
discuri metalice perforate sau numărat: Polyphon, Symphonion, Lochmann, Mermod Freres, Regina,
Kalliope, Adler, Fortuna, Sireon, Libellion, Stella, Mira, Euphonia ş.a.
La sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX, tehnicienii au fost interesaţi în
conceperea unor dispozitive muzicale care să poată reproduce nu doar un singur instrument ci o
întreagă orchestră. Drept suporturi pentru sunet, orchestrioanele utilizează pini fixaţi pe cilindru şi
benzi de hârtie perforată. Ca instrumente de bază ale acestor dispozitive complexe, caracteristice sunt
pianele, care, în multe cazuri, pot fi acţionate manual şi acompaniate de instrumente de percuţie cum
ar fi: tobe, ţambale, xilofoane, precum şi diferite tipuri de tuburi sonore.
Categoria instrumentelor mecanice numite orchestrioane acţionate cu cilindru cu pini şi bandă
de hârtie perforată, dar şi piane mecanice şi pianole sunt etalate în cea de-a doua sală a expoziţiei
dedicată muzicii mecanice.
Prima pianolă, construită în anul 1895 de americanul Edwin S. Votey, a fost comercializată
de firma Aeolian Company. Versiunea germană a pianolei a fost „Phonola" fabricată şi vândută în mii
de exemplare de către firma „Ludwig Hupfeld A.G". Alt tip de automat din această categorie este
pianina - pianola utilizată pentru interpretarea directă şi automată.
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I

I

Odată

cu trecerea timpului, dezvoltarea tehnicii a permis ca locul cutiilor muzicale să fie
preluat de aparate mult mai uşor de utilizat şi întreţinut, precum: fonograful , gramofonul şi patefonul.
Înregistrarea vocii umane a fost posibilă datorită invenţiei, în anul 1877, a fonografului de
către Thomas Alva Edison. Zece ani mai târziu, Etnii Berliner obţine brevet pentru gramofon, iar din
1888 produce, prin galvanoplastie, multiplicarea discurilor din ebonită de pe matriţele ce conţineau
prima înregistrare.

•

Odată

gramofonul
conturează

cu invenţia şi comercializarea pe piaţă a celor mai populare aparate mecanice,
patefonul, ce conţin sunetul înregistrat şi redat cu ajutorul discului din ebonită se
o dezvoltare importantă a industriei muzicale încă din primii ani ai secolului al XX-iea.
şi
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Începând cu anul 1920, cei mai mulţi fabricanţi de cutii muzicale au ieşit din afaceri, orientându-se
spre alte domenii generatoare de profit.
Periplul muzical evocă, în plus, contextul socio-cultural în care au fost propuse ambientului
civilizaţiei europene aceste instrumente.
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ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞI MANIFESTĂRI CULTURALE LA

MUZEUL „PONI - CERNĂTESCU"
Oana Florescu·
Iulia Caraiman••

"-nanul 2016, Muzeul „Poni-Cernătescu" a oferit publicului ieşean o serie de manifestări
culturale ş! programe educaţionale diverse pe care le vom prezenta, pe scurt, în rândurile
ce urmeaza:
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" - Muzeul „Poni-Cernătescu", în parteneriat
cu Academia Română, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni" Iaşi - Academia Română,
Facultatea de Chimie - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi
Protecţia Mediului - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" Iaşi, Societatea de Chimie din
România, a organizat, în data de 25 ianuarie 2016, o manifestare omagială dedicată aniversării a 175
de ani de la naşterea prestigiosului om de ştiinţă ieşean, chimistul Petru Poni.
În program au fost incluse următoarele activităţi:
- Mini-concertul de muzică clasică, în interpretarea Otiliei Lazăr (violoncel), îndrumător prof.
Constantin Lazăr - Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă" Iaşi;
- Cuvânt de deschidere susţinut de Acad. Bogdan Simionescu, vicepreşedintele Academiei
Române, dr.ing. Valeria Harabagiu, secretar ştiinţific al Institutului de Chimie
Macromoleculară „Petru Poni" Iaşi;
- Evocarea personalităţii savantului Petru Poni: prof. univ. dr. ing. Ilie Siminiceanu - ,,Petru
Poni, formator de spirit ştiinţific"; dr.ing. Valeria Harabagiu - ,,Acasă, la Institutul de Chimie
Macromoleculară Petru Poni'';
- Expoziţia „Petru Poni - Documente şi obiecte de referinţă biografică şi ştiinţifică";
- Lansarea volumului „Familia Poni. Pagini de corespondenţă", autori: muzeografi Oana
Florescu şi Monica Nănescu. Manifestarea s-a încheiat cu proiecţia video-documentarului
,,Muzeul Poni-Cernătescu la ceas aniversar".
În perioada ianuarie - mai 2016, la Muzeul „Poni-Cernătescu" s-a desfăşurat proiectul culturaleducaţional Hands-on Meteo Science, finanţat de Fundaţia Comunitară Iaşi şi Romanian-American
Foundation. Partenerii din proiect au fost Colegiul Naţional „Mihai Eminescu" Iaşi, Colegiul Tehnic
de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu", Liceul Tehnologic Economic de Turism,
Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, Liceul Tehnologic „Petru Poni". Proiectul a avut
ca scop promovarea ştiinţelor aplicative - chimia, fizica, geografia, protecţia mediului - în rândul
elevilor claselor a VII-IX din instituţiile şcolare partenere, contribuind la îmbunătăţirea educaţiei
ştiinţifice şi la dezvoltarea abilităţilor practice ale acestora.
Muzeul „Poni-Cernătescu" a găzduit activităţi interactive care au asigurat atractivitatea
procesului de învăţare. În acest scop, elevii de la şcolile partenere au participat la realizarea unor
ateliere experimentale de meteorologie, a unei expoziţii temporare cu aparatură meteorologică şi a
unui concurs de cunoştinţe generale având ca tematică meteorologia, care s-au desfăşurat în perioada
ianuarie - mai 2016 la Muzeul „Poni-Cernătescu" Iaşi. Proiectul a fost coordonat de dr. Monica
Nănescu, şef al Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi.

I

• Muzeograf Muzeul „Poni-Cernătescu"
•• Consrvator Muzeul „Poni-Cernătescu"
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În data de 28 martie 2016, Muzeul „Poni-Cernătescu"- în parteneriat cu Universitatea de Arte
„George Enescu" Iaşi, a oferit publicului spectacolul Reverie. Organizat în cadrul Zilei Mondiale a
Teatrului, recitalul de poezie a fost susţinut de studenţii anului I Actorie de la Facultatea de Teatru,
Universitatea de Arte „ George Enescu "Iaşi. Regizorul acestui spectacol a fost asist. univ. dr. Iuliana
Moraru.

au
şi

În perioada 18-22 aprilie, în cadrul programului Şcoala altfel, la Muzeul „Poni-Cernătescu" sdesfăşurat ateliere distractive de chimie, vizite ghidate, care i-au introdus pe elevi în tainele chimiei
a experimentelor chimice, precum şi momente de teatru oferite de studenţii anului II Actorie de la
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Facultatea de Teatru, Universitatea de Arte „George Enescu"
Iuliana Moraru.

Iaşi,

în regia doamnei asist. univ. dr.

În data de 21 mai 2016, cu prilejul Nopţii Muzeelor, eveniment european aflat la a XII-a ediţie, la
Muzeul „Poni-Cernătescu" s-au desfăşurat o suită de momente culturale nocturne. Spectacolul literarmuzical-coregrafic s-a numit „Poveste de mai" şi a cuprins următoarele momente:
- Spectacolul de teatru Reverie, susţinut de studenţii anului I Actorie, Facultatea de Teatru
Universitatea de Arte „George Enescu" Iaşi, coordonator asist. univ. dr. Iuliana Moraru;
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- Momente de teatru în interpretarea elevilor clasei a X-a, secţia teatru, de la Colegiul Naţional de
Artă „Octav Băncilă" Iaşi. Îndrumător: prof. Alice Sfaiţer;
- Momentul muzical - Duo de clarinet, în interpretarea lui Andrei Beceanu şi Floris Relea, de la
Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă" Iaşi. Îndrumător: prof. Laurenţiu Reuţ;
- Momente de balet si dans, în interpretarea elevilor secţiei de coregrafie, de la Colegiul Naţional
de Artă „Octav Băncilă" Iaşi şi Ansamblul „ Veselka" al Uniunii Ucrainenilor. Îndrumător: prof.
Rodica Fălişteanu.
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În data de 14 octombrie 2016, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" - Muzeul
„Poni-Cernătescu", în parteneriat cu Arhivele Statului Iaşi, Colegiul de Electronică şi
Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu" Iaşi, Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă" Iaşi a oferit
publicului manifestarea omagială In memoriam Nicolae Costăchescu, eveniment consacrat împlinirii
a 140 de ani de la naşterea reputatului profesor chimist.
Programul acestui eveniment a cuprins evocări susţinute de prof. dr. ing. Ilie Siminiceanu, de
la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi" laşi, precum şi de elevi ai Colegiului Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe
Mârzescu" Iaşi şi vernisajul expoziţiei „ 140 de ani de la naşterea academicianului Nicolae
Costăchescu ", ce va putea fi vizitată până pe 14 noiembrie 2016.
Manifestarea a fost deschisă printr-un moment muzical susţinut de un Duo violoncel, compus
din Sofia-Ioana Blîndu şi Otilia Lăzăr de la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă" Iaşi,
îndrumător prof. Florin Sandu, care a interpretat „Duetul op.22" de J.A. Kummer.
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SLALOM FOTOGRAFIC
CaJllelia Pralea •
"-n cadrul celei de-a XII-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 în
colaborare cu Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida", a participat cu un program cultural intit11lat:
„Slalomul artelor. În acest context, în data de 21 mai 20 I 6, între orele I 9,00, la sediul Complexului
Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi a avut loc vernisarea a două expoziţii.
I. Expoziţia - concurs de fotografie : ,,Le printemps m'inspire" - ediţia a VII-a. Concursul
de fotografie s-a adresat tinerilor fotografi ieşeni cu vârste cuprinse între 11 şi 19 ani, defalcat în două
categorii de vârste: categoria 11-14 ani (gimnaziu - clasele V-VIII) şi categoria 15-19 ani (liceu clasele IX - XII) cu scopul 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 a reunit în acest an 187 de creaţii fotografice semnate de un număr de 37 de tineri
elevi din cadrul a 11 instituţii de învăţământ din Iaşi după cum urmează: Colegiul Tehnic I.C.
Ştefănescu - reprezentat de dna prof. Irina Erdic, Colegiul Naţional Mihai Eminescu, reprezentat de
dna. Prof. Brânduşa Ionescu, Şcoala Gimnazială I. Simionescu, reprezentat de dna. Prof. Olga
Nicolescu, Colegiul Economic Administrativ Iaşi, reprezentat de dna. Prof. Odette Tarabuzan şi de
dna. Prof. Emanuela Pădurariu, Colegiul tehnic Dimitrie Leonida, reprezentat de dna prof. Feryan
Dodoiu, dna. prof. Aurelia Vrâncianu, Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga, reprezentat de dna. prof.
Nicoleta - Ana Idriceanu - Manolea, Şcoala Gimnazială Ion Ghica, reprezentată de dna. prof. Cristina
Anton şi dna. prof. Lăcrămioara Herghelegiu, Şcoala Gimnazială Titu Maiorescu, reprezentat de dna.
prof. Camelia - Sorina Dogaru, Liceul
Tehnologic Economic Virgil Madgearu,
reprezentat prin dna prof. Elena - Iulia
Ilisoi.
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: ing. Camelia
Pralea - muzeograf, dna. ing. Lenuţa
Chiriţă - muzeograf în cadrul Muzeului
Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" şi
dna prof. Camelia Apopei - profesor în
cadrul Colegiului Tehnic „Dimitrie
Leonida din laşi".
În urma jurizării lucrărilor, care au
fost absolut toate de excepţie, în acest an
2016, s-au decernat cinci Premii Carol
Popp de Szathmari, două Premii Nestor
Heck pentru expresivitate şi rafinament în tehnică şi creaţie fotografică.

