ASPECTE DIN ISTORIA AUTOMATELOR MUZICALE REFLECTATE
îN COLECŢIILE MUZEELOR DIN ROMANIA '
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Preocupări pentru muzică la români au existat în toate perioadele istorice 1, dovezi
grăitoare în acest sens fiind urmele arheologice de pe teritoriul patriei noastre, vechile iz
voare scrise, folclorul nostru muzical, colecţiile de instrumente muzicale specifice româneşti,
precum şi colecţiile de auto:nate muzicale prezente În muzeele româneşti.
In lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm coleqiile de automate muzicale exis
tente la noi care sînt mai putin cunoscute atît în pră cît şi În lume. Deşi titlul propus
ne-ar permite s:i tratăm tema exhaustiv, precizăm din capul locului că nu ne vom ocupa
decît de automatele muzicale cu comandă după program, adică aparatele de înregistrare-re
dare a sunetului, prezentate în contextul general al dezvoltării lor şi grupate în funqie ele
elementul esenţial - sistemul de Înregistrare.
Incercări de "conservare" a sunetului au existat încă din antichitate, dar realizări
certe nu pot fi semnalate decît mult mai tîrziu, în evul mediu, Între care amintim : auto
matul cu figură umană construit de matematicianul german Albert cel Mare (sec. al
XI II-lea), piticul vorbitor al savantului englez Roger Bacon (sec. al XIII-lea) şi capul
vorbitor creat de savantul german al secolului XVII, Athanasius Kircher 2 .
Secolul al XVI II-lea este renumit prin automatele muzicale devenite celebre, datorate
În special genialului inventator francez jacques de Vaucanson, ale cărui construcţii meca
nice au constituit nucleul iniţial al Conservatorului de arte şi meserii (Muzeul tehnicilor)
din Paris 3• Dintre acestea amintim flautistul său ( 1 7.\ 8) ce execută 1 2 arii diferite, cu multă
precizie şi cîntăreţul la tamburin:i, un automat la fel de ingenios.
Tot În sec. al XVII I-lea a mai realizat automate muzicale interesante abatele Mirai,
care a construit printre altele un fel de orchestră mecanică cu instrumentişti Întruchipaţi de
diverse figurine. De asemenea, În 1 780 şi 1 783, Mirai a prezentat Academiei de ştiinţe din
Paris două capete umane care aniculau silabe. Incercări asemănătoare pe care nu le mai
amintim, s-au continuat şi în sec. al XIX-lea 4•
Automatele menţionate mai sus au fost doar construcţii izolate realizate de diferiţi
oameni de mare talent, dar concomitent cu acestea s-au construit şi răspîndit o serie de apa
rate pentru înregistrat şi reprodus muzică, care aveau scopul să distreze oamenii În anumite
străzi, fiind în acelaşi timp obiecte
ocazii, la petreceri, în familii, În localuri sau chiar pe
• Comuni<.are susţinută
la al "1 6-lea Congres Internaţional de Istoria Ştiinţei".
1 G. Breazul, Pagini din istoria muzicii româneşti. Edit. muzicală, Bucureşti, 1 966, p. 87.
2 Grande encyclopedie franraise, voi. 4, Paris f.a.p. 764 ; E. Weiss, Phonographes et
musique mecanique, Librairie Ha�hette, Paris, 1 930, p. 2 1 .
3 Musee des techniques, Conservatoire National des Arts et Metiers, Paris f.a.
(ghid) p.l.
4 Grande mcyclopedie franraise, voi. 4, Paris, f.a. p. 764.
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de ornament în locuinţe. Asemenea aparate s-au răspîndit ŞI m ţara noastră imediat ce au
apărut în ţările respective, iar unele s-au construit chiar la noi, mr.1lte dintre acestea păs
trîndu-se pînă În zilele noastre şi prezentînd pentru muzeele de specialitate un interes deo
sebit.
Un mic nucleu al unor coleqii de acest fel s-a creat pentru prima dată la Muzeul
politehnic din laşi, în anul 1 962, cu piese provenite din oraşele Galaţi şi laşi şi tot În
acelaşi an, s-a cristalizat ideea organizării unei expoziţii care să prezinte mijloacele de Înre
gistrare-redare a sunetului în evoluţia lor istorică 5. Folosind toate posibilităţile de investi
gaţie în vederea achiziţionării unor asemenea aparate, Muzeul politehnic laşi a devenit
posesorul unei valoroase colecţii, care În 1 966, a permis organizarea şi deschiderea expo
ziţei temporare devenită ulterior permanentă (de bază) datorită ineditului său şi succesului
de public.
Imbo�ţirea colecţiei în anii ce au urmat, cu noi originale valoroase, precum şi inte
resul manifestat de vizitatori faţ� de expoziţia menţionată, sînt motivele care au condus la
reorganizarea şi e:-;tinderea a'cesteia, în anul 1 972, într-un spaţiu triplu, fiind un muzeu
unic Ia noi, cu o tratare integrală a temei respective şi printre puţinele din lume. Apara
tele au fost achiziţionate elin multe oraşe ale ţării (laşi, Galaţi, Bucureşti, Timişoara, Cluj,
Sibiu, Alba Iulia, Huş!), reconcliţionate şi puse în funqiune de specialiştii muzeului astfel
că, toate exponatele originale aflate aici funCţionează şi sînt într-o stare de conservare foarte
bună.
Prezentarea tematicii este organizată pe grupe de aparate în funqie de sistemul
Înregistrare, În cadrul fiecărei grupe ţinîndu-se seama de criteriul cronologic 6•

