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Abstract: In the fi rst part of the paper the are presented the 
monographs of two great scientifi c personalities: Galileo Galilei 
and Anghel Saligny, and in the second one, the autobiography of 
the author is outlined. 

N. Vasilescu-Karpen (1870–1964) s-a impus în istoria știinţei și 
tehnicii românești și nu numai, datorită unui număr impresionant de 
lucrări de specialitate originale, realizate într-o lungă perioadă de timp 
(1902–1963). În bibliografi a operei sale se întâlnesc și două lucrări cu 
caracter oarecum diferit de cercetarea propriu-zisă, anume, monografi i 
a două mari personalităţi ale lumii știinţifi ce Galileo Galilei și Anghel 
Saligny. Acestea sunt prezentate în prima parte a articolului. 

Nemuritorul Galileo Galilei nu era necunoscut marelui public 
din România, mai ales datorită presei prin care a fost popularizat, dar 
anul 1942, tricentenarul morţii sale, a înregistrat un număr sporit 
al scrierilor referitoare la acest titan, precum și desfășurarea unor 
manifestări comemorative, în fruntea acestora înscriindu-se ședinţa 
comemorativă a Academiei Române din 23 ianuarie, în care N. 
Vasilescu-Karpen a prezentat comunicarea Viaţa și opera lui Galileo 
Galilei. În introducere, el conturează din punct de vedere politic și 
ideologic situaţia Europei și a Italiei din epoca în care a trăit Galileo 
(a doua jumătate a secolului XVI și prima jumătate a secolului XVII), 
caracterizată și de reacţiunea bisericii catolice îndreptată în contra 
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reformei protestante, dar și în contra spiritului Renașterii (în acel 
timp, fi losofi a lui Aristotel devenise fi losofi a ei ofi cială) manifestată 
printr-o excesivă intoleranţă religioasă de care a avut de suferit însuși 
Galileo. În ciuda împrejurărilor politice neprielnice din acele timpuri, 
Italia n-a încetat să contribuie în cea mai largă măsură la progresul 
gândirii umane prin oameni născuţi pe pământul său, în fruntea 
cărora se găsește Galileo Galilei. Caracteristica dominantă a operei lui 
este permenenta tendinţă de a înlocui spiritul de autoritate ce domnea 
în toate universităţile cu judecata și cu experienţa proprie a cercetăto-
rului știinţifi c. Galileo nu admitea interpret între el și natură, vroia să 
citească direct în cartea mare, deschisă tuturor, a naturii. 

Galileo Galilei, dintr-o nobilă familie fl orentină, s-a născut la 15 
februarie 1564 în orașul Pisa, unde părinţii săi se găseau în trecere. 
În ciuda voinţei tatălui său care vroia să-l vadă îmbrăţișând cariera 
lucrativă de medic, Galileo – urmându-și vocaţia – se înscrie la vârsta 
de 17 ani la cursurile de fi losofi e – aristotelică bine înţeles – și de 
matematică ale Universităţii din Pisa. Tocmai cunoașterea fi losofi ei lui 
Aristotel i-a arătat lipsurile ei și i-a procurat armele dialectice pentru 
a o ataca cu succes. Este cu atât mai mare meritul lui Galileo de a 
se fi  putut desbăra de ideologia în care fusese crescut, deși nu fără 
difi cultăţi și numai treptat.

Paralel – și cu totul în altă direcţie – Galileo studiază cu propriile 
sale mijloace opera lui Arhimede pentru care are cea mai mare admiraţie. 
În curând dă la lumină un studiu asupra unei balanţe hidrostatice 
„bilancetta” destinată dezlegării automate a celebrei probleme a lui 
Arhimede, adică găsirea proporţiilor metalelor dintr-un aliaj, și un alt 
studiu asupra centrelor de greutate. În baza acestor studii el ocupă la 
vârsta de 25 de ani catedra de matematică de la Universitatea din Pisa. 
Învăţământul predat ofi cial de Galileo n-a putut fi  decât conform cu 
tradiţia, dar începuse să aibă îndoieli asupra fi zicii lui Aristotel, după 
cum o dovedește tratatul său „De Motu” din 1590. În cei 3 ani cât 
a profesat la Pisa, face celebrele experienţe din Campanil, din care, 
lăsând să cadă două sfere egale, de greutate diferită, dovedește că viteza 
de cădere este aceeași, contrar fi zicii lui Aristotel, după care viteza de 
cădere trebuia să fi e proporţională cu greutatea, sfera grea căzând 
mai repede ca cea ușoară. Din același timp datează și isocronismul 
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oscilaţiilor pendulului, descoperire care își găsește originea în obser-
vaţia aproape legendară a oscilaţiilor candelabrului catedralei din Pisa, 
și desăvârșirea ei în experienţe ingenioase și exacte făcute în laborator. 
Aplică imediat această descoperire în medicină, la măsurarea pulsa-
ţiilor inimii, iar mai târziu la regularea ceasornicelor.