!

• Muzeograf, ing., Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" laşi- curator expoziţie
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Premii Carol Popp de Szathmtiri
1.
Ora. Rebegea Georgiana Les escaliers vers la vraie vie (Fig. I) cls. a V-a, îndrumător
prof. Nicoleta - Ana Idriceanu - Manolea, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga" Iaşi ;
2.
Ora. Pandelea Emilia (Fig. 2), cls a IX-a, îndrumător prof. Brânduşa Ionescu, Colegiul
Naţional „Mihai Eminescu" din laşi ;
3.
Iulia Vatamanu, (Fig. 3) cls a X-a, Liceul Teoretic Waldorf Iaşi
4.
Ora. Gafiţa Ana Maria (Fig. 4), cls XI - a, îndrumător : prof. Odette Tarabuzan,
Colegiul Economic Administrativ Iaşi
5.
Ora. Bălan Paula Ştefania, Le debut d'une nouvelle saison, (Fig. 5) cls a V-a,
îndrumător. Prof. Nicoleta - Ana Idriceanu - Manolea, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga", Iaşi
Premii Nestor Heck
1.
Ora. Ferariu Andreea (Fig. 6), cls a VI-a, îndrumători: prof. Cristina Anton, prof.
Lăcrămioara Herghelegiu, Şcoala Gimnazială „Ion Ghica" din Iaşi
2.
Ora. Roman Beatrice (Fig. 7) , cls a VI-a îndrumători: prof. Cristina Anton, prof.
Lăcrămioara Herghelegiu, Şcoala Gimnazială „Ion Ghica" din Iaşi

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 7

2. Expoziţia Iaşi - oraşul meu Cetate în care au fost prezentate un număr de 7 afişe realizate
de elevii claselor a X-a şi a XI-a, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Iaşi , sub îndrumarea dnei prof.
Aurelia Vrâncianu.

Fig. 22

Fig./
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Fig. 4

Afi ş realizat de Butnaru Nicolae din cls a X-a
Afiş realizat de Cristina Amarandei
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Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

5

1 Butnaru Nicolae, laşule mândră cetate, cls a X-a
2 Cristina Amarandei, Oraşul Amintirilor, cls a X-a
3 Dabija Robert, laşi - Oraşul meu, cetate, cls a X-a
4 Rusicior Ilie Alexandru, laşi - Oraşul meu, cetate, cls a XI-a
5 Sivirean Ion, laşi - Oraşul meu, cetate, cls a X-a

Cele două expoziţii s-au 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 fotografiile şi afişele
expuse.
Începând cu anul 2009, expoziţia concurs de artă fotografică, a fost introdusă în rândul
evenimentelor anuale ale muzeului iar permanetizarea sa va ajuta la identificarea viitorilor artişti
fotografi complecşi din rândul tinerilor ieşeni. Prin extinderea ei la nivel naţional şi chiar european, cu
ocazia deschiderii noii secţii de 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. De asemenea s-au acordat diplome de participare tuturor participanţilor care nu
au fost premiaţi.
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MUZEUL ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII „ŞTEFAN
PROCOPIU"IAŞI - ŞASE DECENII DE MUZEOGRAFIETeodora-Camelia Cristofor•

roiectul Muzeul Naţional Brukenthal. 200 de ani de funcţionare publică - 2017. Colecţii
private şi muzee din România iniţiat de Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu, derulat
în perioada august 2016-martie 2017, marchează aniversarea a 200 de ani de la
deschiderea acestui muzeu pentru public, fiind primul din România. În acest context, Muzeul
Brukenthal a iniţiat organizarea, în parteneriat cu 8 muzee din ţară, a unor expoziţii foto-documentare.
Fiecare muzeu partener, prin materialul foto-documentar, invită la o incursiune în evoluţia istorică a
muzeului, activitatea ştiinţifică, constituirea colecţiilor, donaţiile şi donatorii care au contribuit la
dezvoltarea patrimoniului specific.
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan
Procopiu", partener la acest proiect, a fost
prezent cu expoziţia Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii
., Ştefan Procopiu "- şase decenii de muzeografie,
deschisă în perioada 7 septembrie - 2 octombrie,
în Cabinetul de Cartografie al muzeului din
Sibiu.
Textele şi imaginile semnificative din
arhiva muzeului
ilustrează
formarea
şi
dezvoltarea muzeului începând cu anul 1955,
anul înfiinţării Muzeului Politehnic, constituirea
patrimoniului prin achiziţii, donaţii şi transferuri,
deschiderea treptată a secţiilor muzeului:
Energetica ( 1961 ), Înregistrarea şi Redarea
Sunetului ( 1972), Telecomunicaţii (1984),
Muzeul „Poni-Cernătescu" ( 1991 ), precum şi a
unor expoziţii permanente deschise în urma unor
donaţii intrate în patrimoniul muzeal în ultimii 20
de ani: Mineralogie (1997), Computere (2004) şi
„Ştefan Procopiu". Alte colecţii reprezentative
pentru muzeul nostru sunt colecţiile de tehnică
fotografică, cinematografie, aviaţie, maşini de
scris, aparate de măsură şi control.
Dintre donatorii de marcă care au contribuit la îmbogăţirea patrimoniului au fost prezentaţi:
Margareta Pani şi Florica Mageru, Iaşi (colecţia Poni-Cernătescu), Constantin Gruescu din Ocna de
Fier jud. Caraş-Severin (colecţia de minerale), prof. Rodica Procopiu, Iaşi (colecţia memorială Ştefan
Procopiu), conf.dr.ing. Florin Pantelimonescu, Iaşi (colecţia computere), ing. Mihai Rădeanu, Iaşi
(colecţia meteorologie), Ariana Teodorescu, Bucureşti (vioara electromagnetică), Titus Postelnicu,
Bucureşti ( colecţia memorială Paul Postelnicu). De asemenea, a fost prezentat Festivalul Internaţional
al Muzicii Mecanice, care prin ineditul său promovează patrimoniul din domeniul muzicii mecanice,

P

•Muzeograf, expert bunuri culturale tehnice, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi.
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turismul cultural şi instituirea relaţiilor de parteneriat cu flaşnetarii şi colecţionarii din Europa sau din
alte părţi ale lumii.
In cele şase decenii de activitate, colectivul muzeului a fost preocupat de valorificarea
patrimoniului şi prin realizarea de expoziţii temporare care conţin piese din colecţiile dezvoltate în
timp sau din colecţii nou înfiinţate. Peste 300 de expoziţii temporare organizate la sediul muzeului sau
itinerate la numeroase muzee din ţară s-au bucurat de atenţie şi interes din partea publicului vizitator,
iar prin originalitatea şi unicitatea temelor abordate, patrimoniul muzeal tehnic a fost pus, în mod
distinct, în valoare.
Concepţie expoziţie: Teodora-Camelia Cristofor
Grafică: Dr. Cătălin Hriban
Curator (Muzeul Naţional Brukenthal): Dr. Alexandru Nicolaescu
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RETROTEHNICA
Monica Nănescu•,

E

xpoziţia

Lenuţa Chiriţă**,

Camelia Pralea•••

temporară,

deschisă pe 9 septembrie 2016 cu prilejul Festivalului
al Muzicii Mecanice, invită publicul la o călătorie în lumea
instrumentelor şi aparatelor tehnice, conservate şi valorificate expoziţional de Muzeul
Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi. Aceasta evocare se îndreaptă către
dimensiunea muzeografică a lumii
vizitatorului obişnuit, dar şi spre cea a
Rdministr1ti1
publicului avizat, reliefând priceperea
~iifiHiiliii
~ultur.al
meşterilor
artizani şi invent1v1tatea
fiii~iiifiiil
COMPLEXUL
firmelor producătoare de valori tehnice.
MUZEAL
Pornind de la aceste consideraţii,
expoziţia
subliniază
o
serie
de
perspective legate de ambientul tehnic al
spaţiilor socio-culturale aparţinând unor
societăţi trecute, aspecte care ţin de acele
vieţi de zi cu zi aflate sub influenţa
efervescentă a descoperirilor ştiinţifice şi
progresului cunoaşterii umane. Parcursul
se doreşte a fi unul al depănării unei
poveşti,
îmbogăţit
cu
ilustraţii
iconografice, fără a neglija accentele
istorice ş1 tehnice proprii fiecărui
domeniu în parte.
Astfel,
vizita
începe
cu
prezentarea ceasurilor, aceste superbe
mărturii ale creativităţii umane, care au
căpătat încă de la apariţia lor o valoare de
simbol, mai ales atunci când meşteşugari
iscusiţi şi manufacturi specializate au
reuşit să plaseze timpul în mediul lor real.
O pondere importantă în cadrul expoziţiei este reprezentată de ceasurile elveţiene de buzunar,
variate ca stil şi material, realizate din metale preţioase (aur, argint ş.a.), prin diferite tehnici de
prelucrare manuală sau de manufactură (cizelare, gravare, au repousse). Dintre acestea se detaşează
piesele de orologerie, importante prin renumitele mărci de ateliere sau firme de ceasornicărie care leau produs: Vacheron, Henry Capi, Breguet, Movado ş.a.
Interesante exemplificări expoziţionale ale tehnicilor care permit vizualizarea, stocarea,
transmiterea sau măsurarea, prin intermediul unor lentile, a imaginii unui obiect observat, sunt oferite
de aparatele optice, precum: microscopul, aparatul de fotografiat, teodolitul ş.a.
Internaţional

