Carmen ATANASIU

OFIŢERI DE MARINĂ îN ŞTIINŢA ŞI
TEHNICA ROMÂNEASCĂ
Rândurile de faţă constituie un fragment dintr-un studiu mai amplu, care,
sub titlul "Dobrogea, marina şi spiritualitatea românească", încea rcă să aducă
în a tenţie contribuţia marinarilor poeţi, sciitori, ziarişti, istorici sau inventa
tori la crearea acelui focar de spiritualitate specifică, născut din oamenii
Mării şi din nemărginirea ei.
Având în vedere că o serie de date despre presa şi istoriogra fia navală
românească au văzut deja lumina tiparului, în cele ce vor urma ne vom opri
asupra contribuţiei ofiţerilor de marină la dezvoltarea ştiintei şi tehnicii
româneşti, folosind, în acest scop, un număr important de documente origi
nale pe care Muzeul Marinei Române are privilegiul de a le deţine.
După cum înşişi autorii mărturisesc "lucrarea se adresează în egală
măsură cadrelor didactice şi de marină, specialistilor, ca şi tuturor celor ce
prin profesiune, prin interes, prin inclinaţii, sunt legaţi de navele destinate
apărării patriei sau de numeroasele îndeletniciri civile proprii mării şi fluvi
ului. În acelaşi timp ea este supusă a tenţiei tuturor celor pe care istoria în
general, evoluţia marinei, în particulasr, îi pasionează publicul larg".
Cercetând izvoare şi mărturii diverse, parcurgând o vastă bibliografie, în
anul 1 994, căpitan-comandor Valentin Ciorbea a publica t, la rândul său, o
ambiţioasă monografie a portului Constanta. Volumul, intitulat Portul
Constanţa de la antichitate la mileniul m, nu se rezumă la a prezenta istoria
strictă a portului, ci analizează şi conexiunile pe care le-a avut cu oraşul dez
volta t în jurul lui, cu regiunea dintre Dunăre şi Marea Neagră şi celelalte
zone ale ţării. Lucrarea este scrisă într-un stil plăcut, boga t ilustrată cu ima
gini de epocă, schiţe şi planuri cărora li s-au adăugat anexe cu traficul şi na
vigaţia în diferite perioade, ceea ce sporeşte interesul pentru studiul mono
grafiei.
Toţi cei in teresa ţi de istoria acestor meleaguri, specialişti din alte domenii
preocupaţi de realităţile actuale şi perspectivele portului Constanţa, găsesc în
lucrare răspunsuri la întrebările ce şi le pun în legătură cu principala noastră
poartă maritimă.
Este puţin cunoscut faptul că în domeniul ştiin ţei şi tehnicii marina
română înregistrează prin oamenii ei adevărate performanţe unele în pre
mieră na tională şi chiar mondială.
Este puţin cunoscut faptul că primele nave româneşti care au participa t la
cercetarea apelor Mării Negre au fost navele Marinei Militare.
În anul 1 892 Grigore Antipa a primit din ordinul Regelui Carol I
însărcinarea oficială de a face cercetări oceanologice în Marea Neagră, îmbar302
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cat pe nave ale Marinei Regale de Război. Spre surpriza şi încântarea mare
lui savant ofiţerii din marina militară, aflaţi alături de el, s-au arătat deosebit
de interesaţi în acest domeniu de cercetare unii reuşind chiar mai târziu, fie
prin activităţi proprii, fie în colaborare cu oceanologi de renume, să aducă o
contribuţie meritorie la evoluţia cercetărilor marine în România.
Privind retrospectiv aceste începu turi, Grigore Antipa scria: "mă gândesc
la acei bravi ofiţeri de marină de la bordul vaselor "Elisabeta", "Mircea",
"Griviţa", în tovărăşia cărora, la începutul cercetărilor mele, am petrecut tim
puri atât de plăcute în călătoriile de studiu în vara anilor 1 893, 1 894, 1 895. În
special păstrez o duioasă şi recunoscătoare amintire în veci regretaţilor mei
prieteni: amiralul Ilie Irimescu şi comandor Pavel Popovăţ, care în calita te,
unul de comandant şi altul de secund al crucişătorului "Elisabeta": mi-au dat
ajutor atât de preţios pentru a-mi face cercetările ce mi-au făcut viaţa pe bord
atât de plăcută în campania lor întotdeauna interesan tă şi instructivă".
De fapt, comandorul Popovăţ, om cu aptitudini deosebite pentru ma te
ma tică, cu înclinaţii către cercetare în diverse domenii, s-a reîntâlnit, nu de
puţine ori, cu Grigore Antipa, fie ca membri în diferite comisii întrunite pe
probleme de navigaţie, fie ca reprezentanţi ai ţării în diferite organisme in ter
na tionale, unde îndeplineau misiunea de apărători ai intereselor României.