În 1592 solicită și obţine catedra de matematică de la Universitatea 
din Padova unde rămâne 18 ani, perioadă cea mai fecundă în desco-
periri și cea mai fericită a vieţii sale, trăind viaţa de familie alături 
de Marina Gamba cu care are trei copii. În republica Veneţia de 
care ţinea Padova, gândirea era mai liberă ca în alte state italiene; 
mulţimea școlarilor veniţi din toate părţile lumii la Padova, interesele 
patricienilor Veneţiei pentru știinţă și aplicaţiile ei, au creat în jurul 
lui Galileo atmosfera favorabilă cugetării și activităţii știinţifi ce. Pe 
lângă lecţiile și lucrările cu caracter didactic, el publică tratatele „Le 
Mecchaniche” și „De Motu accelerato”, expunând între altele teoria 
mașinilor simple, echilibrul pe un plan înclinat și mișcarea corpu-
rilor. La apariţia novei din 1604, Galileo ia pentru prima dată în 
public atitudine contra peripateticienilor, care, după Aristotel, susţin 
incoruptibilitatea, inalteranbilitatea și impasibilitatea cerului. Galileo 
arată cu argumente, sprijinite pe observaţii, că noua stea se găsește 
deasupra orbitei lunare, adică pe cer, care este deci alterabil.

Ultimii doi ani 1609–1610 petrecuţi la Padova, îi folosește 
pentru senzaţionalele sale descoperiri cerești cu ajutorul lunetei perfec-
ţionate de dânsul. Descoperă că suprafaţa Lunii, departe de a fi  lucie 
cum se credea, cuprinde munţi înalţi și văi adânci, că frumoasa Cale 
Lactee este formată din nenumărate stele; în ianuarie 1610 descoperă 
sateliţii lui Jupiter. Bucuria și entuziasmul lui Galileo pentru aceste 
descoperiri cerești se manifestă prin însuși titlul publicaţiei Sidereus 
Nuncius, mesagerul cerului înstelat, în care se expun mari și admirabile 
vederi, înfăţișate aprecierii fi ecăruia, mai ales fi losofi lor și astronomilor, 
vederi pe care Galileo, prin ochianul de curând regăsit de dânsul, le-a 
observat în Lună, în stele fi xe nenumărate, în Calea Lactee, în nebuloase; 
precum și apoi în 4 planete care se învârtesc în jurul stelei lui Jupiter, 
cu perioade deosebite și cu viteze minunate, care necunoscute de nimeni 
până astăzi, autorul, cel dintâi le-a descoperit de curând și le-a dat 
numele de „Stelle medicee”. Faima acestor descoperiri se răspândește 
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repede în toată Europa producând o enormă impresie. Cei mai 
renumiţi principi veneau din multe ţări ale Europei, chiar acei care 
nu se ocupau de știinţe, numai pentru a-l vedea și cunoaște pe atât de 
renumitul Galileo. 

Doritor de a fi  dispensat de a mai face cursuri, pentru a se putea 
consacra exclusiv cercetărilor știinţifi ce, Galileo, devotat marilor duci 
ai Toscanei din familia Medici al cărei nume îl atribuise sateliţilor lui 
Jupiter, reușește să fi e numit „prim matematician al universităţii din 
Pisa și prim matematician și fi losof al marelui duce de Toscana” fără 
obligaţia de a sta la Pisa și a ţine cursuri.

Continuând la Florenţa observaţiile astronomice, descoperi cum 
spune dânsul „Saturno tricorporeo”, adică Saturn fl ancat de două 
stele, astfel cum se proiecta atunci pe luneta sa nu destul de puternică, 
sistemul planetei Saturn, și-l anunţă pe Kepler sub formă de anagramă 
„Altissimum Planetam tergeminum observavi”. Descoperirea fazelor 
planetei Venus o anunţă tot printr-o anagramă. 

În 1611 Galileo este primit cu onoruri la Roma de Papa Paul 
V și în grădina Quirinale arată descoperirile sale cerești prelaţilor 
și cardinalilor curţii romane. În același an are loc la Florenţa, în 
prezenţa marelui duce, o discuţie asupra plutirii corpurilor în apă. 
Este interesant că de părerea lui Galileo se afl a admiratorul său de 
atunci, Cardinalul Maff eo Barberini, viitorul Papă Urban VIII, care 
mai târziu îl va condamna. Plutirea unui corp e condiţionată de densi-
tatea și nu de forma sa, cum susţineau aristotelicii și Petele solare și 
particularităţile lor demonstrează rotaţia Soarelui în jurul propriei axe, 
constituie ideile din alte două publicaţii ale sale. N-a fost descoperire 
sau lucrare știinţifi că a lui Galileo care să nu fi e violent combătută de 
partizanii doctrinei aristotelice, însă simplele lor argumente în contra 
părerilor lui Galileo, nu erau sufi ciente, trebuia să intervină cu toată 
greutatea ei, autoritatea bisericii.