NAŢIONAL

MOLDOVA

IA$1

ROBOTEHNICI

• Dr.ing, Şef Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii Ştefan Procopiu
·• ing., Muzeograf, expert bunuri culturale tehnice, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi.
••• ing., Muzeograf, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi.
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Fără îndoială

fotografia este o fereastră deschisă spre vremuri nu foarte demult apuse, anume spre
sfărşitul secolului al XIX-iea, atunci când un număr de profesionişti însoţiţi de aparatele lor mari, cu
plăci de lemn şi sticlă, îşi anunţau cu timiditate debutul în spectacolul lumii. Impregnată pe suport de
metal, pe plăci de sticlă (uscate sau umede) sau pe hârtie, imaginea imortalizată a devenit o
componentă a vieţii cotidiene, dispusă să vorbească în orice moment despre trecerea noastră prin lume.
Expresiile personajelor, afişate în imagini şi executate de fotografi profesionişti din epocă, lasă loc de
interpretări, mai mult sau mai puţin subiective, fără însă a trăda adevăratul parfum al epocii,
personalitatea fiecărui participant şi clasa socială căreia îi aparţine, toate având însă o caracteristică
comună, tehnica în care acestea sunt realizate.

Expoziţia

aduce în atenţie fotografii de epocă, etalate alături de aparate de fotografiat
aparţinând unor mărci de prestigiu de la sfărşitul secolului al XIX-iea, început de secol XX precum:
Kodak, Ernemann, Zeiss lkon, Voigtlănder ş.a.

Vizita continuă cu prezentarea unor exponate care constituie mărturii relevante referitoare la
eforturile depuse de tehnicieni la sfărşitul secolului al XIX-iea în conceperea unor dispozitive de
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acumulare a sarcinilor electrice (maşina electrică Wimshurst, butelia Leyda, lampa cu arc), dar şi a
mijloacelor de producere sau transformare a electricităţii: maşinile Gramme, Schuckert şi Edison.
Istoria telecomunicaţiilor este una fascinantă, marcată în primii ani de entuziasm, mister şi
multă intrigă. Referitor la telefonie, mai multe persoane au încercat să dezvolte un dispozitiv care ar
putea transmite şi recepţiona vocea umană, dar cel care a reuşit să ajungă primul la linia de sosire a
fost, în 1876, Alexander Graham Bell. Expozeul debutează cronologic cu telefoane cu baterie locală,
oferind prioritate celor realizate din ebonită, care aparţin unor firme renumite în epocă, precum:
Ericsson (Suedia), Houston Thomson (Franţa) ş.a.
Telegrafia este prezentă prin două exponate care aduc în atenţie mărci şi firme precum:
Hughes (Germania) şi Ducretet ( Franţa).
Dorinţa omului de a comunica mai rapid, dar mai ales necesitatea de a ajuta persoanele cu
deficienţe de vedere în procesul de scriere şi citire, a condus la invenţia, în 1868, a maşinii de scris.
Construită apoi într-o diversitate de modele şi culori, sub diferite forme şi dimensiuni până ce
constructorii şi tehnicienii au reuşit să-i realizeze design-ul funcţional pe care-l cunoaştem astăzi,
această creaţie tehnică a cunoscut o perfecţionare continuă, în special prin intermediul firmelor
constructoare Remington, AEG, Naumann ş.a. prezente în cadrul expoziţiei.

Evoluţia

radioului are în background o serie de experimente şi descoperiri care au succedat
primului receptor fără fir, realizat de Nicolae Tesla în 1893 şi transmisia radiotelegrafică cu
un aparat propriu, precum cel construit în 1894 de către Guglielmo Marconi. Astfel, demersul nostru
face un popas în lumea firmelor constructoare, precum: Phillips (Olanda), Midwest (S.U.A), Standard
(Marea Britanie) ş.a., care ofereau în epocă o gamă variată de aparate de radio. O prezenţă insolită o
constituie prezenţa radioreceptorului românesc Pionier, produs de firma Radio Popular începând cu
anul 1948.
Pornind de la primul calculator, realizat în anul 1940 de către Laboratoarele Bell Company din
S.U.A şi parcurgând traseul evoluţiei în timp al acestui mijloc de comunicare, descoperim o poveste
interesantă, demnă de istorisit. Dacă la apariţia sa, computerul înregistra dimensiuni impresionante
ocupând o încăpere întreagă, astăzi, datorită avansului tehnologic, este restrâns la palma unui copil.
Astfel, Modulul de unitate centrală Super Convex IBM 360 şi Unitatea originală pentru discuri floppy
de 9 ţoli, IBM PS/2 Model 65 5X, sunt ilustrări elocvente ale softului conceput la sfârşitul secolului al
XX-iea şi utilizat astăzi ca punct de referinţă în tehnologia de miniaturizare a echipamentelor din
domeniul telefoniei mobile.
invenţia
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În ansamblu, expoziţia invită vizitatorii la redescoperirea valorilor tehnice prezentate în noua
ambianţă a Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din Iaşi, exponatele putând fi percepute ca
materializări ale unor vibraţii generate de multitudinea sensibilităţilor omeneşti, sub semnul efortului
gradat al dezvoltării tehnologice privită ca modelator al existenţei urbane moderne.
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RETROSPECTIVA FESTIVALULUI INTERNATIONAL
.,
AL MUZICII MECANICE IAŞI, ROMÂNIA
Lenuţa Chiriţă*,

R

Monica Nănescu••

elaţiile

dintre timpul istoric şi spaţiul expoziţional, respectiv dintre memoria culturală
valorile orizonturilor de expresie ale umanităţii se regăsesc, în mod exemplar
ilustrate, în cadrul museum-ului. Obiectele de patrimoniu, singure, se adresează
preponderent vizual publicului vizitator, însă informaţia astfel transmisă, deseori se dovedeşte a fi
insuficient de penetrantă la nivel emoţional şi intelectual, fiind necesare adaosuri de ordin
muzeotehnic şi de comunicare, precum: video, media design şi arhitectură expoziţională. Menirea
mijloacelor anterior menţionate este aceea de a contribui, sub aspectul lărgirii ariei de percepţie asupra
construcţiei expoziţionale propuse, să recreeze trecutul şi atmosfera epocii care să atragă, să încânte, să
emoţioneze. O ilustrare în acest sens este Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice, un proiect
iniţiat în anul 1999 de Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi - Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii
„Ştefan Procopiu", cu scopul de a valorifica o colecţie reprezentativă de instrumente de muzică
mecanică, unică în ţara noastră, dar şi de a reînvia tradiţia europeană a flaşnetarilor. Colecţia cuprinde
o paletă largă de automate muzicale, de la cutii muzicale cu cilindru cu pini, la cele cu discuri
perforate din carton şi metal, orgi de stradă, pianole şi piane mecanice, orchestrioane de mari
dimensiuni, până la gramofoane şi patefoane.
Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice (FIMM) reînvie parfumul vremurilor de altădată,
când automatele muzicale se auzeau în saloane, cafenele sau pe stradă, purtate de cântăreţi ambulanţi.
Şi astăzi, cutiile muzicale, pianele mecanice, orchestrioanele şi flaşnetele fascinează prin ingeniozitate
tehnică, măiestrie şi artă interpretativă.
•
Ideea organizării festivalului a pornit de la constatarea că, în multe ţări, acest tip de
manifestare a devenit o tradiţie. Astfel, în Franţa, au loc anual peste douăzeci de festivaluri de muzică
mecanică ce reunesc amatori şi profesionişti, care cântă şi (în)cântă publicul. În general multe dintre
aceste evenimente se aseamănă ca mod de organizare: cântăreţi la orgă, sosiţi din diverse colţuri ale
lumii, îmbrăcaţi în costume „a la belle epoque" amintesc de predecesorii lor din secolele XVIII şi XIX
şi animă peisajul urban. Sunt organizate concomitent expoziţii de automate muzicale, audiţii muzicale,
excursii documentare etc. Principala ţintă de interes este reprezentată de reconstituirea stării ludice a
amuzamentului între colecţionari, iubitori ai muzicii mecanice şi publicul larg.
Prin conceperea şi dezvoltarea acestui proiect, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"
se alătură astfel, grupului select de organizatori ai acestui gen de spectacol din întreaga lume. În
general, Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice, organizat de muzeul nostru, respectă tradiţia
genului şi păstrează un specific subtil românesc. Noutatea proiectului constă în accentuarea funcţiei
ştiinţifice a muzeului, concretizată prin organizarea unui workshop cu tema "Istoria muzicii mecanice,
probleme de restaurare şi conservare ale automatelor muzicale". Marea majoritate a participanţilor
sunt artişti profesionişti şi amatori din domeniu, cercetători, restauratori, curatori din muzee româneşti,
precum: Muzeul Ceasului „Nicolae Simache", Ploieşti, Muzeul Brăilei, Muzeul Ţării Crişurilor,
Oradea, Muzeul Naţional Tehnic „Prof. Dimitrie Leonida" Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie
Bucureşti, Muzeul Judeţean de Istorie Galaţi, Academia Navală „Mircea cel Bătrân" din Constanţa,
şi