Astfel, îl găsim în anul 1 894 alături de Anghel Saligny, G rigore Antipa,
comandor Nicolae Negrescu, într-o comisie specială reunită în vederea ela
borării unui regulament de navigaţie pe Dunăre sau, în timpul primului
război mondial, membru în Comisia Militară Română din Paris, ca, la
încheierea armistiţiului să treacă la Comisia de experti care a asistat pe
reprezentanţii noştri plenipotenţiari la tratativele de pace. Aici s-a reîntâlnbit
cu Antipa, aflat în acelaşi forum ca specialist în problemele Dunării.
În perioada 1 894-1898, Pavel Popovăţ a făcut cercetări şi a elaborat studii
de hidrografie. A participat direct la ridicarea gurilor Dunării pe braţul
Chilia şi Stari-Stambul (1 894) şi la operaţiunea de ridicare a coastei şi plajei
submarine a Deltei Dunării (1896). In anii următori a înaintat un memoriu
referitor la înfiinţarea şi funcţionarea unui institut hidrografic pe Dunăre şi
Mare (1 897) şi un altul referitor la sistemele ce se pot întrebuinţa pentru ridi
carea Dunării.
Preocupări ce s-au înscris în sfera activităţilor de cercetare hidrografică au
avut şi numeroşi alţi ofiţeri ai marinei române.
În campaniile de vară ale anilor 1 898 şi 1 899 cu bricul "Mircea" şi şalupa
"Rahova", au fost efectuate noi lucrări hidrografice atât pe litoral cât şi pe pla
toul continental al ţărmului românesc. Rezultatele acestora au fost utilizate
de un grup de ofiţeri din marină, conduşi de locotenent-comandor
Alexandru Cătuneanu, la întocmirea primei hărţi româneşti de navigaţie pe
mare. Institutul Harta Mării Negre coasta României, această deosebită
realizare a fost tipărită la Paris, în cadrul Institutului de Hidrografie al
Marinei Franceze, ca urmare a demersurilor întreprinse de comandantul
-
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Marinei, contraamiral Ioan Murgescu, pe lângă a taşatul militar al Legaţiei
franceze. În 1 900 harta a fost prezentată la expoziţia din capitala Franţei fiind
premiată cu medalia de aur, pentru exectitatea şi înalta sa ţinută ştiinţifică . În
1 929, harta a suferit unele mici corecturi, determinate de modificarea în timp
a adâncurilor fundurilor prin depuneri, în zona Deltei Dunării. După această
actualizare, harta a rămas în folosinţă până în anul 1 952, când a fost înlocuită
cu hărţi noi, întocmite de Direcţia Hidrografică a Marinei.
. Lucrări de hidrografice şi navigaţie referi toare îndeosebi la Dunăre, a
semnat şi locotenent-comandor Mihail Drăghicescu. Folosind materialele
culese în campaniile de instrucţie practică din anii 1 882 şi 1883, executate cu
navele "Fulgerul" şi "Lebăda", Drăghicescu a întocmit în anul 1 884 prima
hartă romănească. a Dunării. Zece ani mai târziu harta lui Dră.ghicescu a fost
reprodusă la scara 1 : 28000 pentru a putea fi completată cu rezultatul unor
noi sondaje. Această. hartă, menţinută la zi, s-a folosit în marină până în anul
1 904 şi a sta t la baza realizării Rutierei Dunării, edita tă în anul 191 5. În con
textul aceloraşi preocupări. Mihail Drăghicescu a participat între anii 1 8851 886, cu canoniera "Griviţa", la executarea unor ridicări topografice în zona
Sulina - gura Portiţei cu scopul studierii lacului Razelm în vederea constru
irii unei baze navale absolut necesară în situaţia în care, în urma revenirii
Dobrogei la ţară, urma să se consti tuie o flotă militară maritimă.
Problemele de hid rografie au trecut cu timpul, în cea mai mare parte, în
sarcimna Marinei Mili tare, al cărui serviciu hidrografic se va ocupa şi cu
în tocmirea altor documente de navigaţie.
În 1 926, căpitanul Alexandru Stoianovici a lansat un apel pentru consti
tuirea unui organ central care să "asigure bunul mers al serviciului de la
mare", pentru "crearea unui serviciu hidrografic să se ocupe de toate chestiu
nile referitoare la practica navigaţiunii. Î n anul 1 927, aflat la conducerea aces
tui serviciu nou înfiinţat, căpitanul Al . Stoianovici, execută pentru prima
dată, cercetări şi măsură tori de curenţi marini în zonele Chilia - Gura Portiţei.