Partizan de mult al sistemului cosmogonic al lui Copernic, desco-
peririle sale cerești confi rmându-i adevărul acestuia, și cunoscând 
acuzaţiile ce i se aduc, cum că credinţa sa și învăţământul său ar fi  
contrare Sf. Scripturi, într-o scrisoare adresată părintelui B. Castelli, 
Galileo dezvoltă părerea că nu trebuie invocată Sf. Scriptură în discu-
ţiile asupra fenomenelor naturale, întrucât dacă Sf. Scriptură nu poate 
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greși, interpretatorii ei pot greși, pretinzând că se găsesc în ea lucruri 
care ulterior ar fi  contrazise de natură. Aceasta cu atât mai mult, că de 
multe ori sensul cuvintelor, din acea sacră carte, nu este acela literal, 
care a fost adoptat numai pentru mintea simplă a vulgului.

Galileo este denunţat de călugării dominicani pentru ereziile 
conţinute în acea scrisoare și la 24 februarie 1616 Sf. Ofi ciu prezidat 
de Cardinalul Bellarmino pronunţă cenzura sistemului copernican și 
ordonă lui Galileo să se abţină de a profesa, apăra, sau trata doctrina 
lui Copernic, sub pedeapsa carcerii. Galileo promite că se va supune.

Urmează 16 ani de relativă liniște, consacraţi studiilor și observa-
ţiilor cerești, dar și operei capitale care a determinat cunoscuta dramă 
a lui Galileo intitulată Dialog despre cele două sisteme principale 
ale lumii ptolemeic și copernican. În această lucrare împărţită în 4 
zile, se înfăţișează, în formă de dialog, cele două sisteme cosmogonice: 
ptolemeic și copernican, așa zicând în mod indiferent, în realitate se 
susţine sistemul lui Copernic, de care Galileo promitea cu 16 ani în 
urmă că nu se va mai ocupa. 

Dialogul se petrece la Veneţia; interlocutorii sunt: Salviati, 
gentilom fl orentin, reprezentând pe însuși Galileo; Sagredo, veneţian, 
reprezentând bunul simţ și în fi ne, un personaj imaginar, peripate-
ticianul Simplicio purtând numele cunoscutului comentator al lui 
Aristotel, aprig și naiv contradictor al lui Galileo.

In prima zi a dialogului se discută chestiuni din fi losofi a aristo-
telică: inalterabilitatea cerului și petele solare, corpul perfect, mișcarea 
rectilinie și circulară, constituţia și lumina Lunii, ș.a. În a 2-a și a 3-a 
zi se dezvoltă în mod admirabil principiile dinamicii, se discută și se 
rezolvă diverse probleme relative la mișcarea corpurilor. Galileo susţine 
fără multă prudenţă, sistemul copernican, aducând nenumărate probe 
trase din propriile experienţe și observaţii cerești. În ziua a 4-a Galileo 
încearcă să aducă o nouă dovadă a îndoitei mișcări a Pământului, prin 
fenomenul fl uxului și refl uxului mărilor, pe care-l atribuie tocmai 
acelor mișcări ale Pământului, tratând drept copilării sau ocultism 
părerea lui Kepler care credea în infl uenţa Lunii.