• Muzeograf, expert bunuri culturale de importanţă tehnică, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu "
•• Dr.ing., Şef Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"
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Universitatea din Braşov, Complexul Muzeal „Curtea Domnească", Târgovişte, dar şi din instituţii
culturale europene - Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei din Chişinău, Academia de Ştiinţe, Viena,
Ministerul Culturii din Chile, Muzeul Tehnic, Brno, Cehia, Waldkircher Orgelbau, Germania, Muzeul
Muzicii Ringve, Norvegia - instituţii care adăpostesc colecţii importante de automate muzicale şi în
care este păstrată şi transmisă tradiţia flaşnetarilor atât din ţară cât şi din străinătate.
De la o ediţie la alta, festivalul a crescut în valoare prin numărul din ce în ce mai mare al
invitaţilor din străinătate, participanţi la spectacole de stradă şi la workshop-ul dedicat istoriei muzicii
mecanice. Aceştia au promovat la rândul lor festivalul organizat la Iaşi în reviste de specialitate şi pe
site-urile profesionale şi personale (www.aimm.com, www.musicamecanica.com, www.mbsi.com,
www.crevecoeur.com etc.). Astăzi, FIMM este cunoscut în multe ţări europene, atrăgând şi alţi
participanţi, dornici să cW1oască colecţia de automate muzicale de la Iaşi şi, implicit, România.
Festivalul a devenit cunoscut şi pe alte continente. Începând cu anul 2005, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii
„Ştefan Procopiu" este membru al Asociaţiei The Musical Box Society International (S. V.A) având
strânse legături de colaborare cu Corporaci6n Cultural Organilleros, din Chile, al cărui preşedinte a
participat la festivalul de la Iaşi organizat în anul 2010.
Privind retrospectiv, din anul 1999 şi până în prezent, când am ajuns la cea de-a X-a ediţie, nu
putem să nu remarcăm progresele care s-au făcut în ceea ce priveşte evoluţia muzeului pe mai multe
planuri: biblioteca muzeului s-a îmbogăţit prin donaţiile primite de la Siegfried Wendel (Muzeul
Muzicii Mecanice din Rildesheim, Germania), Helmut Kowar (Academia de Ştiinţe din Viena), Hans
W. Schmitz (restaurator, Stuttgart, Germania), Nick Lerescu (colecţionar, vicepreşedinte M.B.S.I.,
New Jersey, S.U.A.), Boz Oram şi Linda Hardiman (redactori Vox Humana - The Journal of the
Mechanical Organ Owner 's Society, Anglia), Patrice Giraud, artist interpret la orga Barbarie, Petr
Nekuza (curator la Muzeul Tehnic din Brno, Cehia), Henri Noubel, profesor şi flaşnetar din Cehia,
Agustin Ruiz, Universitatea Catolică din Valparaiso, Chile; activitatea de conservare şi restaurare a
automatelor muzicale a fost mult îmbunătăţită datorită contactelor cu prestigioşi specialişti în
domeniu, precum: Helmut Kowar, Hans W. Schmitz, De Bie Daniel - colecţionar şi restaurator din
Belgia, Wolfgang Brommer, constructor de orgi mecanice şi interpret la flaşnetă din Waldkirch
(Germania), Radek Janoucek, restaurator de instrumente de muzică mecanică din Cehia, Vasile
Cocoloş, restaurator şi constructor de orgi de stradă din România; o prezentare mai atractivă a
muzeului şi o mai bună promovare, în special prin organizarea de concerte de muzică mecanică
susţinute Adrian Oswalt - compozitor, aranjor de muzică mecanică din Stuttgart (Germania), dar, mai
ales, prin recitaluri ale flaşnetarilor Gilles Butin, Jeaninne şi Claude Sobeau, Patrice Giraud, Pascale
Barouline, Raoul Couturier, Monique Couturier (Franţa), Rastislav Rastko Tepina, Bogomir Gajser,
Janez Markelj (Slovenia), Organillo Lizana (Chile), Zsolt şi Fanny Horvath (Ungaria), care au animat
cu instrumentele lor străzile Iaşiului; muzeul a devenit cunoscut în lume, există pe site-uri
internaţionale, iar colecţia de automate muzicale de la Iaşi este apreciată ca fiind comparabilă cu cea
deţinută de multe muzee recW1oscute pe plan internaţional.
În anul 2006, Festivalul Muzicii Mecanice a primit Diploma de merit a Ministerului Culturii si
Patrimoniului National, iar în 201 O a devenit o marcă, fiind omologat la OSIM, şi primind, în acelaşi
an, Premiul special de participare la Festivalul muzicii mecanice din Les Gets, Franţa pentru
iniţiativa organizării expoziţiei „ La musique mecanique en Roumanie ".
Ca o recunoaştere a importanţei acestui proiect în peisajul cultural naţional, începând cu ediţia
a VI-a, desfăşurată în 2007, FIMM a primit cofinanţare din partea Ministerului Culturii, prin
intermediul Administraţiei Fondului Cultural Naţional.
Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice reprezintă aşadar o recognoscibilă emblemă de
esenţă imagistică a Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din Iaşi.
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Pe viitor, dorim să continuăm drumul început într-o nouă perspectivă, reînnoită cu fiecare
ediţie în parte, promovând o interesantă şi insolită manifestare de restituire către generosul public
ieşean, şi nu numai, a tradiţiei măiestriei flaşnetarului în România.

Festivalul Muzicii mecanice,

Festivalul Muzicii Mecanice,
ediţia a II-a, 2000

ediţia

l I 999

COMPLEXUL MUZEAL NATIONAL
"MOLDOVA" lASI

13-14 Mptllm_... 2002. PALATUL CULTUIIIMII
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A X-A EDITIE
A FESTIVALULUI INTERNATIONAL
AL
,
,
MUZICII MECANICE - l0FIMM
Lenuţa Chiriţă*,

Monica Nănescu**

roiectul A X-a ediţie a Festivalului International al Muzicii Mecanice (]OF/MM) s-a
derulat în perioada februarie-noiembrie 2016, în parteneriat cu Administraţia
Fondului Cultural Naţional, Consiliul Judeţean Iaşi, Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Iaşi, Casa Culturii „Ion Creangă" - Primăria Tîrgu Neamţ, Palas laşi, Centrul Cultural
German Iaşi, Galeriile Anticariat „Dumitru Grumăzescu" DIG. Printre colaboratori menţionăm:
Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă" Iaşi, Filarmonica de Stat „Moldova" Iaşi, Asociaţia
Crescendo International, 4B Media, Teatrul de Modă
~
Kasta Morrely. Toate activităţile proiectului s-au axat pe
cultural
iiâtîiiiiil
pregătirea şi derularea Festivalului Internaţional al
Muzicii Mecanice, ediţia a X-a, eveniment care a avut
llll!Eut
loc în perioada 9-11 septembrie 2016. Timp de trei zile,
PROCOPIJ"
'
9-11 septembrie 2016, festivalul a oferit publicului un
program atractiv care a cuprins expoziţii de automate
muzicale şi valori de patrimoniu tehnic, spectacole ale
flaşnetarilor, concerte, dans, animaţie, workshop pentru
Edi~aax-a
specialişti. 10FIMM s-a desfăşurat în Iaşi, la Palatul
9-10 septombrle 2016
Culturii şi pe strada Lăpuşneanu (9-1 O septembrie 2016)
PIIATUI CUlTURll
Galeriile Anlicarlal DIG
şi la Tîrgu Neamţ (11 septembrie 2016). Festivalul s-a
Grădina Publicii PIIAS
bucurat şi la această ediţie aniversară de o participare
11 sentemb11e 2016
prestigioasă, devenită deja tradiţională, din România şi
Casa Cultntil .Ion C111n11·
TI1110Meam1
din ţări, precum: Germania, Franţa, Cehia, Slovenia,
Ungaria. Astfel, pe toată perioada festivalului au fost
deschise la Palatul Culturii, şi la casa Culturii „Ion

P

FESTIVALUL
lnternational al

ŞTIIIŢB~TIHNICI
.ŞTEFAN

MUZICII

MECANICE

IAŞI

Creangă" expoziţiile:
...
CJ

Expoziţia

· - - ~ ~I?
, effl:1,---., uww- -• - • -.!.

„Instrumente de muzică mecanică" care
în mod atractiv şi interactiv colecţia de automate muzicale a muzeului, realizată în aprilie
2016, conform proiectului, a fost vizitată gratuit în zilele festivalului.
Expoziţia „RetroTehnica", care aduce în atenţie valori de patrimoniu tehnic din colecţiile
muzeului din domeniul mecanicii fine, orologerie, fotografie, cinematografie, telefonie, radio,
aparate electrice de uz casnic etc., a constituit un alt punct de atracţie in cadrul festivalului.
Expoziţia „Jucării şi automate muzicale din colecţia Dumitru Grumăzescu", realizată la Casa
Culturii „Ion Creangă din Tîrgu Neamţ, a fost de asemenea vizitată de numeroşi localnici.
Primele două zile ale festivalului au oferit ieşenilor un program deosebit de atractiv pentru toate
vârstele. Formaţiile Crevecoeur (Patrice Giraud), la Princesse Barouline (Pascale Barouline) şi J-C
Sobeau (Jeannine şi Claude Sobeau), animatori şi artişti flaşnetari, au venit cu specificul francez al
„tourneur la manivelle", care încântă publicul şi azi. Tot din Franţa a participat pentru prima dată în
România, formaţia le Moulin a Parole - compusă din doi artişti talentaţi Carthy şi Ben Caribault, care
au inclus în repertoriul lor şi melodii româneşti interpretate la flaşnetă. Din Slovenia „ Kranjski
prezintă