Serviciul Hidrografic al Marinei, cu sediul la Constanţa, a întreprins
cercetărei, sondaje, măsurători de curenţi şi alte lucrări hid rografice, la
început sub conducerea comandorului Al. Stoianovici şi apoi a căpitanului
Emil Grecescu .
Î n anii ce vor urma au continuat şi cercetările marine efectuate la bordul
unor nave militare, de către renumiţi cercetă tori în domeniu, în colaborare cu
ofiţeri de marină.
Între anii 1 934-1 936, dr. N. Gavrilescu, de la Sta ţiunea Zoologică Marină Agigea şi căpitanul de marină Emil Grecescu, au desfăşurat un ointens pro
gram de măsurători, asupra curenţilor şi caracteristicilor fizico-chimice ale
apei Mării Negre, la bordul navei bază "Constanţa".
În aceeaşi perioadă Radu Ciocârdei, la bordul canonierelor Marinei
Militare "Stihi Eugen" şi "Ghiculescu" a întreprins cercetării în Marea Neagră
sin tetiza te în volumul Marea, publicat în anul 1936. Lui Radu Ciocârdei îi
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aparţine premiera românească în folosirea curentometrului pentru cercetarea
Mării Negre.
O deosebită importa n ţă în domeniu au şi lucrările elaborate d e
Viceamiralul adj. Preda Fundăţeanu, doctor î n drept, membru corespondent
al Academiei de Ştiinţe din România. Acesta, în calitate de director special a l
Direcţiei Speciale Autonome a Dunării Maritime din Subsecretariatul de Stat
al Marinei, dispunând de un vast material dovcmentar, a publicat în anul
1 944 cartea Eşirea la mare. În lucrare autorul face o trecere în revistă a studi
ilor şi cercetărilor cu caracter hidrografic întreprinse pentru stabilirea
fenomenelor de la gurile Dunării, caută şi propune soluţii pentru realizarea
definitivă a unei ieşiri la mare, "problemă de o importanţă covârşitoare pen
tru orice ţară". Trei ani mai târziu, în 1 947, editează Consideraţiuni geofizice

asupra fenomenului de la gurile Dunării şi raportul lor cu problema
desăvârşirii navigaţiunii pe Dunărea maritimă. Viceamiralul Preda
Fundăţeanu a semnat o operă originală bazată pe cercetări personale, impor
tantă pentru istoria Dunării româneşti şi care reuşeşte să evidenţieze a tât
problemele născute cu ocazia întreţinerii ieşirii la mare în epoca respectivă,
cât şi cele născute din prefigurarea soluţiilor de viitor.
Lucrări care s-au distins prin ţinuta lor ştiinţifică şi varietatea domeniilor
abordate a elaborat şi contraamiralul Corneliu Bucholtzer, din 1 934 director
al Institutului Geografic Militar. Promotor al celor noi procedee geodezice şi
topografice, Corneliu Bucholtzer a fost autorul modelului de hărţi şi planuri
directoare de un tip nou care au servit la elaborarea viitoarelor hărţi militare
din dotarea armatei, model prezentat în broşura Cum se face şi se citeşte o
hartă? Reproducerea hărţilor (1 935). Varietate preocupărilor ştiinţifice ale
aceluiaşi autor este demonstrată de diversita tea titlurilor apărute sub
semnătura sa: Ce e marea? (1 925), Telegrafic şi telefonic fără fir (Chişinău1 926), Iniţierea în radio (Bucureşti 1 93 1 ), Două conferinţe de tactică şi strate
gie maritimă (Bucureşti f.a.), Matematici speciale şi aplicate (Bucureşti 1 936),
Geodfezie (1 937), Calculul integral şi geometria analitică (1935).
O mare diversitate de probleme abordează şi contraamiralul Cezar
Boerescu în opera sa de o viaţă. Alături de lucrări în care se dovedeşte a fi
preocupat de progresul şi importanţa Marinei comerciale române
-

Chestiunea Serviciului Maritim Român, Bucureşti, 1911 sau Influenţa
Marinei Comerciale asupra civilizaţiei (f.a.) - Cezar Boerescu a publicat cărţi
în care dezvăluie calităţile unui adevărat om de ştiinţă: Energia radiantă şi
gravitaţia (1 928), L'energie rayonnante et Ies mouvements des corps celestes
(1 928), Energia. Conferinţa (1 930), La conservation de !'energie et Ies mouve
ments des corps (193 1 ), Efecte giroscopice şi electromagnetice (1 933), La
gravitation et Ies mouvements de corpe celestes (1 933, Note relative la gyro
dinamica aplicată (1942), Originea energiei seismice (1942), Mişcările cor
purilor în spaţiu (1 944), Din minunilenaturii. Materia-Energia-Viaţa
Instinctul-Intelectul-Radio-activitatea-Gravitaţ:ia (1945).