de

Mici grupări de astfel de aparate se mai află şi la alte muzee din România, adunate
În special În ultimii ani şi anu.me la Muzeul tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida" - Bucu
reşti, Muzeul "Ceasul de-a lungul vremii" - Ploieşti (din cadrul Muzeului de istorie al
judeţului Prahova), Muzeul muzicii româneşti - Bucureşti, Muzeul Naţional de istorie, Mu·
zeul municipiului Bucureşti, Muzeul de istorie - Suceava, Muzeul Ţării Crişurilor - Ora
dea, Complexul muzeal - Goleşti, Muzeul de istorie - Sighişoara, Muzeul Banatului - Ti
mişoara, Muzeul Peleş - Sinaia, Muzeul de istorie - Botoşani.
In continuare, vom face o scurtă incursiune În istoria generală a automatelor muzi
cale cu comandă după program pentru a Încadra coleqiile noastre în timp, f:cînd În prea
labil o grupare tematică astfel :
1 . Precursoare ale automatelor muzicale,
2. Aparate cu înregistrare indirectă

·

a) aparate cu cilindri cu ştifturi,
b) aparate cu discuri perforate, din metal sau din carton,
c) aparate cu cartele şi benzi perforate.
3. Aparate cu Înregistrare directă :

a) prin procedeu mecanic şi electromecanic,
b) prin procedeu optic (pe peliculă fotografică),
c) prin procedeu magnetic.
Intre precursoarele automatelor muzicale menţionăm vechile instrumente - harpa eo
liană 7 şi viela a, apărute În sec. X în Anglia, respectiv Franţa, care conţin în ele ideea de
mecani:;�are sau automatizare. Viela a fost foarte răspîndită În Germania, Elveţia, Franţa,
unde se mai foloseşte încă, de unde a pătruns şi În ţara noastr:i sub denumirea de "lăută",
în Transilvania şi "lerlă", În Moldova. La noi, vie la se mai ' întîlneşte foarte rar, Muzeul
politehnic, Muzeul muzicii româneşti şi Muzeul judeţean - Suceava avînd cîte un exem
plar (fig. 1 ) .
5

Eugenia Ursescu, Maria Nica,

sunetului". Complexul muzeistic Iaşi,

Muzeul politehnic Iaşi - Secţia ",nregistrarea şi redarea

1 98 1 (ghid) p. 3.
E. Servan, Tehnica sunnului,

6 Mişcă A., I. Brătescu,
Inregistrarea şi redarea, Ed.
tehnică, Bucureşti 1 97 1 , p. 1 O.
7 Groves Dictionary of Music and Musicians, voi. 4 , Edit. by Eri;: Blam, London,
1 9 54 . p. 4 1 5 .
8 H . Rieman, Dicttonnaire de musique, Payot, Paris, 1 9 3 1 , p. 6 1 5.
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· Fig.
1 . Vie!ă d i n Millclova (lcrlă)
- C:olecţiiie · Muzeu l ui politehnic Iaşi __::_·