• Muzeograf, expert bunuri culturale de importanţă tehnică, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"
•• Dr.ing., Şef Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"
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Komedijanti" - Rastko Tepina, Bogomir Gaj ser, artişti profesionişti dedicaţi artelor străzii,
acompaniaţi de 2 orgi de stradă au adus specificul ţării lor. Pentru prima dată în festival, a participat si
colecţionarul Gabriel Gospodaru din Bucureşti cu două flaşnete din colecţia sa. Henri Noubel din
Cehia şi Zsolt Horvath din Ungaria au fost de asemenea apreciaţi de publicul, prezent în număr din ce
în ce mai mare, în cele trei zile ale festivalului. Spectacolele desfăşurate în Grădina publică Palas şi pe
strada Lăpuşneanu au fost animate de Thomas Birault, jongleur din Franţa şi de trupa The Sky din Iaşi.
De o înaltă ţinută artistică a fost concertul Corului „Gavriil Musicescu" din cadrul Filarmonicii de Stat
,,Moldova" Iaşi, prezentat în aer liber, într-o ambianţă feerică, în seara de 1O septembrie 2016.
Concertul pentru flaşnetă, flaut şi instrumente de coarde, care a avut loc vineri, 9 septembrie în
sala Voievozilor din Palatul Culturii, a fost un eveniment de excepţie din cadrul festivalului. Reputatul
muzician, aranjor si interpret la flaşneta Adrian Oswalt din Germania, a interpretat compoziţii şi
aranjamente adaptate special pentru muzica de orga alături de Cvartetul de coarde Mezzo din Iaşi.
Simpozionul Internaţional Istoria muzicii mecanice şi probleme de restaurare - conservare a
automatelor muzicale s-a desfăşurat în zilele 9- l O septembrie 2016. Ca şi la ediţiile precedente,
simpozionul s-a bucurat de participarea unor specialişti din instituţii prestigioase, colecţionari,
restauratori. Au fost prezentate 35 de lucrări privind colecţiile de automate muzicale, exemple de bune
practici privind restaurarea şi conservarea lor, modalităţi de prezervare, ca şi noutăţi privind
automatele muzicale modeme. Astfel, au participat invitaţi atât din ţară (Muzeul Ceasului „Nicolae
Simache" Ploieşti, Muzeul Brăilei, Muzeul Ţării Crişurilor - Oradea, Complexul Muzeal Naţional
"Curtea Domnească" Târgovişte, Muzeul Tehnic „Dimitrie Leonida" Bucureşti, Academia Navală
"Mircea cel Bătrân" din Constanţa, Universitatea din Braşov şi muzeul gazdă) cât şi din străinătate
(Academia de Ştiinţe din Viena, Muzeul Tehnic Brno - Cehia etc.).
În a treia zi a festivalului s-a organizat„ Caravana muzicii mecanice", care a promovat FIMM
şi în afara Iaşiului, făcând un popas muzical la Casa Culturii „Ion Creangă" din Tîrgu Neamţ.
Caravana muzicii mecanice, organizată în parteneriat cu Primăria Târgu Neamţ prin ineditul ei, a atras
un public numeros de toate categoriile de vârsta din zona şi din regiunile limitrofe.
Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice, ediţia a X-a, s-a bucurat de o bună promovare pe
plan local, naţional, dar şi internaţional. Au fost realizate afişe, bannere de promovare, pliante, flyere.
Apariţiile în televiziunea locală şi naţională, emisiunile de televiziune şi radio, articolele din presa
scrisă au fost numeroase. Internetul a avut un rol important în promovare prin site-ul festivalului
www.fimm.ro, prin pagina de Facebook a muzeului, prin numeroasele postări Youtube şi multe alte
menţionări în spaţiul virtual.
Echipa Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" mulţumeşte tuturor partenerilor,
colaboratorilor şi nu în ultimul rând participanţilor, pentru momentele deosebite oferite publicului pe
parcursul celor trei zile de festival.

Placheta aniversară JOFIMM
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Deschiderea

oficială

a JOFJMM, 9 septembrie 2016
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Muzica mecanică În festival
9-10 septembrie 2016, Iaşi

Jeannine

şi

Claude Sobeau,

Franţa

Patrice Giraud şi Pascale Barouline,
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Muzica

mecanică

Muzica

în grădina Publică Pa/as

mecanică

pe strada Lăpuşneanu
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Cathy Mai

şi

Bernard Caribault,

Animaţie

Franţa

cu Trupa The Sky
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Zsolt Horvath, Ungaria

Bogomir Gajser, Slovenia

Gabriel şi Mioara Gospodaru,

Ratislav Rastko Tepina, Slovenia
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Animaţie

Henri Noubel, Cehia

Aspect de la

lucrările

cu Trupa The Sky

Simpozionului„ Istoria muzicii mecanice şi probleme de restaurare conservare a automatelor muzicale "
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Concertul pentru flaşnetă, flaut şi instrumente de coarde
Adrian Oswalt, Germania şi Cvartetul Mezzo, Iaşi
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Corul „ Gavriil Musicescu " din cadrul Filarmonicii de Stat „ Moldova " Iaşi
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Caravana muzicii mecanice la Tîrgu Neamţ, 11 septembrie 2016

Thomas Birault, jongleur, Franţa
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Vizită

Participanţi

la Muzeul Vivant, Agapia

la 1O FIMM în

vizită

la Palatul A.I. Cuza", Ruginoasa
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PROMOŢIA 1961, FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ

IASI, REVEDERE DUPĂ 55 DE ANI
~

Mihai Caba•

"-n calitate de „confrate" mai mic al Promoţiei 1965 am avut fericirea însoţitoare prin Iaşi,
neuitatul oraş al studenţiei comune al „confraţilor de breaslă", care şi-au dat o nouă întâlnire
în templul Almei Mater, în 1-2 septembrie 2016, pentru marcarea pe „răbojul vremii
trecătoare" a celor cinci decenii şi jumătate de când, cu „patala111aua diplomată şi inginerească" în
mână, au plecat entuziasmaţi şi plini de vrere să-şi împlinească vocaţia de Lumină a Soarelui Electric
de care România avea atâta nevoie în acele timpuri avântate spre Progres şi Civilizaţie.
Acceptând cu nedisimulată bucurie această onorantă „misiune", venită din partea domnului ing.
Constantin Ciocan, o mai veche cunoştinţă de pe bastioanele energiei electrice româneşti, dar şi a
domnului prof.dr.ing. Dumitru Ivas, cel care în anii IV şi V ai studenţiei la Electrotehnică ne-a iniţiat
ca asistent în cunoaşterea „părţii electrice a centralelor şi staţiilor", fiindu-mi acum coleg de „breaslă
epigramatică" la ALPI Iaşi, iată, sunt acum în măsură să redau, fie şi succint, cronica acestei
semnificative revederi colegiale de după 55 de ani de la absolvirea facultăţii ieşene de Lumină.
De la început trebuie să menţionez faptul că Promoţia 1961, cuprinzând absolvenţii celor două
specializări: Electrificarea industriei, agriculturii şi transporturi/or şi Electromecanică, a respectat cu
sfinţenie tradiţiile facultăţii de revenire peste ani în băncile studenţiei, astfel încât după RIO (revederea
de 1O ani), colegii au hotărât să se revadă anual ( !) şi nu ştiu ca această „performanţă colegială" s-o
mai deţină, spre cinstea ei şi vreo altă promoţie!
Toată admiraţia pentru Promoţia 1961, dar mai ales pentru puternicul motiv, acela de a fi
înscris, cu litere de Lumină, de-a lungul prodigioasei ei cariere inginereşti, începând cu 1961,
configuraţia mereu ascendentă a energeticii româneşti!
Revederea 55 a debutat pe 1 septembrie, orele 11, când cei I O colegi şi colege, însoţiţi sau nu,
veniţi din cuprinsul ţării, de la Bucureşti, Galaţi, Bacău şi Iaşi s-au revăzut cu o aceeaşi recunoscută
„rezonanţă colegială" la statuia lui Mihail Kogălniceanu, ce străjuieşte din 1911 intrarea în corpul A al
Universităţii Tehnice „Gh. Asachi" din dealul Copoului. Aici au avut loc calde şi duioase îmbrăţişări
de regăsire şi s-au făcut primele poze. De aici, s-au urcat (mai greoi ca altădată) treptele de marmură
ale scării monumentale la capătul căreia s-a intrat în faimoasa şi familiara Bibliotecă Tehnică, de
curând complet renovată, ce s-a arătat privitorilor în toată splendoarea ei imaginată de arhitectul
francez Louis Blanc, în 1897, fiind considerată şi acum cea mai frumoasă Bibliotecă a României şi de
ce nu?, a lumii întregi.
Doamne, cât de greu îţi găseai aici, în perioada studenţiei, un loc de studiu individual, având
astfel asigurat şi necesarul material documentar ! Când au trecut, oare, cei aproape 60 de ani de
atunci?! O, temporal
De aici vizita a continuat de-a lungul coridoarelor de la etajul I, trecând pe lângă vestitul
amfiteatru P6 „Alexandru Climescu" - strălucitul Prof. de Analiză Matematică - şi s-a intrat în
amfiteatrul P7, complet renovat, care poartă acum numele Prof.dr.doc.ing. Emil Luca - posesorul

!

• Inginer, EON, România
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Diplomei nr. I a

Facultăţii

cercetările savanţilor

de Electrotehnică Iaşi, fizician de renume, care a continuat cu
Dragomir Hurrnuzescu şi Ştefan Procopiu.

strălucire

În acest spaţiu „tronează" bustul în ghips al Magistrului de Fizică, realizat şi dăruit în 2015 Fac.
de către Promoţia 1965 ( promoţia mea!) cu prilejul sărbătoririi Jubileului Absolvirii!
A venit rândul vizitei Aulei de Onoare „Gheorghe Asachi", care parcă a „încremenit" în
frumuseţea ei patinată de vreme. Singura „modificare" recentă a fost redecorarea prim planului Aulei
cu portretele regelui Carol I şi a reginei Elisabeta (Carmen Silva), aşa cum a fost la inaugurarea ei, din
1897, iar portretele lui Gheorghe Asachi şi Petru Poni au fost aşezate în exterior la intrarea centrală a
Aulei.
Luând loc în scaunele de lemn, prin mintea participanţilor se „derulau" dragi şi neşterse amintiri
din studenţie.
Atmosfera fiind cuprinsă de solemnitate, am adresat colegilor Promoţiei 1961, în semn de
respect şi recunoştinţă, un cald SALUT, în „manieră topârceană":
de

Electronică

Vă

salut, oameni de suflet, oameni cu inima plină,
Voi, ce-aţi mers doar înainte sub reţele de Lumină,
Voi, ce-acum, la senectute, v-a rămas doar o mândrie:
De a fi slujit Lumina ca pe-o sfântă datorie!

Vă salut, oameni Lumină, redutabili veterani,
· V-adresez urări din suflet: Sănătate şi Mulţi ani!
Şi în faţa Dumneavoastră mă aplec, cu mult respect,
Pentru truda de Lumină, dusă cu devotament.
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Mai departe, s-a "trecut în revistă" Sala paşilor pierduţi, descifrându-se sensul profund al
fiecăreia dintre frescele lui Sabin Balaşa, cel care avea să înnobileze peste timp, cu harul său artistic
inconfundabil, nişele acestei săli emblematice.
O surpriză pe care am pregătit-o în mod special pentru distinşii mei interlocutori a fost vizitarea
Aulei Magna „Mihai Eminescu" a Universităţii „Alex.Ioan Cuza" unde se află, din 6 decembrie 2002,
cea mai mare şi mai frumoasă pictură murală din România, denumită „Galaxia Iubirii", etichetată de
critici drept Capela Sixtină a culturii româneşti, prin care acelaşi inspirat Sabin Balaşa „ a trecut laşul
în rândul marilor centre culturale ale lumii", după cum menţiona presa vremii la vernisaj.