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Absolvent al Şcolii de geniu maritim din Paris, căpitanul inginer, con
structor de nave Ştefan Christescu s-a remarca t pentru aptitudinile sale
deosebite către ştiinţă şi tehnică. În iulie 1 891 este numit la Arsenalul Marinei
Militare din Galaţi funcţionând, în aceeaşi perioadă, şi ca profesor de fizică
la Şcoala de marină din Galaţi. A îndeplinit numeroase misiuni şi a efectuat
călătorii de studiu în Franţa, Anglia, Belgia, Elveţia, Italia, Austro-Ungaria,
Serrbia şi Turcia . În mai 1 894, trece în rezervă pentru a lucra în cadrul
marinei comerciale, ajungând şef al Şantierului de construcţii navale din
Turnu-Severin şi apoi în conducerea marinei comerciale române.
Opera lui Ştefan Christescu cuprinde lucrări în domeniul matematicii,
matematicii, chimiei, istoriei, cosmogoniei. Prima sa carte, Curbe integrale şi
fdiferenţiale şi instrumente de calcul (Paris, 1 889), dovedeşte reale aptitudini
pentru ma tematicile superioare. Constructions des machines a plusieurs
expansions (Paris, 1 890), Tratat practic de iluminat electric (Bucureşti, 1 897)
şi Tramvaiuri electrice (Bucureşti, 1 905) sunt o mărturie a pasiunii autorului
pentru cele mai noi realizări ale tehnicii din vremea sa.
Preocupat de propăşirea marinei naţionale, a publicat lucrarea Priviri
generale asupra istoriei marinei, Bucureşti 1 893, cu o introducere privind
utilita tea unei marine comerciale în România şi a ţinut numeroase conferinţe
la Ateneul Român şi la Cercul militar din Bucureşti, dintre care România
maritimă de ieri, de astăzi şi de mâine (1 898) s-a constituit într-o adevărată
pledoarie pentru viitorul marinei româneşti.
Numărul ofiţerilor de marină care au adus o contribuţie importantă la
dezvol tarea ştiinţei şi tehnicii româneşti este, bineînţeles, mult mai mare.
Căpitan-comandor Nicolae Alexandrescu inginer naval şi membru societar
al "Anuarului de ştiinţă" din Franţa, viceamiral Vasile Urseanu, fondatorul
primului observator astronomic din Bucureşti, sunt nume care, alături de
toate celelalte, pot intra in palma resul spiritualităţii româneşti.
Un alt domeniu al ştiinţei şi tehnicii la al cărui progres şi-au adus con
tribuţia şi ofiţeri ai marinei române este aeronau tica .
Printre eroii măreţei epopei a aviaţiei, ală turi de numele celebre se află şi
cele ale unor inventatori aproape necunoscuţi, dar cu merite incontestabile în
domeniu. Între acestea comandorul Pavel Popovăţ şi şeful mecanic Ion
Paulat sunt marinari care, de drept, ar putea cere recurs la istoria aviaţiei.
Este puţin cunoscută existenţa unei opere ştiintifice de excepţie, semnată
Pavel Popovăţ, operă care prezintă şi argumentează ştiinţific una din tre
invenţiile undamentale ale veacului nostru, propulsia prin reacţia directă.
Documentele descoperite la începutul anilor '80 şi puse la dispoziţia spe
cialiştilor de către cercetători ai Muzeului Marinei Române, au trezit un
deosebit interes determinând deschiderea unui proces de reconsiderare a
rezultatelor obţinute de acest emitent om de ştiinţă, proces care, atâta vreme
cât acestea vor rămâne în patrimoniul unui grup restrâns de cunoscători şi
nu vor fi impuse lumii ştiinţifice internaţinale, nu poate fi considera t
306
https://biblioteca-digitala.ro

încheiat.
Lăsând la o parte faptul că în privinţa paternităţii motoarelor aeroreac
toare există încă discuţii, un lucru e cert.
Majoritatea specialiştilor şi a lucrărilor de profil susţin debutul noii ere în
aviaţie, era motoarelor aeroreactoare, în jurul anului 1 930. O spune sir
Geofray de Havilland recunoscută autoritate în materie, în prefaţa cărţii
Propulsia prin reacţie (Londra, 1 948) numindu-l deschizător de drumuri al
acestei noi ere pe englezul Frank Wittle (1 930), o spun germanii, opunându
i lui Wittle pe germanul Hainkel.