Trecind l a ' autom·nele mu1.icale propriu-/ise, vom începe ·cu ·'·cel' . nni
grupa aparatelor cu Înregi�trare pe cilintlru cu ştifturi; care este caril'oriul� ;,. ··

vechi

din

sub

Preci/ă.m .că în general, .1.paratele· pe care le vom ' prezenta, ' ptiteâh . f( . a c 1;:o:1 a te ma
nual C ii manivelă, pe principiul n c c a n : s m u l u i de ceasorn i c (cu a·rc • b ri · g re ută ţi in căJerc)
s:1u ekctnpneimntic. . I n , toate ca1. u d e. suportul .conţinînd pro.g ramar.'e;t · metriJiei ( c i l i ndru)
cu ştifturi, disc, i)andă, sau cartelă . rer:forată) . coman J zt ' elemen"tcle so'nore' care pu teau fi :
clopote ( l a carilon, c ut i i muzil·aie), lame vibrante (cutii muzicale, simfonloane), tuburi so
nore (orgă mec:t!1ică slu automată), ancii metalice (ariston, manopan), corzi vibrante (pian
.
mecanic tip m.elogra. f; pianol�, orchestron) etc.
.
.
C a r i l ont!l este . im. atnomat care apare În strînsă · legătură cu perfeqionarea tehnicii
orologeriei. Se · pare'' că> cele ma i .vechi cari Ioane. au fost construite de chinezi cu m i i de ani
Ţi le de Jos şi
în mmă_ ;_ abia ·�.'Îfl"? ec; ql �l\Î_clea. at� . pătruns în . Europa, mai �ntîi � :· î;n. ,·
_
Franţa, 1 imd .,mm)tUe · I n: · l'Urnurde "C:Lf·· cea:.g ·ale manlor catedrale 9• Pnmul' · canlon cunoscut
din 1 4 3 7 este cel 'de l a Dunkerque deşi se spune că ar fi existat altul mai vechi la Rouen

�

din sec. al XIV-lea, dar cel mai vechi carilon complet este cel de la Alost din Belgia, con
struit in 1 847. Din tre car:Ioancle mai renumite amintim pe cele de la Anvers, Bruges, Amster
d a m , Maf ra, Cha lons sur Marne ; c::trilo:llll catedralei din An vers este Înzestrat cu 60 de
clopote aco r d a te fiind montat în 1 540
Asemenea mecmisme au continuat să se construiască pînă În secolul XX ; o dovadă În
acest sens este carilonul din turnul Palatului culturii din Iaşi, unic În ţară, la acea· vreme,
instalat În 1 92 5 , odată cu inaugurarea monumentalului edificiu.
Alte
aparate
care
fac
parte din aceeaşi subgrupă sînt : serineta (Franţa, sec. al
XVIII-lea), cutiile muzicale (Elte�ia, sec. al XVIII-lea), orga Barbarie (Italia, sec. al
XVIII-lea), ţambalu l mecanic (ţările balcanice sec. al XIX-lea), orchestronul 10• Dintre acestea
mai răspîndite au fost cutiile muzicale care din Elveţia au trecut în · Germania, Franţa şi
alte ţări, avînd aceeaşi utilizare ca şi magnetofoanele din zilele noastre, deoarece cilindrul ce
conţinea Între 6 şi 12 melodii putea fi schimbat precum banda de magnetofon. Şi În ţara
noastră au pătruns aceste aparate, În coleqiile muzeelor ajungînd 2 1 exemplare de diferite
construqii, multe din ele cu repertoriu specific românesc, deci executate la comenzi spe
ciale În străinătate. Unele sînt de construqie simplă, doar cu lame vibrante pentru redarea
melodiei ; altele se prezint� ca o mic.ă orchestră, comportînd pe lîngă sistemul ce dă me
lodia :de bază şi instrumente de acompaniere ( dopo;ei, tobiţe, castaniete şi ancii, ca la acor
deon).
Un exemplar deosebit de interesant de acest fel, construit la Geneva, cu dimensi uni
respectabile ( I O:J X 40 X 37) se află la Muzeul "Ceasul de-a lungul vremii" din Ploieşti, avînd
9
1°

Gr� nde en ·,.clopec/i,e fr,m(ai5e, voi. 9.
Enciclopedla italiana, vol. 5 , Rizzoli,

Paris, J.a. p. 426.
Milano, 1 935, p. 456.
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o redare sonoră foarte plăcută şi trei cilindri de rezervă cu cîte 6 melodii fiecare. O cutie
muzi<.ală, de asemenea interesantă, este cea de la Muzeul p olitehnic (nr. inv. 2575) care are o
redare foarte frumoasă şi o stare de conservare foarte b ună. Ambele exemplare menţionate
datează din a doua jumătate a secolului trecut (fig. 2).