Dialogul formând un impunător volum, a fost imprimat la 
Florenţa în 1632, în baza numai a unei principiale și incomplete 
aprobări a bisericii. La apariţia volumului, inamicii lui Galileo au 
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insinuat că Simplicio, ridicolul peripatetician din dialog ar fi  chiar 
el, Papa Urban VIII. Profund jignit și în demnitatea sa de Principe 
suveran și în susceptibila sa calitate de literat, în urma denunţului, el 
ordonă ca Galileo să se prezinte înaintea Sf. Ofi ciu. Dialogul incriminat 
este supus unei anchete din care rezultă că autorul lui a contravenit 
decretului dat cu 16 ani înainte de către Sf. Ofi ciu, prin care i se inter-
zicea răspândirea sub orice formă a sistemului copernican. Urmează un 
lung interogatoriu, în timpul căruia Galileo este ameninţat cu tortura. 
În urma acestuia, printr-o lungă și motivată sentinţă, Galileo este 
condamnat numai la carceră și la recitarea săptămânală, timp de 3 ani, a 
celor 7 psalmi penitenţiali, cu condiţia însă de a abjura. Abjurarea sa în 
genunchi în faţa Tribunalului Inchiziţiei are loc la 22 iunie 1633. După 
abjurare, Galileo n-a pronunţat legendarele cuvinte „eppur și muove”, dar 
desigur că le-a gândit. El nu era un exaltat al vreunei credinţe contrare 
părerii bisericii, și n-a putut da o prea mare importanţă faptului că a 
fost obligat, sub pedeapsa torturii, să nege lucruri pe care le considera 
adevărate, dar nu contrare credinţei sale de bun catolic. Și pe urmă mai 
era și altceva: Galileo mai avea multe de spus, după cum a dovedit-o ulterior. 
Știindu-se nevinovat faţă de el însuși și faţă de Dumnezeu, Galileo nu s-a 
lăsat abătut de nedreapta pedespsă ce i s-a aplicat, și în mai puţin de doi 
ani de la condamnare, terminase nemuritoarea sa nouă operă: Dialoguri 
asupra știinţelor noi. Este capodopera lui Galileo, care împreună cu 
descoperirile sale cerești îl așează în primul loc printre fondatorii știinţei 
și metodei știinţifi ce. El singur spune că „conţine cele mai preţuite de mine 
din toate lucrările mele, în care am avut ocaziunea să expun multe idei nouă 
și cele mai multe diferite de părerea comună”. În această operă, dialogul 
este purtat între aceiași trei interlocutori, Salviati, Sagredo și Simplicio. 
În ea se găsesc expuse: critica teoriei mișcării a lui Aristotel; princi-
piile mecanicii descoperite de Galileo; experienţele căderii corpurilor 
pe plane înclinate; asupra pendulului și aplicaţiile lui; teoria mișcării 
uniforme și uniform accelerate; determinarea traiectoriei proiectilelor; 
o metodă pentru determinarea vitezei luminii, care a fost mult mai 
tîrziu aplicată, ș.a. Dar pe lângă aceste chestiuni de natură teoretică, 
el tratează cu un minunat simţ al realităţilor chestiuni privitoare la 
tehnica inginerului și anume la rezistenţa materialelor, deși în această 
direcţie l-a avut ca precursor pe marele Leonardo.
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Galileo n-a reușit să imprime noua operă decât cu mari difi cultăţi, 
tocmai în 1638 la Leyda, în Olanda, deoarece Inchiziţia se opunea 
la orice publicaţie a lui. În același an își pierde vederea, dar până în 
ultimele zile ale vieţii sale își continuă activitatea; cînd nu mai vede, 
dictează ideile sale discipolilor săi, Torricelli și Viviani. Primește vizita 
unor oaspeţi celebri, între care tânărul poet Milton, care-i consacră 
versuri în „Paradisul pierdut”. Viviani îl descrie pe Galileo ca având o 
înfăţișare plăcută, mai ales la bătrâneţe. De statură potrivită și corpo-
lenţă masivă, astfel cum îl vedem în cel mai răspândit portret al său. 
De sănătate plăpândă, foarte deseori suferind. Deși aprecia liniștea 
și singurătatea propice gândirii fi losofi ce, îi plăcea societatea priete-
nilor și virtuoșilor cu care sta bucuros la masă convorbind și gustând 
vinurile alese ce primea de la admiratorul său, marele duce al Toscanei. 
Convorbirea sa era totdeauna curtenitoare și, atunci când trebuia, 
glumeaţă și spirituală. 

Opera sa poate fi  împărţită în 3 părţi: prima, conţinând descope-
ririle sale astronomice și invenţiile; a doua – lupta sa contra spiritului 
de autoritate și introducerea metodei știinţifi ce moderne, bazată pe 
experienţă și inducţie. Aceste două părţi, și mai ales ultima, sunt cele 
care au avut cel mai mare răsunet, care au atras atenţia lumii asupra 
tuturor lucrărilor lui Galileo, care au fost răspândite și acceptate mai 
repede, poate tocmai din cauza persecuţiilor de care a avut să sufere 
Galileo din partea adversarilor săi. Dar cel mai mare titlu de glorie 
– consideră autorul – îl constituie descoperirile sale referitoare la 
mișcarea corpurilor: introducerea noţiunilor de viteză instantanee, de 
acceleraţie, de forţă și mai ales formularea a două din cele trei mari 
principii pe care se reazimă mecanica, și deci în bună parte, știinţa și 
tehnica modernă: principiul inerţiei și principiul independenţei. Aceste 
principii care ni se par astăzi așa de simple și aproape intuitive, nu au 
fost ușor de găsit. Dacă ne gândim că problema fenomenului mișcării a 
rămas învăluită în mister, deși însemnătatea acelei probleme n-a scăpat 
geniilor din antichitate și Renaștere, care au încercat, fără succes, să o 
rezolve, ne dăm seama de difi cultatea problemei și de măreţia geniului 
lui Galileo care, rezolvând-o, a scos știinţa din nebuloasa scolasticii. 

Admirat și venerat de întreaga lume, Galileo moare la 8 ianuarie 
1642, în același an când se naște Newton care va duce mai departe 
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opera sa. Resentimentul Papei îl urmărește și după moarte. Marele 
duce este oprit de a ridica marelui învăţat un monument ca acela al lui 
Michelangelo, pe motiv că Galileo a murit condamnat de Inchiziţie. 
Procesul lui Galileo se termină abia în 1757, când Sacra Congregaţie 
anulează decretul care interzicea cărţile susţinând mișcarea Pământului. 

Divina și permanenta bucurie datorită simţământului descope-
ririlor sale și dezlegării problemelor pe care nimeni până la dânsul nu 
reușise să le dezlege, precum și recunoașterea – în chiar timpul vieţii 
– de către întreaga lume a măreţiei lucrărilor sale, l-au ajuta desigur pe 
Galileo să suporte creștinește și cu demnitate, încercările la care a fost 
supus în cursul glorioasei sale vieţi. Cine a cercetat viaţa și opera lui 
Galileo, nu poate simţi decît o profundă simpatie pentru omul care 
a fost, și o nemărginită admiraţie și recunoștinţă pentru opera sa și 
pentru nemuritoarele servicii aduse omenirii. 