Aşadar, în unanimitate anii '30. O unanimitate la care nu putea subscrie,
deoarece documente recent aduse la lumină şi cu indubitabilă valoare,
demonstrează că am săvârşi o eroare. O eroare de 23 de ani. Căci istoria
motoarelor aeroreactoare începe de fapt, cu 23 de ani mai devreme, iar extra
ordinara idee de fapt, cu 23 de ani mai devreme, iar extraordinara idee a
propulsiei prin reacţie directă şi-a aflat un strălucit promotor mult înainte de
Wittle dsau Heinkel, în persoana unui român - Pavel Popovăţ.
1 907, anul în care se năştea Frank Wittle, este şi anul în care Pavel Popovăţ
înregistra chiar în pa tria acestuia, Anglia, la firma "Feeny et Feeny", cererea
de brevetare a propulsorului său cu reacţie directă în domeniul aviaţiei şi în
marină. În 1 920 îl va rebreveta în Anglia prin aceeaşi firmă (cererea de brevet
nr. 30629) şi îl va breveta în Franţa (cererea de brevet nr. 526328 din 9 oct.
1 920).
De ce Anglia?
"Popovăţ a fost un matematician şi fizician de valoare - scria N. Ionescu
Johnson - şi ca mulţi învăţaţi de la noi, a trebuit să treacă şi el prin purgato
riul invidiei şi al neînţelegerii, să lupte cu nepăsarea oficialităţilor şi să rateze
multe din posibilităţile sale ... "
În cazul Popovăţ propulsia aeroreactoare nu-i doar inspiraţia dintr-un
moment a unei minţi înzestrate, ci şi transpiraţia unei impresionante trude
desfăşurate cu mijloacele şi după canoanele ştiinţei.
În anul 1912, Popovăţ a publicat în susţinerea brevehtlui său, o carte,
studiu ştiinţific, intitulat: Etude theoreti.que des apparc�ils a reaction -

Application a la propulsion directe sur l'eau et l'air, în a Ciirei prefaţă arată:

"Se va vedea că elicea, cu cea mai mare îndreptăţire orice alt propulsor pe
care noi îl numim cu reacţie indirexctă, trebuie săa cedeze pasul propulsoru
lui cu reacţie directă. Până în prezent nu se cunosc teorii analitice complete
asupra acestui ultim gen de propulsie şi se poate spune că atât din punct de
vedere teoretic cât şi practic, chestiunea nu e mai avansată î n epoca lui Heron
din Alexandria".
Această carte aduce dovada că Pavel Popovăţ ieşise î n lume cu o idee
complet nouă, înainte ca altineva să fie făcut acest lucru pE! glob.
O lucrare impresionantă este şi Critique de propulseu.re pe care Popovăţ
o publică în 1 9 1 7 la editura pariziană "Gauthgier-Villard ", după ce în anul
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precedent publicase tot aici o broşură intitulată Notions generales sur les
appareils a reaction, propunând şi demonstrând lumii ştiinţifice şi tehnice
idei şi soluţii pe care această lume le va atribui peste ani altor personalităţi.
Nu cunoaştem ecoul pe care aceste lucrări l-au avut în epocă dar avem
toate motivele să presupunem să din moment ce în Anglia această invenţie
era cunoscută, lui Wittle sau Hainkel sau oricărui ins de pe planetă, preocu
pat de perfecţionarea mijloacelor de zbor, nu i-ar fi putut scăpa din bibli
ografie asemenea lucrări de absolută originalitate, tipărite şi recomandate în
catalog de o atât de recunoscută editură din acel centru cultural al Europei şi
al lumii care era la acea dată Parisul. Şi ar fi absurd să nu accepţi că, dacă prin
1 930 omenirea şi-a trecut în patrimoniul marilor sale cuceriri propulsia aero
bică, aceasta s-a întâmplat datorită celor care, înainte de această dată, înainte
cu 23 de ani, au avut ideea, au demonstrat-o şi au luptat s-o impună.
Prof. dr. Victor Pimner, recunoscut specialist în probleme de propulsie,
primul care, odată redescoperită, a cercetat opera lui Pavel Popovăţ, este de
părere că, pornind de la faptul că anul 1 907 este anul depunerii brevetului de
către Popovăţ, lucrarea a fost elaborată cu cel puţin un an-doi înainte.
Este surprinzător, consideră domnia sa, că aceasta şi-a pus problema
reacţiei directe, mai mult, că i-a analizat ştiinţifice performanţele, când
soluţiile de până atunci, chiar şi mult după aceea, au utilizat doar elicea ca
organ de propulsie. Singurul care, trei ani după Popovăţ, în anul 1 910, va
realiza un sistem de propulsie cu reacţie directă, va fi tot un român, Henri
Coandă.
Aşadar, Popovăţ apare într-un spaţiu alb, teoria şi realizarea sa practică
reprezentând o adevărată revoluţionare a domeniului aviaţiei, chiar a
gândirii ştiinţifice a momentului.