Fig. 2. Cutie muzicală tip orchestră (sec. XIX).
- Coleqiile Muzeului politehnic Iaşi Orga Barbarie s-a folosit la început cu cilindri cu ştifturi, formă sub care s-a întîlnit
şi la noi, ponabilă sau staţionară ; mai tîrziu în varianta cu cartele perforate, uşor schim
babile şi cu înregistrări de durată, s-a răspîndit mult în Rusia, Statele Unite şi Anglia 1r.
In general, la acest grup de aparate durata unei melodii era aceea a unei rotaţii com
plete a cilindrului. In acest sens avem de făcut o remarcă deosebită la unul din aparatele:
existente în coleqiile Muzeului politehnic şi anume orga automată (nr. inv. 3376) cu ceas;
(exemp lar unic în ţară datînd de la începutul sec. al XIX-lea). In loc de mai multe me�
lodii d e durata unei rotaţii este înregistrată (fig. 3) o singură melodie de durată mult mai
mare folosindu-se plasarea ştifturilor pe cilindru în formă de spirală, pe o anumită lungime
a cilindrului. Cu acest aparat, care are forma unui dulap frumos ornamentat ne-am apropiat
tematic de orchestroane - automate muzicale cu mai multe instrumente care jucau rolul
unor orchestre.
Se citează În literatura de specialitate 12 cîteva prime variante de orchestroane dintre·
care amintim : pianul-orgă inventat de Antoine Kunz (Praga, 1 79 1 ) şi automatul cu tuburi

1 1 Grand� encyclopedie /ran�;aise,

voi. 25, Paris,

f.a.

p, 558.

Ibidem, voi. 25, p. 489 ; Grande Dizionario enciclopedica, voi. 1 3 , Editrice torinese-,
Torino, 1 970, p. 689 ; E. Onnen, Ency clopedie de la musique, Edition Sequoia. Paris Bruxelles, 1 964, p. 44 ; H. Rieman, Dictionnaire de musi que Payot, Paris, 1 93 1 , p. 946.
,
1Z
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Fig . .1. Orgă automată (Începutul secol ului al XIX-lea)
Coleqiile Muzeului politehnic Iaşi ·de org:i şi ancii metalice
tipuri răspîndindu-se sub

construit
diverse

de

Frederich

forme

în

Theodor

toată

Europa.

Kaufmann
Aparatele

(Dresda,
de

185 1 )

acest fel,

ambele
Întîlnite

mai des la noi comportă pian şi diferite alte instrumente de percu�ie : xilofon, tobă mică,
tobă mare, talger , castaniete şi triunghi. Cel mai interesant şi bine conservat orchestron din
cele 8 existente În coleqiile muzeale de l a noi este orchestronul "Valsonora" de l a
Muzeul
politehnic con�inînd toate instrumentele amintite care redau suficient de corect cele 4 melodii
de pe cilindru, avînd În vedere vechimea sa de peste
automat,

prin

monedă, iar

melodiile

1 00 de ani. Aparatul poate fi pornit
cu o

se pot schimba după dorin�ă prin manevrare

manivelă a dispozitivului de antrenare (fig. 4).
Sistemul de Înregistrare de la cutiile mu7icale a avut o largă răspîndire l a sfîrşitul
:sec. al XIX-lea, o dovadă în acest sens fiind existen�a a numeroase obiecte "cîntătoare" cu
diverse utiliz:ri ca : ceasuri de masă sau perete, tabloari prevăzute cu ceas, albume, icoane,
port-chibrit etc. Diverse exemplare de acest fel se află
laşi şi ale Muzeului "Ceasul de-a lungul vremii", precum
�are dovedesc reluarea acestei tehnici în zilele noastre.