Comunicarea, publicată în [2], a fost cunoscută și de tineretul 
studios din ţara noastră, fi ind republicată, însoţită de portretul lui 
Galileo, într-o revistă destinată învăţământului secundar. [3] 

 Cealaltă monografi e, intitulată Viaţa și opera lui Anghel 
Saligny, este o cuvântare rostită în ședinţa publică din 2 noiembrie 
1945, la comemorarea acestuia la 20 de ani de la moartea sa, și ea a 
fost publicată în [4].

În introducerea ei, autorul amintește împrejurările în care au fost 
înfăţișate până atunci opera și viaţa lui Saligny, printre altele publi-
carea unui număr al Buletinului Societăţii Politehnice din 1925 
închinat memoriei lui Saligny, sub îngrijirea lui Ion Ionescu, fost elev 
și colaboratorul său cel mai apropiat.

Prezintă apoi într-o închegată și documentată expunere cele mai 
semnifi cative realizări ale omagiatului, pe fundalul situaţiei economice 
a ţării de-a lungul unei jumătăţi de secol în care a servit-o neîncetat.

Absolvent în 1876 al Politehnicii din Charlottenburg, la 21 de 
ani el intră în serviciul statului și dovedind excepţionale calităţi ingine-
rești, i se vor încredinţa lucrări din ce în ce mai importante, construcţii 
de căi ferate și poduri, la realizarea cărora a aplicat ingenioase soluţii.

Astfel în 1884 i se încredinţează marile lucrări ale docurilor 
din porturile Brăila și Galaţi, de mare importanţă economică dar 
prezentând și serioase difi cultăţi tehnice, provenind din natura 
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lucrărilor, dar mai ales din cauza slăbiciunii terenului pe care urma 
să se fundeze cheiurile. Saligny alege pentru cheiuri soluţia bazinelor 
interioare în care să intre vasele pentru a fi  încărcate sau descărcate, 
și pentru a învinge slăbiciunea terenului, le așează fundaţia pe piloţi 
și fascine. La construcţia silozurilor folosește pentru prima oară în 
Europa betonul armat.

În același timp construind mai multe poduri de cale ferată, 
dobândește o largă experienţă în acest gen de construcţii, astfel că în 
1888 era cel mai indicat pentru a i se încredinţa cea mai grandioasă 
lucrare inginerească din cele executate până azi în România.

După terminarea războiului de independenţă în urma căruia ne-a 
revenit Dobrogea, s-a pus problema legării ţării cu marea și a construirii 
unui pod peste Dunăre. În acest scop se ţin două concursuri interna-
ţionale în 1883 și 1886, dar proiectele prezentate nefi ind satisfăcă-
toare, Saligny primește greaua sarcină de a proiecta și conduce el însuși 
construcţia podului peste Dunăre. În mai puţin de doi ani, înconjurat 
numai de ingineri români, în mare parte foști elevi ai săi, Saligny fi nali-
zează proiectele podului, însoţindu-le de un remarcabil memoriu, în 
care justifi că dispoziţiunile pe care le-a adoptat, cu totul altele decât 
cele din proiectele prezentate la cele două concursuri internaţionale. 
Alegerea numărului deschiderilor și sistemul adoptat de Saligny pentru 
grinzile podului conduc la un minim de cost. Se face remarca intere-
santă că în orice construcţie, judicioasa întrebuinţare a materialelor, 
reducând cantitatea lor la minim, corespunde în general și la formele 
cele mai elegante. Saligny alege grinzile cu console, și 5 deschideri: 4 
de câte 140 m și deschiderea centrală de 190 m, totalizând 750 m a 
lungimii podului principal. Alege oţelul ca material pentru construirea 
podului și de asemenea (alege) cifra rezonabilă care pune podul la 
adăpostul pericolului presiunii vântului, fără a-l îngreuna peste măsură. 
Așază fundaţiile picioarelor la adâncimea potrivită cu natura terenului.