În baza documentelor existente, afirmă prof. Pimsner "putem spune cu
certitudine că Popovăţ a realizat primul în lume un sistem teoretic dar şi
practic de reacţie directă aplicabil la orice mediu fluid. A brevetat soluţia sa
cu reacţie directă cu aplicaţie la nave aeriene şi masrine. De asemenea, el este
cel care a realizat pentru prima dată în lume performanţelor reacţiei directe
în regim pulsatoriu şi în regim continuu, arătând avantajele sistemului con
tinuu şi propunând, în acelaşi timp, o soluţie practică valabilă la nivelul dez
voltării tehnicii din acea vreme pentru regim pulsatoriu.
Î nventator de geniu, Pavel Popovăţ s-a născut prea devreme sau a fost o
victimă a nenorocului. Rămâne de elucida t. "Omul acesta rar - scria Jean Bart
- aşa de bine înzestrat, iubit şi admirat de toţi, avea două însuşiri care, în
acelaşi timp, puteau fi calităţi sufleteşti şi defecte sociale în mediul în care
trăia: o modestie exagerată şi o extremă delicateţe sufletească".
Acest om, în aprilie 1 932, îşi va curma firul vieţii. O rece informaţie de ziar
arăta : "Comandorul Pavel Popovăţ. fostul director al S.M.R., neputând face
faţă plăţilor pentru închirierea unor vapoare, a preferat să se sinucidă,
aruncându-se în valurile mării".
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Un alr destin tulburător şi categoric neîmplinit, l-a reprezentat şi Ion
Paulat, inventatorul unuia din primele hidroavioane pe plan mondial, dar
primul cu fuselajul-cocă şi al primului tunel aero-dinamic din sud-vestul
Europei.
În timpii călă toriuilor sale ca ofiţer mecanic pe navele Serviciului Maritim
Român, Ion Paulat află din presa străină despre zborul epocal efectuat de
Traian Vuia la 18 martie 1 906. Evenimentul a avut asupra sa o influenţă deci
sivă, canalizându-i încercările creatoare, manifestate de timpurium, către o
direcţie precisă - aviaţia.
Metodic, sistema tic, Paulat şi-a orientat în aşa fel activitatea încât să poată
construi "un aparat de zburat ca al lui Vuia".
Intenţias se concretizează în anul 1 908, când aflându-se cu cargoul
"Turnu-Severin" în portul Tanger, a văzut un nou tip de ambarcasţiune, un
hidrogliser. "Reflectând mi-am zis: dacă ar avea aripi şi-ar putea lua zborul
imediat. De ce nu s-ar putea construi un hidroavion, care să poată decola şi
ateriza pe apă."
Ideile încep că capete formă, să devină studii de proiect, marcând
începutul unei susţinute şi temeinice activităţi experimentale pentru con
struirea unui hidroavion. Pentru a-şi uşura cercetările în acest domeniu,
Paulat a construit în anul 1 908 un tunel aerodinamic. Aici testează portanţa
diverselor profiluri de aripi necesare hodroavionului său hotărându-se pen
tru cel asemmănător aripilor de gâscă, în formă de plan parabolică. Deosebit
de important este faptul că acesta a fost rezultatul practic al primelor
cercetări din lume făcute în tunel aerodinamic.
Materializarea planurilor elaborate timp de doi a n:i, necesita fonduri
foarte mari. Ion Paulat face sacrificii materiale de care sunt capabili numai
marii pasionaţi. Construcţia aparatului a început "cu un capital de 2000 lei,
reprezentând economiile făcute timp de 18 ani în S.M.R." bani care s-au
epuiza t repede. Asigura t că va primi din partea Ministerului de Război suma
de 5000 lei Paulat a plecat în anul 1 91 0 în Germania, la Frankfurt şi
Di.isseldorf, pentru a cumpăra cele două motoare, elicele şi cadrul de trans
misie. Împrumutul promis nefiind onorat, nu a putut cumpăra decât un sin
gur motor cu care s-a întors în ţară.
Constanţa a debutat în februarie 1 91 1 . În toamnă "hidroaeroplanul" ter
mina t (cu un singur motor) era gata pentru a fi experimenta t.
La 6 noiembrie 1 9 1 1 , la Galaţi, constructorul român Ion Paulat, a făcut un
zbor demonstrativ cu aparatul său care pe lângă bărci avea şi un tren de ate
rizaj escamotabil. Deşi conceput pentru a zbura cu două motoare, primul
hidroavion românesc s-a ridicat !a 35 cm înălţime de :;;ol, parcurgând o dis
tantă de aproximativ 38 m.
Un an mai târziu, în ianuarie 1 91 2, americanul Glenn Curiss zbura la San
Diego, în California, cu un hidroaeroplan cu cocă , amfibiu, lui Paulat
rămânându-i gloria de a fi primul care a avut această 'i dee.