în coleqiile Muzeului politehnic
şi unele piese muzicale moderne
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fi�. 4. Orchestron cu cilindru cu ştifturi şi şase instrumente de percuţie (�ecolul
XI X-lea) - Colecţiile Muzeului poli tehnic Iaşi -
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f:ig. 5. Simfonion cu ceasorn ic 5i trei discuri
redare si multană (secolul al XIX-lea).
� Coleqiile
Mul.eJ!ui politehnic Iaşi . .

cu
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6. Pian mecanic orizontal (sfîrşitul seLOlului al XIX-lea)
- Coleqoile Muzeului politehnic Iaşi

Din subgrupa aparatelor cu discuri perforate, menţionăm aristonul şi simfonionul, am
hele datînd din sec. al XIX-lea 13. Deşi foloseau acelaşi principiu de înregistrare, simfonioa
nele, or:E;inare din Germania, s-au răspîndit mai mult ca aristoane!e datorită sistemului foarte
comod ele aqionare.
Simfonioanele răspîndite la fel de mult ca şi cutiile muzicale s-au construit în multe
variante : cu discul metalic perforat aşezat vertical sau orizontal, cu sau fără discotecă,
cu ceasornic, cu mai multe discuri cu redare simultană, de mari dimensiuni sau tip mini
� tură. Toate variantele amintite, În forme ornamentale deosebite, în stare perfectă de con
servare şi funqionare, datînd de l a sfîrşitul secolului trecut, pot fi văzute la Muzeul poli
tehnic Iaşi. Menţionăm totuşi dintre acestea, simfonionul ornamental prevăzut c u ceas şi
redare simultană pe trei discuri, construit in Germania, care prevesteşte
În oarecare măsură
·
stereofonia ( fig . 5 ) .
Următoarea subgrupă de aparate, cea cu Înregistrare pe cartele şi benzi perforate, cu
prinde : pianul mecanic, acordeonul mecanic, pianola , manopanul, vioara automată, orches
tronul ş.a.

13

H. Rieman,

Dictionnaire de musique,

Payot, Paris,

1 93 1 , p. 51 ; ibidem, p. 6 1 5 .
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Primul aparat m u zi cal , c u benzi perforate, numit "autofon", care cînta pe piane
pătrate de epocă a fost descris într-un brevet prezentat de Claude Seytre, în 1 842 ( F ran ţ a)
De istoria pianului automat sînt legate mai multe nume, dar cel care a rezolva t practic
problema a fost J. Carpentier care, În 1 880, a prezentat l a Expoziţia Internaţională de
Elec trici tate de la Paris, melograful - aparatul de Înregistrat cartele, cu perforatorul său şi.
e ll)t opul - aparatul de redare a melodiilor i4.
Melotropul său se ataşa la cl aviatura unui pian obişnuit, pe cînd pianele mecanice răs
pîndite 11lterior, era�1 aparate de sine stătătoare aqionate cu manivelă.
La noi în ţară, nu s-au găsit decît două asemenea piane, care aparţin Muzeu lui poli
tehnic �i anume : un pian orizontal cu aqion are manuală iar altul vertical (corzi le situate·
vertical) prevăzut �i cu aqionare ele.trică, ambele În funqiune, datînd din j urul anu
lui 1 900 (fig. 6).
Acordeonul mecanic numit şi "aurofon" apărut În 1 880, n u s- : ră�pîndit co eqiile
.:
,
� � msa
noastre fiind lipsite de un asemenea exemplar ; acesta se aseamana
attt ca mreg1strare
cît şi ca redare (cartela comandă ancii metalice) cu un alt aparat rar În cole�·ţiile muzeale,
manopanu l , prezent În Muzeul politehnic laşi şi M�:zeu 1 muzicii româneşti.
Cel mai ingenios aparat muzical, funqionînd cu bandă perforată, un veritabil automat
aqionat pneumatic este pianola, inventată Între anii 1 897 şi 1 900 de către inginerul
Votey din Statele Unite ţS. Principiul de funcţionare al acesteia care este al tuturor aparatelor
din această subgrupă este pe cit de complex pe atît de interesant şi de aceea îl vom aminti
pe scurt 16. Piesa principală, aşa-zisul " Flaut al lui Pan" -un fel de cutie din metal - este

.

m

r

!

