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În această toamnă s-au împlinit 110 ani de la naşterea unui savant român al cărui nume 

a simbolizat, de-a lungul a peste şase decenii, continuitatea şi inovarea perpetuă într -un 

domeniu al ştiinţelor tehnice definit, pe bună dreptate, drept propulsor al progresului 

universal. Ne referim la academicianul Elie Carafoli şi la domeniul în care a strălucit prin  

contribuţii remarcabile la îmbogăţirea cunoaşterii şi, totodată, la perfecţionarea mijloacelor 

de acţiune pentru dezvoltarea unor ramuri vitale ale industriei moderne.  

Asemenea multor aromâni (s-a născut în localitatea Veria, lângă Salonic) s-a afirmat de 

tânăr în patria milenară, România. Aici, la liceul de elită Mănăstirea Dealu ş i, apoi, la 

Institutul Politehnic din Bucureşti a dobândit baza pregătirii sale, care i-a permis, la scurt 

timp, să obţină titlul ştiinţific de doctor la Paris cu o lucrare care s-a înscris definitiv în 

rândul operelor capitale în tehnica de vârf, şi anume Contribuţii la teoria sustenanţei în 

aerodinamică. 

Dovada indubitabilă a prestigiului său o constituie faptul că a fost reţinut ca asistent la 

Catedra de mecanica fluidelor la Sorbona şi a desfăşurat o remarcabilă  activitate de 

cercetare la Institutul Aeronautic de la Saint-Cyr. În acest fel, a continuat tradiţia multor 

conaţionali care au dus în străinătate faima capacitaţii creative a românilor. Una dintre 

primele sale realizări, în calitate de cercetător, a fost instalaţia experimentală cunoscută  sub 

numele „cuva Toussaint - Carafoli“, care a functionat şi funcţionează în numeroase 

laboratoare din întreaga lume. 

Reîntors în ţară, a inaugurat, la Politehnica din Bucureşti, cursul de aerodinamica şi 

mecanica avionului. Împreună cu o echipă valoroasă de cercetători români a conceput ş i 

realizat prima suflerie aerodinamică subsonică din sud-estul Europei. A fost inaugurată 

oficial în urmă cu 80 de ani, ceea ce l-a consacrat drept fondator al şcolii române de 

aerodinamică. 

Pot fi menţionate zeci şi zeci de realizări ale savantului Carafoli în domeniul în care a dat 

măsura spiritului său novator, însă spaţiul ne obligă  la o anumită selecţie. Astfel, sunt de 

reţinut profilele aripilor cu bordul de fugă rotunjit, care au devenit cunoscute sub numele 

de „profilele Carafoli“, a realizat apoi aripile de anvergură finită, în continuare a 

aprofundat studiile referitoare la aripile în regim supersonic, ca şi aripile cu jeturi laterale.  

Am insistat asupra acestei zone a creaţiei sale, deoarece „aripile“ au valoarea simbolică nu 

numai a zborului, ci şi a stabilităţii în mişcare, sursa de încredere în capacitatea omului de 

a folosi legile naturii descoperite de el în scopuri care slujesc admirabil cele mai înalte 

cauze ale umanitţii. De la apariţia Tratatului de Aerodinamică  în urmă cu 60 de ani - tratat 

care poartă semnătura lui Elie Carafoli - nimic din ceea ce s-a realizat şi se realizează în 

acest domeniu nu poate fi evocat fără menţionarea savantului român. Astfel, se face 
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conexiunea dintre naţional şi universal sub semnul zborului spre înălţimile cunoaşterii 

ştiinţifice. Un zbor care - în România - a căpătat dimensiuni fără precedent odată cu 

elaborarea, sub conducerea academicianului Elie Carafoli, a primului program 

naţional, prioritar, de dezvoltare a aviaţiei, cu o bază industrială  proprie. 
Asemenea altor mari oameni de ştiinţă români, Elie Carafoli a desfăşurat o intensă şi 

neîntreruptă activitate didactică, zeci şi zeci de generaţii de ingineri fiind formaţi sub 

numele său tutelar. Oriunde au lucrat şi lucrează specialiş tii care l-au avut ca dascal pe 

profesorul de la Politehnică, Elie Carafoli, se ştie din start că  activitatea a fost şi este la 

cele mai înalte standarde de calitate şi autoexigenţă. Au fost trăsă turi de caracter, de 

comportament pe care acad. Elie Carafoli le-a cultivat cu pricepere şi dragoste faţă de 

urmaşi. 

Deplina afirmare a savantului (primit în Academia Română în 1948) a avut loc în condiţiile 

complicate, adeseori dramatice, ale schimbării de regim de după cel de-Al Doilea Război 

Mondial. Valoarea sa, prestigiul de care se bucura, au fost factorii cu care a infruntat 

vitregia vremurilor, aducând o rază de lumină, de speranţă în rândurile tuturor celor care l-

au cunoscut, deoarece nimic nu era mai important pentru Elie Carafoli decât slujirea ţării 

prin promovarea ştiinţei. Cum lucrurile nu pot fi judecate doar în alb şi negru, 

recunoaşterea valorilor autentice n-a putut fi obturată de regimul dictatorial, iar mulţi 

intelectuali de înaltă clasă, fără să facă majore compromisuri, au reuşit să-şi împlinească 

neabătut crezul lor ştiinţific. De altfel, recunoaşterea internaţională a acad. Elie Carafoli a 

fost un factor esenţial, care i-a permis să aibă un cuvânt greu de spus în aproape toate 

problemele care vizau nu numai domeniul său, ci ştiinţa românească, în ansamblul ei. A 

fost membru al Academiei Internaţionale de Aeronautică, al Academiei de Ştiinţe şi Arte 

din Toulouse, al Societăţii Regale de Aeronautică din Londra, al Societăţii de Astronomie 

Hermann Oberth, preşedinte al Federaţiei de Astronautică , membru al Biroului Executiv al 

Consiliului Internaţional al Ştiintelor Aeronautice. Distincţ iile pe care le-a primit vorbesc 

de la sine despre modul ţn care a fost perceput şi respectat peste hotare: Premiul „Louis 

Breguet“, Marea Medalie „Gauss“ (care se acordă o singură dată pe an unui savant ales din 

întreaga lume de către Societatea Ştiinţifică Braunschweg - Germania), Diploma „Paul 

Tissandier“. 

Acad. Elie Carafoli s-a stins din viaţă la 24 octombrie 1984. L-au condus pe ultimul drum 

numeroşi oameni de ştiinţă, cercetători, foşti studenţi. Timpurile erau grele, iar cultul 

personalităţii dictatorului şi soţiei lui atinsese apogeul. Nicio valoare autentică nu se putea 

bucura de onoruri oficiale pe măsura contribuţiei la progresul ţării. Astfel, savantul a fost 

omagiat într-o stare de semianonimat. Dar, cei ce au preţuit şi preţuiesc asemenea modele 

i-au păstrat şi îi păstrează amintirea cu căldura pe care numai autentica valoare o poate 

genera. Ceea ce este, cu adevarat, important pentru toţi cei ce fac apel la „aripile“ care 

permit zborul spre înălţimile cunoaşterii. 
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