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Perseverent a căutat în continuare fonduri propunând-şi să construiască
un monoplan pentru demonstraţie, urmând ca sumele câştigate să fie folosite
pentru definitivarea hidroavionului.
La 6 iunie 1 9 1 2, pe un teren de lângă Tecuci, Ion Paulat a făcut prima şi
ultima demonstraţie de zbor cu monoplanul său. Zboară peste 3 km la
înălţimea de 8 m la capătul cărora aparatul s-a prăbuşit datorită unui viciu
de construcţie al motorului. Paulat nu va mai găsi nicidată resursele spiri
tuale şi mai ales ma teriale pentru ma terializarea proiectelor sale.
Cu toate eşecurile sale, presa străină a elogiat inventatorul român. Mai
mult, el a fost vizitat de o comisie de specialişti germani, convinşi că în urma
decepţiilor suferite acesta îşi va vinde invenţiile. Comandorul Aurel
Negulescu a fost martor a lrăspunsului primit: "Nu am nimic de vânzare pen
tru străini". De fapt, în anul 1 944, în "Ziarul Ştiinţelor" din 18 aprilie, în arti
colul intitulat Din începuturile aviaţiei la noi - monoplanul Paulat, coman
dorul Negulescu scria despre greută ţile întâmpinate de acesta, despre
"nenorocosul constructor al cărui aparat dacă nu a putut zbura din cauza
motorului şi a sărăciei, concepţiile lui zboară azi aplicate de succesori care
le-au găsit excelente".
Într-adevăr, dacă ar fi să alegem un exemplu, cel mai nimerit, pare a fi
hidroavionul românesc realizat în anul 1 925 de inginerul Radu Stoika (viteza
medie 1 60 km/ oră), construit pentru mări cu valuri toroidale (scurte, de
formă concavă), cum este Marea Neagră, după modelul "aparatului amfibiu",
imaginat în 1 9 1 1 de mecanicul Ion Paulat.
Despre realizările tehnice ale lui Ion Paulat au scris la timpul lor şi revis
tele de specialitate străine. Revista germană "Plug-Sport" nr. 6/ 191 1 a publi
cat planurile de construcţie originale ale "hidroavionului Paulat", într-un
articol despre pionieri mondiali ai hidroaviaţiei. Primii, în ordinea
prezentării sunt francezul Henri Fabre, românul Ion Paulat şi americanul
Glenn Curtiss.
În acelaşi an, cartea Le Hydroaeroplan Paulat, apărută la Paris, aducea
ellogii aparatului său, în special "bărci", sistemul Paulat stând astăzi la baza
unora dintre cele mai noi tipuri de hidroavioane.
Referent tehnic la Uzinele "Steagul Roşu" din Braşov, către sfârşitul vieţii,
este invitat, la 20 iunie 1 954, la Bucureşti, unde Academia Română îi
recunoaşte meritele.
Se vede primit de înalte oficialităţi ale acestui for şi felicitat pentru acti
vitatea sa de inventa tor. Bucuria este prea mare şi nu rezistă. Face comoţie
cerebrală şi moare.
Şi după cel de-al doilea război mondial, prezenta ofiţerulor marinei mi
litare şi comerciale în ştiinţa şi tehnica românească continuă să cse facă
remarcată.
În anul 1 960 viceamiralul Petre Bărbuneanu, care, începând cu anul 1924,
a preda t primul curs de oceanologie la Şcoala Navală din Constanţa, publică
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lucrarea Mările şi oceanele pământului, o snteză a preocupărilor sale de o
viaţă în cercetarea ştiinţifică a oceanului planetar.
În domeniul cercetărilor marine, îndeosebi al arheologiei submarine, se
cuvine amintit şi Constantin Scarlat, căpitan-comando care, într-o perioadă
când nu existau încă insti tuţii specializate în acest ultim domeniu, s-a dove
dit un deschizător de d rumuri, un remarcabil sportiv şi un vrednic maestru.
Preocupat de cunoaşterea "ţărmului nevăzut al Mării Negre", lui Constantin
Scarlat i se da torează primele indicaţii asupra unor probleme noi referitoare
în special la vestigiile antice de sub apele litoralului nostru, descoperiri
prezentate în numeroase studii de specialitate sau în lucruri ca: Ţărmul
nevăzut al Mării Negre (1 982), Itinerariu subacvatic la Istru şi Pontul Euxin
(1 988), Călătoriile în adâncuri (1 989).