Pe lîngă podul principal peste Dunăre, s-au mai executat alte 
mari lucrări pe linia Fetești – Cernavodă, marele pod peste Borcea și 
peste Balta, lungimea totală a acestor poduri pentru trecerea Dunării 
însumând 4088 m, cea mai mare lungime de pod din Europa. Sunt 
prezentate apoi impresionantele cantităţi de lucrări executate în afară de 
clădiri, pentru a da o idee de importanţa cantitativă a operei săvârșite. 
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După terminarea proiectelor, la licitaţia ţinută la începutul anului 
1890, s-au adjudecat lucrările podului peste Dunăre casei franceze 
Fives-Lille, podul peste Borcea casei franceze Schneider-Creusot, 
iar viaductele casei Cockerill din Belgia. La această măreaţă lucrare 
Saligny a fost ajutat numai de ingineri români, atât la proiectare cât 
și la execuţie. Însuși viitorul mare bărbat de stat Ion I. C. Brătianu a 
făcut câtva timp parte din Serviciul de execuţie, iar Vintilă Brătianu 
din partea fi rmei constructoare Fives – Lille. Toate lucrările podului 
peste Dunăre au fost terminate în toamna anului 1895. Costul lor 
total a fost de 35 milioane lei. De pe urma acestei lucrări nu s-a 
îmbogăţit decât statul. La 14 septembrie 1895 s-a făcut inaugurarea 
solemnă a lucrărilor podului peste Dunăre, descrisă de Ion Ionescu 
astfel „Inaugurarea podului s-a făcut în prezenţa Regelui și a întregii 
familii regale, a miniștrilor, a reprezentanţilor guvernelor străine, a 
corpului tehnic și a unei mulţimi venită din toate părţile ţării. Trenul 
regal se oprește la capătul podului, Regele bate ultimul nit de argint și 
vine într-un pavilion unde se ofi ciază serviciul divin. La un moment 
dat se zărește trenul de încercare. 15 locomotive împodobite cu steaguri 
și verdeaţă, fl uerând puternic, sub un nor de fum și de aburi, sboară pe 
deasupra Dunării cu 70 km iuţeală! În sgomotul tunurilor și sirenelor 
vapoarelor, strigăte de ura umplu văzduhul. În această clipă de entuziasm, 
Regele și membrii familiei regale strâng mâna d-lui Saligny, care poartă 
Marele Cordon al Coroanei României. Ziua de 14 septembrie 1895 a 
fost o zi măreaţă, o zi istorică pentru România și de strălucire pentru 
tehnica românească”. Iar din discursul rostit de Rege la inaugurarea 
podului, este citat „Geniul omenesc, în care se răsfrâng progresul și 
avântul puternic al României, a învins toate greutăţile, a înlăturat toate 
piedicile spre a executa această lucrare trainică și nepieritoare, care trebuie 
să arate lumii că vrednic este poporul român de frumoasa sa chemare 
la gurile Dunării și pe pragul Orientului”. Acestei mari lucrări i s-au 
adus și inevitabile obiecţiuni nejustifi cate, dar în defi nitiv podul peste 
Dunăre, cu lucrările anexe de pe linia Fetești – Cernavoda, constituie 
o operă perfect reușită, a cărei descriere ocupă un loc de seamă în 
literatura tehnică străină, și care face cinste inginerilor români din 
acea vreme, școalei care i-a format și în prima linie profesorului și 
conducătorului lor Anghel Saligny. 
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Portul Constanţa este o altă mare lucrare tehnică a lui Saligny de 
covârșitoare însemnătate economică. El modifi că proiectul primitiv 
al portului: în locul cheiului prevăzut pentru importul petrolului din 
Rusia, construiește – ţinând seama de desvoltarea industriei petrolifere 
din ţară – un bazin special pentru exportul petrolului nostru, cu rezer-
voare pentru depozitarea acestui produs și a derivatelor sale. Pentru 
comerţul de cereale, profi tând de experienţele făcute cu docurile din 
Brăila și Galaţi, construiește magazine cu silozuri, admirate, ca și insta-
laţiile pentru petrol, de inginerii străini care le-au vizitat. Lucrările 
portului executate mai toate în regie, au fost inaugurate în septembrie 
1909 în prezenţa Regelui.

În afară de lucrări de ordin pur tehnic, în lunga sa carieră Saligny 
a condus numeroase servicii publice, în care excepţionelele sale 
aptitudini tehnice se îmbină în mod fericit cu talentul său de organi-
zator și administrator și cu tactul său desăvârșit. A fost director general 
al căilor ferate, a condus Serviciul Maritim, Serviciul Navigaţiei 
fl uviale, Serviciul Hidraulic, introducând în aceste mari adminis-
traţii reforme binefăcătoare. A îmbunătăţit considerabil navigaţia 
pe Dunăre amenajând porturile dunărene și creând un serviciu de 
semnalizare și avizare a șenilului navigabil, în scopul de a feri vasele de 
accidente, cu rezultate excelente. Prin acest serviciu condus de Saligny 
s-a ridicat harta hidrografi că a Dunării de la Vârciorova la Brăila, de 
cel mai mare folos pentru orice lucrare de îmbunătăţire a navigaţiei 
pe Dunăre. A dat o mare dezvoltare șantierului naval de la T.-Severin 
pentru a se putea construi vasele de care aveau nevoie serviciile pe care 
le conducea. A condus Direcţia generală a îmbunătăţirilor funciare al 
cărei scop era punerea în valoare a terenurilor din zona inundabilă a 
Dunării și a altor râuri.

Vreme de aproape două decenii a fost vicepreședinte și apoi preșe-
dinte al Consiliului Tehnic Superior, prezidând dezbaterile consiliului 
căruia i se supuneau spre aprobare, toate proiectele de construcţii 
publice, concesiunile, planurile de sistematizare a orașelor, alimen-
tările cu apă și canalizările, și altele.

