
„Domnule Watson, vino aici! Vreau să te văd!”

Așa începe istoria mea. Eu sunt un telefon cu disc, dar 
stră-stră-străbunicul meu arăta cu mult mai ciudat 
decât mine. Inventatorul, pe numele său Alexander 
Graham Bell, a rostit cuvintele de mai sus în prima 
conversație telefonică din 1876.

De aici încolo, oamenii nu mai erau nevoiți să își trimită 
scrisori (deși continuă să o facă până în zilele noastre) 
sau telegrame pentru a transmite un mesaj la distanță. 
Nici porumbeii voiajori nu mai erau de folos.

Era o invenție uimitoare. Prin telefon, pentru prima 
oară, a putut fi auzit un concert de muzică transmis de 
la New York la Boston în timp real. Ceva mai târziu a 
apărut și radioul.

Nu știu dacă poți să-ți imaginezi cum arătau primele 
telefoane, erau mari, aveau o manivelă și un fel de 
microfon prin care vorbeai, dar și ascultai. De 
la astfel de telefoane, s-a ajuns la cele 
cu disc și numere scrise pe ele, așa 
cum sunt și eu. Dar adevărata 
„revoluţie” a fost inventarea 
telefoanelor mobile în 
1910. Abia în anii `80 
au apărut primele 
modele care puteau fi 
cumpărate de  către 
noi toți și cântăreau 
nici mai mult, nici mai 
puțin de  1 kilogram.  
Imaginează-ți cum ar 
fi să îți faci un selfie cu 
un astfel de telefon.

În 1883 a apărut prima 
linie telefonică în București, 
iar la sfârșitul secolului al  
XIX-lea în capitală erau deja 300 
de abonați. Se pare că la început, pe 
lângă faptul că abonamentul era foarte scump, 
telefonul dădea multe bătăi de cap. Mai întâi sunai 

în centrală. O centralistă îți făcea legătura. Puteai 
întâmpina greutăți în conectare, apoi se auzeau diverse 
țiuituri, după care abia dacă puteai înțelege ce spune 
interlocutorul, asta dacă nu se auzea cumva vocea altei 
persoane peste. 

„Alo, cuplajul! Închideţi, vă rog!”. O astfel de conversație 
era foarte întâlnită în perioada comunistă în România. 
Ba chiar și mie mi s-a întâmplat să aud așa ceva. De ce 
aveau loc conversațiile acestea? E simplu: doi abonaţi 
aveau un singur post telefonic în centrală, dar fiecare 
cu numere proprii. Deci puteau să folosească telefonul 
doar pe rând. De fapt, mai neplăcut era că celălalt putea 
să îți asculte conversațiile despre rețete de dulceață de 
trandafir sau despre nota 4 pe care ai primit-o în acea zi 
la școală.

Cu toate acestea, eram un obiect de preț. Tronam pe 
o măsuță la vedere. Toată lumea mă știa. Dar nu toată 
lumea mă folosea. Era cam scump să vorbești la telefon 

pe atunci, nimeni nu avea minute nelimitate.

Și ce era și mai haios, uneori 
trebuia să te grăbești să ajungi 

acasă la o oră precisă. Asta 
dacă știai că te va suna 

un prieten sau vei primi 
un apel important. 
Desigur, azi nu mai 
auzi expresia „aștept 
un telefon”. De 
fapt, nimeni nu mai 
așteaptă un telefon. 
Toți au în buzunare 

un mobil la care pot 
răspunde oricând, 

oriunde. Eu însă te 
aștept aici la muzeu să îți 

zic continuarea poveștii.

Ca să mă găsești și să mă vezi cu 
ochii tăi, mergi în sala despre comunism 

din Palatul Suțu.
Telefon cu disc, secolul al XX-lea

Aștept un telefon Durată: 
40 de minute



a. Alege din lista de mai jos:
                    

         

b. Adaugă și alte stări sufletești pe care crezi că le-a trăit inventatorul.  
 

c. Ce crezi că a exclamat când a observat că invenția sa 
funcționează? Spune-le colegilor.

Alexander Graham Bell în New York

ce a simțit inventatorul Alexander 
Graham Bell vorbind pentru prima 
oară la telefon. Ce emoții a trăit?

Imaginează-ți

Aștept un telefon

A

brevet: titlu oficial de protecție pentru 
o invenție, care conferă inventatorului 
drept exclusiv de exploatare

Prima convorbire 
telefonică a avut loc la 10 martie 1876, 
când inventatorul Alexander Graham 
Bell îi cerea asistentului său, care se afla 
în altă cameră: „Domnule Watson, vino 
aici! Vreau să te văd”. Bell primise un 
brevet pentru invenția sa cu doar trei zile 
înainte.

L ucrați  în perechi 
și imaginați-vă ce a discutat Bell cu 
asistentul său legat de invenția sa și 
de brevetul primit.
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Vocabular

C reează
o melodie pentru o sonerie de telefon! Intonează în fața colegilor 
soneria realizată. Explică de ce ai ales să sune astfel.

B

□încredere
□invidie

□furie

□ură

□dezamăgire □sacrificiu

□fericire□mirare
□iubire

□bucurie □uimire
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