Meritoriu pentru Constantin Scarlat este faptul că dedicându-sae cu pasi
une meseriei de scufundător, a desfăşurat o tenace stăruinţă în a o pune în
serviciul ştiinţei. Meritul său este cu atâ t mai demn de preţuire cu căt nu s-a
mulţumit să-şi limitze abilita tea de scafandru la o satisfacţie ştiinţifică şi
sportivă personală, ci a căutat să facă şcoală, împărtăşind cu generozitate
unui mare număr de tineri de diverse profesiuni, valorile boga tei şi rodnicei
sale experienţe.
"Cunoaşterea ţărmului nevăzut al Mării Negre - scria el - reprezintă un
drum lung şi din acest motiv nu numai descrierea lui sub forma unor comu
nicări ştiinţifice ne interesează, ci tocmai metodele şi procedeele de pregătire
pentru a 'merge" sub apă pe el, tocmai pregătirea viitorilor acvanauţi pentru
alte descoperiri importante în domeniul ştiinţei".
O preocupare specială au manifestat marinarii şi în domeniul alcătuirii
unor lucrări, unele cu caracter enciclopedic, de imediată utilitate
specialiştilor români şi străini, necesare oamenilor de ştiinţă şi de litere, tra
ducă torilor dar şi marelui public în general.
Prima lucrare de acest gen fiind chiar prima publicată în limba română, a
fost "Lexiconul maritim englez-român cu termeni corespondenţi în limbile
franceză, germană, spaniolă, rusă - realizată de comandorii Gh. Bibicescu,
Andrei Tudorică, căpitanii - comandori Gh. Scurtu şi M. Cgiriţă. Volumul
abordează toate domeniile de specialitate care privesc construcţiile navale,
comerţul şi transportul maritim, navigaţia şi arta marinărească cu toate
conexele ei, îndeplinnd alături de rolul său utilitar şi un rol cultural pe pla
nul dezvoltării societă ţii româneşti consemnând, definind şi explicând terminologia de marină şi de comerrţ maritim.
În anul 1 979, comandorul Anton Bejan şi căpitan-comandorul (r) Mihai
Bujeniţă scot de sub tipar Dicţionarul de marină, luci-are însumând peste
5000 de termeni de navigaţie, artă maritimă militară, construcţii navale,
meteorologie nautică, terminologie a documentelor de marină, cuvinte înve
chite din limbajul marinăresc dar întâlnite şi azi în lucrările de specialitate,
cuvinte şi expresii aparţinând argoului marinăresc cu ve.:he tradiţie, termeni
·
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noi corespunzc'l tori introducerii celo mai noi produse ale tehnicii navale pe
navele româneşti. Rezultat al unor insistente şi profunde investigaţii în prin
cipalele domenii constitutive ale marinei, Dicţionarul se recomandă atât
marinarilor, ca instrument de lucru în activitatea zilnică, cât şi celor care
atraşi de vraja mării se străduies să-i pătrundă tainele.
În anii următorii au continuat să apară lucrări similare ak<Huite de ofiţeri
de marină: Dicţionar marinăresc (1982) de locotenenţi - comandoriile Manole
şi Gh. Ionescu, Dicţionar maritim român englez (1 985 de căpitanii de cursă
lungc'l Anton Beziris şi Gh. Baboi, comandorul Constantin Popa şi căpitan
comandorul (r) Gh. Scurtu, Expresii marinăreşti in limbile engleză şi română
(1 992) de comandorul (r) inginer Constantin Popa.
În ultimele decenii cele mai numeroase contribuţii s-au adus, însă, în
domeniile de strictă specialitate. Ofiţeri de marină ca viceamiralul Grigore
Marteş, comandant de cursă lungă Gh. I. Balaban, comandor Eugen
Bălănescu, comandant de cursă lungă Liviu Neguţ, comandor inginer Ion
Miulescu, locotenent-major inginer Petre Iancu şi mulţi alţii, excelenţi spe
cialişti în navigaţie şi tehnică navală, au lăsat generaţiilor contemporane lor
şi celor următoare adevărate lucrări de referinţă în domeniu, absolut nece
sare tuturor acelora care transformă măşinăria sub toate aspectele ei în pro
fesiune de credinţă.
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NAVAL OFFICERS IN TIIB ROUMANIAN
SCIENCE AND TECHNICS
Abstract
Thea idea of a more ample pa per about the presence of the naval officers
in the romanian spiritualitz was horn from the wish of the re-es/ timation of
the contribution of some military personalities to the enrichmen t of cthe
national patrimony of cultural, scientific and technical values. Using a big
nomber of original documents beeing in possesion of the Romanian Naval
Museum, the author intends to present some performances of these officers
obtained for the first time in our country or in the world, a part of them from
the field of aeronautics. ln this last field of activity is to be remarked the con
tribution of commodore Pavel Popovatz, the man who anticipa ted the offici
er from merchant marine, Ion Paulat, the inventor of one the first sea-planes
of the world.
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