Într-adevăr, pentru cei mai mulţi dintre „confraţii de breaslă", chiar şi pentru cei din Iaşi,
surpriza a fost totală. În faţa admirabilei Galaxii luceferiene au rămas muţi de uimire, iar în liniştea
profundă aşternută se desluşeau parcă frânturi cosmice de stihuri eminesciene:

Porni luceafărul. Creşteau
În cer a lui aripe
Şi cai de mii de ani treceau
În tot atâtea clipe.

Un cer de stele dedesupt,
Deasupra-i cer de stele Părea un fulger nentrerupt
Rătăcitor prin ele.

La ieşire, pe scările centrale ale Universităţii, străjuite de credincioşii lei de pază ai maiestosului
lăcaş de învăţământ, s-au făcut poze ale momentului.
De aici s-a plecat într-un periplu cultural ieşean, ce a cuprins câteva obiective de mare
însemnătate nu numai pentru „ Dulcele Târg al leşilor", ci şi pentru întreaga istorie şi cultură
românească.

Primul popas s-a făcut la Casa Pogor - casa cu ferestre luminate - fostul sediu al Junimii,
Societatea culturală ieşeană înfiinţată în 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Th.Rosetti, Vasile
Pogor şi Titu Maiorescu, care a atras la „prelecţiunile" ei tematice şi în paginile revistei „Convorbiri
literare", toată „ suflarea junimistă" a vremii, între care e bine să subliniem pe Vasile Alecsandri,
Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L.Caragiale, I.Slavici, N.Gane, Alex.Lambrior, A.D.Xenopol,
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V.Conta, N.Culianu, Miron Pompiliu, Alex.Philippide, V.Surlă, Şt.Vârgolici şi o importantă
„caracudă", care au devenit nume emblematice ale culturii şi literaturii române. Mai târziu, prin grija
lui Garabet !brăileanu, în această casă a funcţionat şi „ Viaţa românească" , care a adunat o pleiadă
întreagă de însemnaţi oameni de litere.
Din 1958, Casa Pogor a devenit sediul Muzeului Literaturii Române, care adăposteşte adevărate
comori ale spiritului cultural românesc: manuscrise originale, fotografii de epocă, cărţi rare, mobilier
şi obiecte de patrimoniu, între care, ceasul de buzunar al lui Mihai Eminescu. O vizită la Casa Pogor,
acum complet renovată şi sistematizată, înseamnă o adevărată incursiune în Tezaurul literaturii
române, din care se iese întotdeauna cu spiritul bogăţiei informaţiilor căpătate, aşa cum s-a întâmplat şi
în acest popas al Promoţiei 1961.
Şi aici, la ieşire, s-au făcut poze rememoratoare.

Următorul

popas avea să fie Muzeul Unirii şi el un „punct de referinţă" al Cetăţii ieşene şi al
istoriei româneşti, închinat actului naţional al Unirii Principatelor. În drum spre acesta, s-a trecut pe
lângă Casa Studenţilor, care şi-a deschis porţile în 1961, în chiar anul absolvirii, cum şi pe renumita
stradă pietonală, Lăpuşneanu, fost „Corso" al tineretului studios. Acum, nu întâmplător, pe
Lăpuşneanu „miroase" a carte veche, a anticariat şi a cafea îmbietoare pentru un ... ,, randez-vous ". Au
dispărut „ în colbul neuitării" cinematografele: Tineretului şi Republica ...
Muze_ul Unirii, fosta casă Catargiu, construită între 1800 - 1806, a devenit, între 1859 şi 1862,
reşedinţa primului Domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza, iar între anii 1916 - 1919, reşedinţa
regelui Ferdinand.
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Recent şi complet restaurat, astăzi Muzeul Unirii din Iaşi expune piese de istorie
evocând Revoluţia de la I 848 şi Unirea Moldovei cu Ţara Românească din 1859 ( documente, piese
de mobilier şi obiecte de decoraţie interioară, obiecte ce au aparţinut lui Al. I. Cuza, Mihail
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri şi altor personalităţi ale epocii), cum şi la etaj, apartamentul familiei
domnitoare Cuza, în care vizitatorul se poate considera invitatul acesteia. Pentru cei mai multi, acest
popas s-a putut considera unul de „ teleportare" în vremea când la Iaşi se dădea o luptă aprigă pentru
Unire.
Cum s-au făcut orele înaintate ale amiezii, se impunea un binemeritat „respiro". Acesta a fost
ales să aibă loc în apropiere, la Salonul Alb, de la Restaurantul Traian, dirl Piaţa Unirii.
Conform ospitalităţii ieşene, primirea oaspeţilor de vază s-a făcut cu „pâine şi sare". respectiv,
cu colac moldovenesc şi şampanie de Bucium, dar şi cu o .. . tuberoză oferită Doamnelor. Bine aţi venit
la Banchetul festiv al Promoţiei 1961 !

243
https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte

Banchetul festiv al Revederii 55 a Promoţiei 1961 a respectat tot „clasicismul" genului: decor,
ambianţă, menu diversificat, muzică adecvată, antren şi dans pe măsură, cum şi tradiţionalul „tăiat" al
Tortului aniversar. Dar, firesc, au mai fost şi câteva surprize de mare „efect": epigramele colegiale ale
d-lui prof. Dumitru lvas şi un recital poetic din Eminescu şi Sorescu, încheiat cu o creaţie de marcă
profesionistă: ,, Electrica-i de genul feminin!"
inspirată s-a dovedit a fi şi alegerea muzicii lui Ştefan Pintilie, un îndrăgit rapsod şi trubadur al
mândrei Cetăţi ieşene, care şi-a aniversat recent 70 de ani de viaţă şi 50 de ani de activitate artistică. E
o plăcere să-l asculţi la un astfel de eveniment!
laşule, laşule, mândră Cetate,
Numele tău ţara străbate,
Ai fost mereu şi vei rămâne
Oraş al celor 7 coline!
Cu muzica de petrecere (Sunt student şi n-am un ban în buzunar, Pe lângă plopii fără soţ, Sunt
vagabondul vieţii mele), dar şi de rezonanţă specifică ( Eminescu, Bucuraţi-vă prieteni), cu cântece
populare şi o horă moldovenească, dansul şi antrenul a încins atmosfera colegială a Revederii 55,
dându-i mult farmec şi trezind multe nostalgii.
A sosit şi momentul triumfal al Tortului aniversar R55 ! Având pe frontispiciu un luminos Soare
Electric, în centrul căruia se putea citi lesne: Fac. Electro Iaşi - Promo/ia 1961 - Revedere 55 - 1
septembrie 2016, flancat de 2 torţe artificioase, cinstea tăierii lui a revenit d-lui ing. C-tin Ciocan,
iniţiatorul sufletist al R55. S-a rostit şi un toast prietenesc pentru participanţiii la deosebita Revedere
55:
Ne-am strâns iarăşi aici la laşi
Şi clipa e de-a drept divină.
Şi pentru noi, dar şi urmaşi,
Să toastăm pentru Lumină!

Pentru Lumină şi-al ei crez,
Pentru a noastră Facultate,
Mulţi Ani, prieteni, vă urez,
Toţi luminoşi şi-n sănătate!

În clinchetul cupelor de şampanie întreaga asistenţă entuziasmată a intonat urarea strămoşească:
La MulJi Ani, cu sănătate, I Să vă dea Domnul tot ce doriţi!
Aici şi aşa s-a încheiat prima zi a Revederii 55 a Promoţiei Electro - 1961.
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Programul celei de a 2-a zi a Revederii 55 a cuprins vizitarea a două importante "obiective"
ieşene, de mare relevanţă culturală şi turistică şi nu numai. Primul dintre a fost ales Teatrul Naţional
Iaşi, o veritabilă bijuterie arhitectonică adăpostind adevărate monumente de artă: Cortina pictată în
1896 de meşterul vienez M. Lenz şi terminată de unul din discipoli, prezintă în centru o alegorie a
vieţii, cu cele trei vârste, iar în dreapta, alegoria Unirii Principatelor Române (Moldova, Transilvania
şi Ţara Românească); Cortina de fier, pictată de Al. Goltz, cu motive ornamentale dispuse simetric,
separă etanş scena de restul sălii; Plafonul pictat de Al. Goltz, în culori pastelate, reprezintă alegorii
paradisiace, fiind ilustrat cu nimfe şi îngeri şi încadrat în stucatura rococo; Candelabrul din cristal de
Veneţia cu 109 becuri.
Planurile clădirii aparţin celebrilor arhitecţi vienezi Fellner şi Helmer, ce au proiectat construcţii
similare din Viena, Praga, Odessa, Zilrich.
Clădirea nouă a Teatrului a fost inaugurată la 1 decembrie 1896. odată cu uzina electrică a
acestuia care a marcat începutul iluminatului electric la Iaşi.
Renovat timp de 1O ani, Teatrul Naţional din Iaşi şi-a recăpătat frumuseţea fără seamăn şi se
pregăteşte intens pentru o cvadruplă aniversare: 200 de ani de la prima piesă de teatru interpretată în
româneşte (Mirtil şi Hloe, 27 dec.1816), a 175-a stagiune teatrală (1840 - 2016), 120 de ani de la
inaugurarea noii clădiri, 60 de ani de la înfiinţarea Operei în aceeaşi clădire a Teatrului (oct.1956).
La terminarea vizitei s-au făcut obişnuitele poze pe treptele şi în esplanada Teatrului, ultima
având în fundal Catedrala Mitropolitană, terminată în 1870.