Ca profesor și educator al inginerilor, a onorat catedra de Poduri 
de la Școala Naţională de Poduri și Șosele, între 1884–1914; 30 de 
serii de ingineri au profi tat de neasemuita sa competenţă în genul de 
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construcţii, poate cel mai complex din știinţa inginerului constructor. 
N. Vasilescu-Karpen fi ind student, în anul când trebuia să urmeze 
cursul de poduri, Saligny a fost suplinit, fi ind ocupat cu proiectarea 
podului peste Dunăre, astfel că n-a avut fericitul prilej de a-l avea 
profesor. Prin strălucita sa carieră, prin grandioasele sale înfăptuiri, 
Saligny a fost pentru ingineri, cea mai frumoasă pildă, cel mai efi cace 
îndemn la iubirea și entuziasmul inginerilor pentru profesiunea lor. 
Mulţumită competenţei sale în domeniul hidrotehnicii, dar mai ales 
tactului său desăvârșit, Saligny a îndeplinit cu succes misiuni delicate 
ca aceea a delimitării frontierei fl uviale cu Bulgaria și aceea a fi xării 
frontierei cu Rusia de-a lungul Prutului. În timpul pregătirii primului 
război mondial a condus timp de 9 luni Direcţia generală a muniţiilor, 
desfășurând o intensă activitate, ultima demnitate pe care o ocupă fi ind 
aceea de Ministru al Lucrărilor Publice în perioada tulbure octombrie 
1918 – februarie 1919, pe care s-a grăbit însă să o și părăsească. 

Membru fondator și mulţi ani președinte al Societăţii Politehnice 
înfi inţate în 1881, Saligny a contribuit mult la dezvoltarea acestei 
societăţi, dând o deosebită grijă Buletinului Societăţii, prima publi-
caţie cu caracter tehnic-știinţifi c din ţară și oglindă a activităţii ingine-
rești de acum 60 de ani. 

Ales corespondent în 1892 și membru activ în 1897 al Academiei 
Române, după inaugurarea podului peste Dunăre, ca președinte între 
1907–1910 a reorganizat administraţia Academiei și a creat o casă de 
pensii pentru funcţionari.

Revenind la lucrările lui Saligny care ar constitui o operă măreaţă 
și excepţională chiar în zilele noastre, cu atât mai mult dacă ne situăm 
în cadrul împrejurărilor de acum 50–60 de ani, ele depășeau – cel 
puţin cele mai importante – posibilităţile normale de atunci ale ţării. 
Pe atunci întregul aparat al statului, precum și traiul foartei restrânse 
burghezii, se întreţinea aproape exclusiv din munca agricolă, pusă în 
valoare prin puţinele căi ferate și șosele existente atunci. Nu existau 
antreprenori români. Cei mai mulţi dintre puţin numeroșii ingineri 
români, erau de formaţie recentă, fără experienţă – căci Școala 
Naţională de Poduri și Șosele nu fusese pusă pe baze serioase de către 
Gh. Duca decât în 1881 – ei nu ar fi  fost în măsură să execute lucrări 
mari, fără conducători de talia lui Anghel Saligny. Se poate spune 
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că cei 30 de ani cuprinși între 1880–1910, constituie epoca eroică a 
marilor lucrări care au determinat dezvoltarea economică și culturală a 
României, printre care, cele înfăptuite de Anghel Saligny ocupă locul 
de frunte.

Căror însușiri și împrejurări datorește Saligny succesul său? 
Adevărul este că Saligny s-a format singur, dăruindu-se cu totul profe-
siunii sale, cu nobila ambiţie de a ajunge să înfăptuiască lucruri mari și 
folositoare ţării; a urmărit acest ţel conștient și cu perseverenţă, ajutat 
în mod excepţional de însușirile necesare marelui inginer. Dotat cu 
o inteligenţă clar-văzătoare, era îndrăzneţ în concepţie și precaut în 
execuţii. În relaţiile sale dovedea un bun simţ și un tact desăvârșit, care 
inspirau incredere și contribuiau la reușita ideilor ce susţinea.

Pe Saligny l-au ajutat împrejurările; a avut norocul să se nască 
la timp și să fi e prezent și pregătit în momentul când a fost nevoie 
de dânsul. El și-a găsit cea mai preţioasă răsplată pentru munca sa, 
în mulţumirea sufl etească a aceluia care, ducând la bun sfârșit o 
operă atât de măreaţă și atât de folositoare, o vede apreciată – în viaţă 
fi ind – de capul statului și conducătorii ţării, de specialiștii din ţară 
și străinătate, de marele public. I s-au conferit cele mai înalte ordine 
românești și străine, a ocupat cele mai înalte demnităţi, s-a bucurat 
de respectul tuturor. La moarte i s-au făcut funeralii naţionale, a fost 
elogiat de demnitarii ţării, președintele Consiliului de Miniștri Ion 
I. C. Brătianu rostind următoarele cuvinte: „Dacă se măsoară însem-
nătatea omului după roadele pe care le-a lăsat; în generaţia pe care a 
cinstit-o, n-a fost român mai de seamă decât Anghel Saligny”.

* * *
În partea a doua a articolului este schiţată autobiografi a lui 

N.  Vasilescu-Karpen, după un manuscris dactilografi at de 24 pp., 
despre care nu știu să fi  fost publicat, intitulat: „Academician Nicolae 
Vasilescu Karpen Autobiografi e; Lucrări publicate” și care se găsește la 
BCU Lucian Blaga din Cluj-Napoca la cota 500407. 