Fig. 7. Prin ci pi ul de funqionare a unei pianine.
prevăzută cu un rînd de orificii situate în linie dreaptă, care corespund ca număr cu numă
rul de clape al pianului plus comenzile auxiliare de executat. Aceste orificii sînt legate
prin tuburi de cauciuc sau de plumb cu o conductă ce duce la pompa de aspiraţie (un si stem de
E. Weiss, Phonographes et musique mecanique, Librairie Hachette, Par is , 1 930, p. 1 49.
N. Dufourq, F. Rau gel , A. Machabey , Larousse de la musique, voi. 2, Librairie
La rousse, Paris, 1 95 7, p. 1 93 ; Groves Dictionary of Music and Musicians , voi. 6, Edited.
by Eric Blom, London, 1 954, p. 751 ; H. Rieman, Dictionnaire de musique, Payot, P ari s
1 9.H , p. 6 1 5.
111 E1 Weiss, Phonographes et musique mecanique, Li b airie Hachette, Paris 1 930, p. 1 52.
14
ts

,

r
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foaie) acţionată cu pedale �a u cu motor electric. Cînd banda d e h irtie perfor.ată trece pe deas upra
fluierului lui Pa o, p ri n . orificiile care se nimeresc în dreptul perforaliilor pătrunde aerul
din exterior şi a qionează o serie de supape ce comandă comprimarea unor foaie mici şi
uşoare (corespun?'.ăt oare orificiilor) de care . sint prinse levierele pentru lovirea dapelor pianului.
La Inceput, p ian ol a , (autom'ltul de aqionare a clapelor) era plasată exterior pianului,
foalele de aspiralie şi rr.ecanismul de antrenare fiind aqionate prin pedalare, iar mai tîrziu,
prin 1 9 1 0, cu motor electric. După anul 1 900, pianolele au fost asociate cu pianine rezul
tînd aparate care puteau servi şi ca instrumente muzicale şi ca piane automate, răspîndin
du-se atît în varianta cu pedale cît şi în cea cu motor electric. Toate variantele amintite
se află În coleqiile Muzeului politehnic din b�i. p urtin d n umele diferitel or firme renumite
în a c e as tă tehnică ca : Aeolian, Phonola, Themodist, Mctrostyle, Pianola etc. · (fig. 8).

·'

După cum am arătat, unele surse de informalii 17 plasează inveMia pianolei Între anii
şi totuşi, de curînd, Muzeul politehnic a ' achizilionat ·a pianolă-pianină datată
pentru noi aceasta apare ca o dată contra.dictorie, luînd de bază una din.
surşe 13. care . semnalează invenţia lui Fourneaux În anul 1 863 funcţionînd pe u n principiu
asemănător, datarea ar părea verosimilă. Una din sursele de informaţii 19. menţionează şi un
aparat cunoscut' în ultimii ani ai secolului al XIX-lea, sub numele de "pianista", care
În colecţiile noastre nu există, funcţionînd cu cartele p e rforate , pliate sub formă de carte,
dar cu redare ca la pianolă şi aqionare cu manivelă.

1 897-1900
1 879. Deşi

17 N. Dufourq, F. Raugel, A. Machibey, Larours e de la murique� voi. 2, Librairie,
Larousse, Paris 1 957, p. 1 93 ; Groves Dictionary o/ Music and Musicianr,. voi. 6, Edited.
by Eric Blam, London, 1 9 5 4 , p. 75 1 .
1 s E. Weiss, Phonographer et musique mecaniqu.:�:, .· Librairie Hachette, PariJ: 19JO, p; 1 50.
_
1 9 Grande encyclopedie /ram;aise, voi. 26, Paris f.a. p. 840.
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Un aparat unic, existent În coleqiile din ţară (Muzeul muzicii româneşti), este aşa-numi
tul .mir;non•, cu Înregistrare pe bandă perforată şi redare cu tuburi sonore.
Dintre aparatele cu benzi p erforate, automatul cu viori şi pian de la Muzeul politehnic
atinge
laşi, unic În ţară, produs al firmei germane Hupfeld, Phonoliszt-violina, Ronisch,
cele mai înalte performanţe în ceea ce priveşte gradul de complexitate şi ingeniozitate. Incer
cări de viori automate, care au precedat construcţia acestui automat, au fost : virruosa
(S.U.A., 1 908), violina (Austria, 1 91 2) şi violonista (Franţa, 1 920). Viorile amintite nu prea
�-au răspîndit, datorită com e lexităţii ronstruqiei şi totuşi, În anul 1 920, este achiziţionat
de la Expoziţia internationala organizată la Bucureşti, un aparat de tipul violinei (invenţia
lui Stransky), care este tocmai automatul în cauză 20 (fig. 9).