În drumul pietonal (Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt) spre cel de al 2-lea "obiectiv" al vizitei s-a
trecut pe lângă Palatul Roznovanu, clădire somptuoasă, datând de la sfârşitul secolul al XVIII-iea şi
renovată, între 1832 - 1834, într-un stil neoclasic, cu multe elemente baroce. După 1890 ea devine
locuinţă regală temporară, iar în timpul primului război mondial aici se instalează curtea regală. În
prezent, în Palatul Roznovanu funcţionează, începând de după 1955, Primăria Municipiului Iaşi.
S-au mai făcut scurte popasuri în dreptul Mănăstirii Trei Ierarhi, unică comoară arhitectonică a
patrimoniului UNESCO, neasemuită în frumuseţea-i dantelată în brâuri de piatră măiastru cioplite şi
poleite cu aur, inaugurată la 6 mai 1639 de către vestitul domnitor cu deschidere spre cultură, Vasile
Lupu, fiind închinată Sf. Cuvioase Parascheva - ocrotitoarea Moldovei - ale cărei moaşte sfinte au
fost răscumpărate de domnitor de la turci. În interioru-i cizelat cu migală şi rafinament artistic se află
mozaicuri din aur, catapeteasmă din marmură de Cararra, candelabre împodobite cu ouă de struţ. În
pronaos şi-au aflat locul de odihnă veşnică: familia ctitorului Vasile Lupu, foarte bine redată în tabloul
votiv, domnitorul cărturar Dimitrie Cantemir şi primul Domn al României, Alexandru Ioan Cuza, ale
cărui oseminte au fost aduse de la Ruginoasa. Cât timp a trăit Geo Bogza, a militat din răsputeri pentru
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aducerea la Trei Ierarhi a osemintelor Poetului, considerând acest lăcaş cel mai meritat loc pentru
eternizarea sa.
O clipă de „respiro" s-a făcut şi în dreptul fostei Şcoli Vasiliene, acum strălucitor renovată, în
faţa căreia se află mutată, din 1905, statuia „uşămică" a lui Gh. Asachi, realizată de sculptorul Ion
Georgescu, sub soclul căreia se află necropola familiei marelui cărturar.

Încetul cu încetul s-a ajuns la ţinta finală a v1z1te1: Palatul Culturii, care este sediul
Complexului Muzeal Naţional „Moldova", adăpostind aici patru dintre importantele sale unităţi:
Muzeul de Artă (fondat în 1860), Muzeul de Istorie (fondat în 1912), Muzeul Etnografic (fondat în
1942) şi Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „ Ştefan Procopiu "(fondat în 1955). La etaj se mai află minunata
Sală a Voievozilor, cu medalioanele tuturor domnitorilor Moldovei, pictate de Şt.Dumitrescu şi a
regilor dinastici ai României şi cu Arborele genealogic al României, în vârful căreia se află, după cum
şi-a dorit(!), regele Carol I, cel care a pus să se construiască acest Palat Administrativ, în locul Curţii
Domneşti, mistuită de un puternic incendiu în toamna lui 1883 şi Sala „Coandă", pentru realizarea
structurii sale de rezistenţă întrebuinţându-se betonul bois (betonul care imită lemnul (!), o strălucită
invenţie a tânărului Henri Coandă. În această sală a funcţionat în perioada interbelică Curtea cu juri,
iar după 1955 aici s-au desfăşurat prestigioase manifestări culturale şi tehnico-ştiinţifice. Aici, între
1980 - 1989, şi-a desfăşurat „prelecţiunile" sale de mare interes Cercul„ Tehnică şi Umanism", rod al
unei colaborări strânse între Muzeul Politehnic şi I.R.E.Iaşi.
Înainte de a se intra în Palat, grupul colegial s-a oprit câteva clipe la Statuia ecvestră a lui Ştefan
cel Mare, lucrare impresionantă şi mult controversată a sculptorului francez, inaugurată cu mare fast,
. în prezenţa regelui Carol I, la 5 iunie 1883, care a donat cele 2 tunuri ce au slujit Războiul de
Independenţă, din 1877. La inaugurare a participat şi Mihai Eminescu, reporter al ziarului bucureştean
,,Timpul", care a compus special pentru eveniment poezia sa memorabilă „Doina":
,,Ştefane, Măria Ta, / Tu la Putna nu mai sta! ... "
Şi aici clipa memorabilă a fost pozată.
La Palatul Culturii, micul grup al Promoţiei 1961 a fost întâmpinat cu bucurie şi calde salutări
de „Bun venit" exprimate de către doamnele ing. Lenuţa Chiriţă şi ing. Monica Nănescu, fosta şi
actuala şefă a Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu", după care a fost „predat" spre ghidare,
doamnei Camelia Cristofor, o inimoasă muzeografă a Palatului, aflată acum în „febra" pregătirilor
pentru tradiţionalul Festival Internaţional al Muzicii Mecanice, aflat la cea de a X-a ediţie (FIMM
2016), care se va desfăşura între 9 - 11 septembrie!
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De data aceasta ediţia decară a FIMM se va desfăşura în condiţiile minunate oferite de
terminarea lucrărilor de reparaţii şi modernizare ale Palatului Culturii, care s-au tot prelungit timp de 8
ani, aşa că emoţiile organizatorilor ieşeni sunt firesc accentuate.
Dar, mai întâi, se cuvin câteva succinte informaţii despre Palatul Culturii de la Iaşi, ridicat din
dorinţa expresă a regelui Carol I, ale cărui lucrări proiectate şi conduse de către arhitectul Casei regale,
Ion Berindei, au fost începute în 1906 şi terminate abia în 11 octombrie 1925, după primul război
mondial şi moartea regelui.
Impresionanta clădire neogotică cu faţadă şi două aripi laterale imense, împodobită cu detalii
ornamentale şi cu elemente heraldice, are în partea ei din faţă o intrare centrală printr-un turn donjon
semeţ, cu creneluri şi firide, dominate de o acvilă uriaşă cu aripile desfăcute şi de orologiul cu carillon
prevăzut cu un ansamblu de opt clopote ce reproduc, din oră în oră, Hora Unirii. Legenda spune că
Palatul are 365 de camere, cât zilele unui an; în realitate acestea sunt numai ... 298! Construit pe două
nivele şi mansardă, Palatul are 36.000 de metri pătraţi! La parter există Sala Gotică", cu coloane înalte
având stucaturi deosebite, cu imensul său mozaic zodiacal şi însemnele unor date istorice, care
impresionează pe vizitatorii sosiţi la Palat.
Categoric, stilul arhitectural al acestei impozante construcţii, contrasta flagrant cu stilul specific
al tuturor clădirilor urbei ieşene existente în acele timpuri, unii dintre specialişti numind-o sec: ,,o
monstruozitate!" Cu toate aceste „pertinente" observaţii, devenit după 1955 Palat al Culturii, el s-a
întipărit în memoria românilor ca un „expresiv brand" ieşean, fiind renumit prin cele patru mari muzee
ale sale amintite.
Şi de această dată (cel puţin pentru mine) doamna Camelia Teodora Cristofor s-a dovedit a fi o
amfitrioană desăvârşită în prezentarea plină de acurateţe a documentării a valoroaselor exponate aflate
în cele 3 săli ale Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii destinate secţiei „ Instrumentelor de înregistrare şi
redare a sunetului".
A fost impresionant să audiezi vechi şi expresive înregistrări muzicale de-a lungul timpurilor!
Deosebite mulţumiri, stimată doamnă Cristofor!
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După

vizita acestui prestigios muzeu, din motive conjuncturale, însoţirea grupului de către mine
nu a mai putut fi exercitată. Dar, grupul colegial al Promoţiei 1961 şi-a continuat „pe mâini bune"
vizita celorlalte 3 muzee: de Istorie, de Artă şi de Etnografie, cum şi a Sălii Voievozilor şi a Sălii
Coandă, acestea impresionând la fel de mult prin valoroasele lor colecţii şi comori nepreţuite aflate în
patrimoniul muzeal. Mai mult de atât, grupul a răspuns şi invitaţiei temerare de vizitare a semeţului
Turn al Palatului; cei mai mulţi încumetându-se să ajungă sus de tot, la ceasul cu carillon.
Un sincer „Bravo!" pentru reuşită!
Vizita Palatului Culturii s-a terminat mult după orele prânzului, aşa încât se impunea o
„grabnică zăbavă" la un„ blid de mâncare" şi la un „pahar de vorbă şi de bun rămas". Ca „ loc de
mas" s-a optat pentru restaurantul „Ramada" din apropiere, unde voia bună şi antrenul şi-au pus
pecetea unei atmosfere colegiale de neuitat, dovedind cu prisosinţă că şi la 78 de ani viaţa este la fel
de frumoasă, ca şi in studenţia din „Dulcele Târg al leşilor" !
La revedere dragi colegi, la revedere Iaşi şi să ne revedem şi la anul!
Aici şi aşa, în plin triumf al vieţii şi a satisfacţiilor ei culese pe drumul Luminii, s-a încheiat
Revederea 55 a absolvenţilor Promoţiei Electro 1961. Şi nici n-ar fi putut fi altfel deoarece inginerii
acestei promoţii au scris cu litere de Lumină filele strălucitoare ale cronicii energeticii româneşti din
perioada grea şi responsabilă a celor 4 decenii de sârguinţă şi străduinţă pentru biruinţa Luminii în
România ( 1961- 2002)!
Consemnând, cu mare plăcere, în calitate de „ observator, cu state mai mici de vechime", această
minunată Revedere 55 a confraţilor mai mari din Promoţia Electro 1961, nu-mi doresc altceva mai
firesc decât ca peste 4 ani la Revederea 55 a Promoţiei mele să pot face o aceeaşi observaţie
constata/oare", că viaţa este la fel de frumoasă şi la 78 de ani! Doamne, ajută!
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CUM S-AU NĂSCUT ŞI ROSTOGOLIT PRIN
ISTORIE ROTILE
SIAMEZE
,
Mihai Gafiţanu•