În acest manuscris, la pp. 1–14 este prezentată Activitatea știin-
ţifi că a Prof. N. Vasilescu – Karpen [care] reiese din lista de lucrări 
alăturată [pp. 15–21], activitate desfășurată în lungul interval de timp, 
1902–1963, și care s-a întins la multe domenii ale știinţei și tehnicii:
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Mecanică, elasticitate, aerodinamică.
Termodinamică, atomistică, teoria cinetică.
Electromagnetism și electrotehnică.
Telegrafi e și telefonie.
Electrochimie și chimie fi zică. Geofi zică.
Se specifi că că toate lucrările prof. V. K. Sunt originale, ele se 

referă la fenomene descoperite de dânsul, sau la explicarea fenome-
nelor cunoscute, dar care n-au fost încă explicate, sau au fost greșit 
interpretate. Spicuim câteva exemple:

În Elasticitate a dat adevărata explicaţie a aderenţei fi erului la 
beton, în betonul armat; arată teoria fenomenului, confi rmată de 
experienţă, și modul de a măsura aderenţa și coefi cientul de contracţie 
al betonului.

În Aerodinamică arată pentru prima oară mecanismul zborului 
păsărilor pe vânt variabil.

În Termodinamică, Atomistică, Teoria cinetică explică pentru 
prima oară mecanismul presiunii osmotice.

În Electromagnetism și electrotehnică, în lucrarea de doctorat, 
verifi că printr-o metodă nouă existenţa „Efectului magnetic al electrici-
tăţii în mișcare”, la o epocă /1903/ când existenţa acestui fenomen era 
pusă la îndoială. Demonstrează imposibilitatea determinării mișcării 
Pământului prin experienţe de electrodinamică.

În cursul său de Electricitate de la Politehnică, încă din 1910, 
înlătură pentru prima oară noţiunea fi ctivă de masă magnetică.

În Telegrafi e și telefonie propune pentru prima oară folosirea 
curenţilor purtători de înaltă frecvenţă, pentru telefonie prin cablu la 
mare distanţă.

În Electrochimie și chimie fi zică. Descoperiri de fenomene noi, 
în contrazicere cu principiul al 2-lea al termodinamicii. Pilele K.

În Geofi zică, arată pentru prima oară adevărata cauză a magne-
tismului terestru.

Fiecare explicaţie face trimitere la lucrarea respectivă din Lista 
lucrărilor. Aceasta conţine 86 titluri ale lucrărilor publicate în 
următoarele reviste: Annales de Physique et de Chimie; Buletinul 
Știinţifi c al Academiei Române; Buletinul Știinţifi c al Academiei R.P.R.; 
Buletinul de Matematică și Fizică al Politehnicii din București; Buletinul 
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Societăţii Politehnice; Bulletin de la Société Française des Électriciens; 
Bulletin des anciens élèves de la Faculté des Sciences de Paris; Comptes 
Rendus des séances de l’Académie des Sciences de Paris; Comunicările 
Academiei R.P.R.; Journal de Physique; Studia Geophysica et Geodaetica; 
Studii și cercetări de energetică; Studii și cercetări de fi zică; Studii și 
cercetări de mecanică aplicată (75) și 11 (Cărţi și broșuri; Discursuri 
Academice).

Ultimele trei pagini sunt dedicate activităţii didactice, tehnice și 
administrative. Este intercalată la început nota Scurte date biografi ce. 
O altă notă Situaţii academice, are următorul conţinut:

În 1922 ales membru titular al Academiei Române; situaţie care 
încetează în 1946, prin înlocuirea Academiei Române prin Academia 
R.P.R.

1946–1950, fără ocupaţie ofi cială.
1950–1955, Cercetător la Institutul de Fizică.
1955, ales membru titular al Academiei R.P.R.
Datele sunt puţin diferite de cele publicate în [1]  : membru 

corespondent (5 iunie 1919), membru titular (6 iunie 1923), membru 
titular activ (2 iulie 1955); președinte al Secţiei Știinţifi ce a Academiei 
Române (1945–1948).

Despre lucrările care nu fi gurează în lista menţionată, se face 
precizarea: Articole și conferinţe, cuvântări la radio, cu caracter 
știinţifi c sau tehnic, economic, social, fi nanciar, se găsesc, în parte, 
trecute în bibliografi a publicată în nr. 1–2, anul XIII, 1942 al 
Buletinului Politehnicii din București. Se pot menţiona în particular: 
Comunicările la Academia Română, Conferinţe la Ateneu, Cuvântări 
la deschiderea cursurilor Politehnicii, 1935; 1941; La physique en 
Roumanie (1937), L’essor de l’industrie en Roumanie (1938). În fi nal 
sunt date distincţiile onorifi ce. 

Acest manuscris (dacă nu este publicat), ar putea folosi ca preţios 
ghid biografi lor, dacă conducerea CRIFST cu sprijinul Secţiei de bibli-
ografi e a Academiei Române ar relua vechea iniţiativă de publicare a 
biobibliografi ilor academicienilor români. 
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