Fig.

9. Automat muzical cu vion Şt pian ( 1 920).
-

Coleqiile Muzeului politehnic laşi -

Spre deosebire de celelalte prototipuri de viori, violina, pentru uşurinţa comenzilor,
în loc de vioară cu patru corzi acţionate automat, foloseşte trei viori la care cîntă automat
cîte o coardă. Printr-o simplă apăsare pe buton, prin aqionare electropneumatică, sînt puse
20

E. Weiss,

Pho11ographer et murique mccanique,

Librairie Harhette, Paris,
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în funcţiune viciriie · · cu arcuş circular coinun şi degete mecanice, pianul şi banda · de. hîrtie,
totul fiind comandat de " fluierut lui Pan", ca la pianolă.
· Tot ca o raritate . între aparatele din această sub grupă, menţionăm orchestronul cu in
suumente de suflat şi de percuţie de ' la Muzeut Peleş. Ex·ecutat de firma Michael Welte llc
Sohne din · Freiburg in · B a den ; New York · la comanda specială a Casei regale din România,
orchestronul ce pare achiziţionat În perioada 1 909- 1 910, conform p rospectului, a fost mon
tat Într-un loc anume, sp eci a l rezer\l'at, in sala de muzică a castelului Peleş .
. Un · alt orchestron cu bandă perforată dar cu instrumente de percuţie, de a>emenea
unic· În coleqiile muzeale româneşti este cel de ' la Muzeul politehnic, tare, în afară
de cele şase instrumente conţ ine şi un ta bl o u alegoric care se animă o dată cu întrarea în
funcţiune a orchestronului porni t cu monedă (fig. 1 C).
·

·

·

li ·
'

Fig. 1 0. On:hewon �\1 band� perfor;�tă şi_ J.<l_se iqstrumente d�
percuţie (începutul secol ului al XX-lea).

- Coleqiile Muzeului politehnic -
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Aparatele pre7.entate aici, deşi s-au răspîndit destul de mult, aveau marele neajuns
al unei tehnici de Înregistrare extrem de greoaie, c;tre necesita mare precizie. lată pe scurt
("C Înseamnă o bandă perforată, conlinînd mu7.ică 2 1. Programarea notelor muzicale ce trebuiau
să fie reproduse, se făcea prin una din două metode : manual, Înscrierea se făcea folosind
c a bază fluierul lui Pan pentru intervalele Între notele gamei şi măsura muzicală pentru
durata notelor ; dectric, prin rularea cu viteză constantă a benzii virgine prin dreptul unor
electromag;neli i nscriptori comandali de clapele acţionate de pianist în timpul executării par
titurii. Benzile oblinute prin primul procedeu se numeau .. metronomice" iar celelalte, "Înre
gistrate« . După programare, banda de hîrtie se corecta, adăugîndu-se toate semnele muzicale
ne . esare şi apoi se executau matrile pentru perforare. Urma o nouă verificare şi coreqie
după care, se multiplica banda.
Deşi procedeul amintit este greoi şi pare anost, unii din marii compozit:;ri ai .vremii
şi-au transcris opera parţial sau integral uneori executînd personal la pian bucata ce urma
să fie înregistrată pe bandă, cum a fost cazul lui Strav;nsky. Saint Saens a interpretat,
de asemenea, multe compozilii pentru Înregistrări pe bandă perforată, exemplare rare de acest
fel avind şi Muzeul politehnic - laşi. Muzeul din laşi este posesorul unei bogate colecţii
(peste 800 buc.) de benzi perforate, conlinînd crealii mu7.icale ale marilor clasici : Mozart,
Beet'hoven, Brahms, Wagner, Ceaikovschi, Verdi, Liszt, Chopin etc.
Utilizarea acestor aparate cu benzi s-a extins şi pe perioada primelor 2-3 decenii
ale secol ului nostru, dar aparatul care a re7.0lvat pentru prima dată problema înregistrărilor
sonore a fost fonograful. Inventat în 1 877, de către Thomas Alva Edison şi perfecţionat
sub forma gramofonului de către Emil Berliner În 1 887, procedeul utilizat răspundea unor
deziderate vechi : înregistrare di rectă, multiplicare şi mai ales, conservarea vorbirii.
Asupra mijloacelor de Înregistrare-redare directă (fonograf, gramofon, patefon, picup,
magnetofon, aparate de înregistrare-redare optică a sunetului) nu vom mai insista deoarece
sînt mult mai bine cunoscute şi prezentate În toate 'tll" a tatele de specialitate.
Menlionăm totuşi că muzeele noastre (în special Muzeul politehnic din Iaşi, Muzeul
tehnic "prof. ing. Dimitrie Leonida" şi Muzeul muzicii româneşti) sînt În posesia unor valo
roase exemplare de fonografe din jurul anului 1 900, grarriofoane din primele două decenii
ale secolului nostru, a unor aparate de Înregistrare-redare opnică (de filmat şi de proiecţie
cinematografilă, pentru că metoda s-a aplicat exclusiv în cinematografie) din al 2-lea pătrar
al secolului actual, cît şi a unor magnetofoane din al treilea pătrar al secolului ,-Jostru.
Aparatele cu înregistrare indirectă s-au dovedi!! inutile după aparilia procedeului de
Înregistrare magnetică şi electromecanică, totuşi ele au o deosebită importanţă atît c a pre
cursoare în tehnica de înregistrare-redare sonoră cÎt şi ca predecesoare ale maşinilor moderne
cu comandă după program 2.2. Acest lucru este demonstrat pentru prima dată În cadrul expo
ziliei de bază a Mu7.eului politehnic - laşi, unde sînt puse in comparaţie la fiecare subgrupă
de aparate, panouri conţinînd automate muzicale vechi sau mostre cu înregistrări sonore
alături de mostre cu programe de lucru pentru maşini moderne.