Lorin Cantemir ş1 Teodora-Camelia
Cristofor, autorii acestei incitante lucrări îşi
îndreaptă atenţia către o remarcabilă şi minuţioasă
descriere a istoriei de la imaginea şi mişcarea de
cerc, existente de când e lumea, la ROATĂ, una
din cele mai importante realizări ale omului din
toate timpurile. Roata a devenit un impresionant
teritoriu de manifestare a performanţelor
inventive omeneşti, plecând de la simpla înlocuire
a târârii obiectelor grele, la nenumăratele aplicaţii
ale roţii, cu deplasări infinit mai uşoare.
Parcurgerea începutului de istorie a roţii
prilejuieşte autorilor şi unele consideraţii cu
substrat filozofic, deosebit de interesant: Roata şi
~
starea de conservatorism, Imposibila rulare
perfectă ş.a. La acestea se adaugă
elemente
fundamentale ale procesului de funcţionare a roţii,
precum şi numeroase aspecte pe care autorii le
consideră interesante pentru evoluţia acestei
remarcabile invenţii cu infinite posibilităţi de
aplicare.
Trecerea la descrieri de construcţii ş1
performanţe ale roţii contemporane este însoţită, spre surprinderea, dar şi interesul cititorului, de
nenumărate date de istorie, cu interpretări şi comentarii specifice subiectului de bază. Astfel,
prezentarea construcţiilor de roată cu cameră pneumatică, a roţilor moderne pentru şine de cale ferată
stă alături de descrieri ale roţilor din Egiptul antic, Mesopotamia, Imperiul Roman, Dacia. Toate
aceste discuţii despre principalul obiectiv al lucrării ROATA, obiectiv privit şi istoric şi
multidisciplinar, determină un remarcabil interes în parcurgerea integrală a lucrării.
Informaţia istorică este orientată cu multă atenţie şi eficienţă către performanţa prezentă.
Relaţii simple sunt luate în discuţie, tocmai pentru a demonstra performanţele actuale ale acestei
minunate invenţii şi mai ales orientarea unor perspective de studiu sau posibile aplicaţii. Este
remarcabil şi faptul că în parcurgerea acestui imens domeniu de aplicaţii, autorii acordă multă atenţie
şi contribuţiei inventatorilor români.
Parcurgerea pasionantă a istoriei acestei uriaşe invenţii este însoţită de formule de tehnică,
simple, dar fundamentale. Acestea atrag cititorul şi mai mult, îl conving de existenţa trecutului
impresionant, dar şi de perspectivele roţii. Apar astfel, deosebit de interesante informaţiile despre
evoluţia vehiculelor cu acţionare electrică, implicit a utilizării roţii sub diferite forme şi cu diferite
funcţii în alcătuirea vehiculelor de viitor.
• Prof.univ.dr.ing, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi"

laşi
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Efortul şi maniera autorilor în descrierile de istorie încurajează puternic preocupările pentru
noi aplicaţii, pentru optimizarea celor existente.
Cu totul remarcabilă este şi însoţirea textului cu ilustraţii de istorie, atrăgătoare pentru
performanţele de trecut, împreună cu ilustraţii explicative de tehnică, care să sprijine argumentările de
utilizare şi dezvoltare.
Vă supun acest text atenţiei Dumneavoastră şi vă mulţumesc şi pe această cale.
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ReFACERI SI
, DesFACERI ALE TIMPULUI PRIN IMAGINI
Ioana Vasilescu-Coşereanu•

F

otografia a fost definită şi ca urmă a unui obiect, prin analogie, imaginea pe peliculă
este obiectivarea sa spaţială ca obiect-eveniment existent Într-un anumit context cultural
şi temporal Înţeleasă aşadar ca reprezentare a unui fapt trecut care nu mai există in

prezent.

În acest ansamblu de relaţii instituite în imaginea fotografică şi ceea ce reprezintă în sine,
Barthes spunea că imaginea foto impresionează În două feluri: la nivel cultural, datorită semnificaţiei
sociale, politice, etice şi pe de altă parte la nivel personal, prin Încărcătura emoţională pe care o
provoacă privitorului. Astfel fotografia la un prim nivel capătă valoare documentară - este o mărturie incită interesul cultural ca purtătoare de informaţie. La acest nivel compoziţia fotografică produce
efecte emoţionale, surprinzînd. Celălalt nivel al receptării este de ordin personal, imaginea induce
efect emoţional tulburător şi destabilizant, punctual, explică acelaşi Barthes. În mintea privitorului
imaginea devine vie, depăşeşte momentul prezent, prin ea se creează distanţa temporală. Este chiar
nivelul la care se constituie acel punctum de care vorbeşte Barthes, adică deopotrivă din ceea ce
există În fotografie şi din ceea ce aduce cu sine privitorul prin propria sa percepţie fapt care duce la
actul de completare imagistică şi imaginativă, privitorul vine cu noul, scoate la iveală ceea ce îl
şochează (Constantin Nae, Moduri
de a percepe .... ). Astfel tot în
concepţia lui Roland Barthes, căreia
ne alăturăm, fotografia nu ascunde
realitatea Însă ea nu poate spune
ceea ce ne lasă să vedem. Astfel
fotografia poate fi uneori necesară,
precum cea publicitară căci spune
mult, neîncurajînd reflecţia şi de aici
atitudinea realistă a fotografiei. Spre
exemplu la Susan Sontag (scriitor
american, producător de film)
imaginea fotografică poate fi
asociată cu „urma" sau inscripţia
realităţii, precum urma unui pas sau
masca mortuară. Sontag a fost
preocupat de modul şi măsura în care
fotografia reprezintă momentul în
care a fost făcută - calitatea acesteia
depinzând
de
capacitatea
fotografului
de
a
surprinde
.. momentul decisiv" (Wells, 2004, p.
24).
Am făcut această introducere
apelînd la mai multe opinii
pertinente despre imagine, în speţă despre fotografie, rolul ei şi modul în care poate fi percepută,
• Muzeograf, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi
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pentru a ajunge la fotografia de modă, cea la care ne vom referi în textul ce urmează şi care nu doar
din perspectiva muzeografică are evident caracter documentar prin menirea sa de a conserva o
secvenţă dintr-o realitate deja trecută, în cazul de faţă aspectul ţinutei vestimentare şi care în acelaşi
timp dezvoltă o estetică a consumerismului. După anii '30 acest gen de fotografie ca şi moda în sine
a început să capete valenţe artistice deosebite (să ne amintim aici de creatoarea Coco Chanel care a
intrat pe piaţa modei de vîrf inovînd, făcînd din modă o artă), ajunsă în perioada ei de apogeu în anii
1980-2000. Acum imaginea intră atît de mult în relaţie cu subiectul încît aceasta poate fi privită şi ca
decor, ca scenă, ca martor al reconstituirii, ca martor creator.
O astfel de reconstituire în care imaginea este percepută ca martor şi ca scenă întreprinde şi
muzeografa Ionela Simona Mircea în lucrarea sa DesFaceri ale timpului şi în felul acesta susţine,
începînd chiar cu titlul volumului capacitatea conceptuală a fotografiei-imagine, adică cea spaţio
temporală. Aşadar am abordat subiectul imaginii-fotografice prin intermediul acestui volum - album,
foarte bine realizat şi din perspectiva tiparului, care parcurge Un secol de modă În imagini de epocă
(1840-1947), ediţie apărută la Alba Iulia, la Editura
A/tip.
Lucrarea semnată de Ionela Simona Mircea
c :ull· '""ul"' ihl'lrali. '), 14 ~-m
este de fapt, după cum mărturiseşte autoarea, o
t 11krliJ1 \I 1111·11l11i , a1rn11 ~I :11 l nirii \lha Iulia
poveste despre femei şi feminitate, despre stil şi
elegantă în care se fac referiri prin comentarii
consistente şi bine argumentate la diverse etape ale
artei vestimentare ilustrată prin imagini color sau
sepia. Volumul album este structurat pe mai multe
capitole care vorbesc despre Moda victoriană, fast
şi etichetă versus frumos şi util ( 1840-1890), La
Belle Epoque - ostentaţie, splendoare, opulenţă
(1890-1914), Moda feminină de avangardă (19181930) şi Moda feminină intre necesitate şi
pragmatism,şi care reprezintă un exemplu de
valorificare a patrimoniului muzeal folosindu-se în
cea mai mare parte de materialul documentar aflat
în colecţiile Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.
Sunt reproduceri după crochiuri realizate la Paris,
Viena, Londra, planşe, fotografii, carte poştală
ilustrată, diverse publicaţii de modă din colecţii
particulare, material care i-a oferit oportunitatea
selecţiei şi care relevă, prin circulaţia în spaţiul
românesc transilvan, ,,dovada incontestabilă a
interesului pe care femeile de la noi, la fel ca
Întotdeauna şi ca peste tot, l-au avut pentru moda
vestimentară, În cazul nostru cea europeană".
Salutăm ideea alegerii acestui subiect care poate
oferi şansa unui amplu studiu socio-cultural, estetic şi psihologic deopotrivă şi care relevă în acelaşi
timp nu numai pasiunea muzeografei ci şi dorinţa feminină de a-şi „construi sinele individual", de a
ajuta şi re.ceptorul să redescopere că moda, poate fi percepută în fapt ca artă, o artă a sinelui care
exploatează din valenţele stilului „ca marcă a identităţii individuale... , care obiectivează, care
redescoperă eul scoţindu-l sau aruncindu-l În anonimat". Demersul Ionelei Simona Mircea este
motivat de dorinţa de a descoperi arta frumosului, mărturiseşte explicit prin motto-ul care însoţeşte
Argumentul de la începutul lucrării: ,, Trăim doar pentru a descoperi frumosul. Restul e un fel de
aşteptare" (Kahlil Gibran). Ne alăturăm acestui mod de a percepe existenţa, oricîtă doză de
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abstracţiune

ar implica, crezînd cu tărie că prin frumos ne putem stimula, putem să facem ordine
înlăuntrul nostru, ne putem curăţa spiritul, cu toată subiectivitatea ce ar implica-o această abordare.
Frumosul e un proces al cunoaşterii care provoacă semnificaţii individuale, doar liberul arbitru dăruit
omului poate în unele cazuri urîţi. În orice artă este o lume, se spune, lucrarea de faţă ne ajută să
înţelegem această afirmaţie pătrunzînd în fiecare epocă şi analizînd orientările estetice ale modei prin
titluri sugestive şi cuprinzătoare ca şi textele explicative ce le susţin, vorbind nu numai de tendinţele
modei în fiecare perioadă ilustrată ci şi despre stiluri, abordări estetice, publicaţii ce au avut menirea
de a susţine, de a defini şi mediatiza orice artist creator de modă, definindu-i valoarea, semnificaţia
artistică în sensul generării de emoţie estetică. Materialul ilustrativ color sau sepia este ales cu
pricepere, sensibilitate şi are fără echivoc rolul de a completa, de a armoniza vorbele cu imaginea.
Percepem lucrarea colegei noastre de la Alba Iulia ca pe o întreprindere meritorie, singulară în
contextul muzeografic ce merită de a fi parcursă cu rigoare şi răbdare. Încheiem cu o afirmaţie a
creatoarei de modă Coco Chanel de care se foloseşte şi Ionela Mircea ca motto al ultimului capitol şi
care credem reprezintă un rezumat al întregii abordări: Cea mai mare libertate a omului este aceea de
a avea propriile gînduri, cel mai mare curaj este acela de a spune ceea ce gîndeşti.
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