Analogia fiind evidentă putem conchide că automatele muzicale comenta.te aici, care
poate pentru unii apar ca nişte curiozităli banale, reprezintă momente importante din istoria
tehnicii de automatizare după program.

ASPECTS DE L'HISTOIRE DES AUTOMATES MUSICAUS REFLETES
DANS LES COLLECTIONS DES MUS�ES DE ROUMANIE
R e s u m e
L'etude presente dans le contexte general du domaine respe(tif, le patrimoine des
mecanismes et appareils pour l'enregistrement et la reprocluction du son existants dans Ies
•�!"'
collections des musc!es de notre pays.
2 1 Jbid�m. p . 1 62.
22 M. llicovici, E. Ursescu, P. Pietraru, Automatele muzicale , precurroare ale
mod�m� cu comandă-program, în Anuarul Muzeului teh11ic "pro/. i11g. Dimitrie
1 976- 1 '!177, Bucureşti, p. 44.
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On y presente les appareils e t l es mecanismes musicaux en orde chronologique et, en
m2me temps, par groupes d'appareils, en fonction du principe de l 'enregistrement, comme
il suit :
A) des precurseurs des automates musicaux ;
B) des appareils a l'enregistrement indirect :
a) des appareils d'enregistrement sur cylindre avec des goupilles ;
b) des apparcils a l'enregistrement sur dis q ue perforc (rt!alise en metal ou en carton) ;
c) des appareils a canon et bandes perforees ;
C) des appareils a l 'eruegistrement direct a proccdc :
a) mecanique ; b) optique ; c magnctique ;
La demonstration sera faite a l 'aide des appareils particul icrement prcc.cux beau
appartenant aux collections du Musee politechnique d'Iassy ( q u i contient la plus ancienne
coup d'entre eux etant des pieces uniques dans notre pays appartenant aux collections du
Musee politcchnique d'Iassy (qui contient la plus ancienne et la plus importante collection
organisee wmme musee independant - 1 966), d u Musec de la musique roumaine de Bucarest,
d u Musee de l'horlogerie de Ploieşti, du Musee de l'histoire de Sighişoara, de musee du Pays
de Criş - Oradea.
Pour en finir, on
va souligner l'idce que les automates musicaux de ce type sont les
predecesseurs des machines modernes a commendement automate selon un programme, servant
comme modele d'inspiration pour Ies inventeurs de notre siecle.

)
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