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O SUTĂ DE ANI DE LA PRIMA LANSARE 
CU PARAŞUTA ÎN ROMÂNIA 
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dr. ing. Ioan Vasile Buiu 

Documentarea întreprinsă pentru colectarea de informaţii privind pătrunderea 
şi dezvoltarea aeronauticii pe teritoriile locuite de români, ne-a permis să identificăm 
şi o suită de ştiri apărute în presa bucureşteană a lunilor iunie - iulie 1911, referitoare 
la un dublu eveniment: o ascensiune cu balonul şi un salt cu paraşuta . 

De la început trebuie să spunem că ascensiuni cu balonul mai fuseseră în 
Bucureşti, la început demonstrative - fără persoane la bord ( 1818 - „Băşica lui 
Caragea" şi alte ridicări de „aerostate" mai mari sau mai mici), sau cu oameni 
la bord (1873 - Henri Beudet, Marius Willemot şi desigur Ioan Petrescu, primul 
român aeronaut, care s-a ridicat în aer şi a navigat deasupra teritoriului de astăzi al 
României, ascensiunile din 1874 ale balonului „Mihai Bravul", 1889 - ascensiunile 
aeronautului Spelterini cu acrobata Leana Dare, 1905-1907: ascensiunile balonului 
sferic „România" cu aeronauţi români şi pasageri civili sau militari ş.a.) 1 • 

Lansarea unui aeronaut cu paraşuta, dintr-un balon, era însă o noutate în 
spaţiul aerian al ţării noastre, iar saltul căpitanului Thomick, la meetingul din 26 
iunie 1911, de pe Aerodromul Chitila (la un an de la inugurarea acestuia), este un 
reper important în istoria aeronauticii din România, prilejuind aniversarea în 2011 a 
o sută de ani de la prima lansare cu paraşuta în România. 

Primul român care a avut însă preocupări legate de paraşută şi de paraşutism 
a fost Iordache Cuparencu (1780-1844 )2, un multitalentat pribeag român, născut în 
Călineştii lui Cuparencu din Bucovina, „fugit în Moldova" (cum este consemnat 
într-un document al vremii) şi plecat apoi în 1805 la Varşovia. Efectuează mai 
multe ascensiuni cu baloane cu aer cald, în concepţie şi execuţie proprie (în 1806, la 
Varşovia şi Vilno-Vilnius şi în 1808, din nou la Varşovia) . Majoritatea cronologiilor 
aeronautice actuale îl prezintă pe „aeronautul polonez Kuparenko (Kuparanto, 
Kuparento, sau alte grafii), care la 24 iulie 1808 se salvează, cu paraşuta din balonul 
său cu aer cald, care luase foc. Saltul respectiv este consemnat şi reiterat în circulaţia 
istoriografică pe plan mondial de cunoscuta publicaţie Jane s Ali the Wor/d aircraft 

I .Ioan Vasile Buiu, Români în aeronautică - Aeronautică în România: Contribuţii la o istorie a 
inceputurilor. Editura OSIM. Bucureşti, 2009 
2. lbid„ p.23-50. 
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19173
• Evenimentul este înscris şi în Guiness Book of A ircraft4, la capitolele Balloons 

and Airships (Baloane şi Dirijabile) şi Parachutes/Kites and Gliders (Paraşute, zmee 
şi planoare) cu următoarele calificări: K. - Primul om care a supravieţuit distrugerii 
balonului său cu aer cald în zbor şi respectiv Primul om care a sărit cu paraşuta 
dintr-un aparat aerian şi a supravieţuit Este însă bine de ştiut că există şi unele 
semne de întrebare, legate de faptul că - până în prezent - nu sunt cunoscute modul 
de lansare şi tipul de paraşută folosite de către Cuparencu cu această ocazie. 

În acest context, considerăm că cercetările noastre documentare din care au 
apărut şi unele informaţii noi privitoare la interesul lui Cuparencu pentru paraşută -
în câteva locuri el menţionează (în anii 1806 şi 1807) despre o paraşută „fără spiţe", 
inventată de el - vor putea aduce clarificări interesante. 

Oricum, pentru noi, prin faptele sale aeronautice de la Varşovia şi de la 
Vilnius, Iordache Cuparencu a întrat deja în istoria aeronauticii române, drept 
primul român - aeronaut, care a efectuat acum peste două sute de ani, ascensiuni 
cu un balon cu aer cald, conceput şi executat de el însuşi . 

Dar, înainte de a intra în amănuntele meetingului de la Chitila şi lansării cu 
paraşuta de acum o sută de ani, credem că este interesantă şi o scurtă privire retrospectivă 
asupra câtorva din variantele de denumire pe care le-a cunoscut acest aparat, aşa cum 
ele au fost spicuite dintr-o serie de surse, publicate în limba română: 

1829. Albina Românească: două ştiri din Rossia, despre ascensiunile efectuate la 
Skt. Petersburg, de către aeronautul Robertson. În a doua ştire5, prezintă cea de a treia 
călătorie prin aer făcută de D. Robertson în 31 august, când: De această dată au suit 
în balon cu numitul o persoană de parte femeiască şi apoi: suinduse la înălţime au lăsat 
de acolo aceşcii aeronotători un ParazoL 
Primele texte tipărite într-un periodic de limbă română cu referire la 
aeronauţi, balon şi paraşută! 
1832. Albina Românească începe publicarea unui articol, în serial, întitulat Elemente 
sau începuturi de fizică, spre înţălegirea tuturor cetitorilor. 6 Pentru a explica cu cuvinte 
cât mai simple sciinţa aceasta care a fost numai de partea acelor învăţaţi. Vorbind 
despre fluidul aeriform, globuri sau baloane aerostatice, ajunge şi la paraşută: Blanşar 
au aflat o maşină spre a se putea fără întâmplare coborî din Glob şi care se numeşte în 

3. JANE' S HISTORICAL AIRCRAFT from 1902 to 1916 with"historical prefaces on war balloons and 
parachutes" by the Countess of Drogheda "a brief history of modem aviation" by C, G. Grey and"an 
aeronautica! dictionary and some memoranda". A facsimile reprint/rom Jane 's Ali the World Aircraft 
191 7. Jane 's: MacDonald, 1972, p. 8 
4. Michael Taylor & David Mondey, The Guinness Book ofA ircraft-Records Facts and Feats, Guinness 
Publishing 1996, p. l 6 şi respectiv 68 . 
S. Albina Românească, Eş ii , nr. 34, 22 sept. 1829, p. 134. 
6. Albina Românească, Eş ii , nr. 59, 28 iulie 1832, p. 236. 
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limba Franţeză Paraşiut adică feritoare de cădere .„ în forma unui cort de ploae, de 
care e aninat un panier în care aeronautul şede ca în gondolă.7 

1832. Albina Românească redă o ştire despre ascensiunea efectuată cu balonul 
aerostatic la Varşovia de către madama Garnerin, care după ce au agiuns la însămnata 
înălţime au părăsit Balonul şi sau coborât cu cortul feritor de cădere, care i sar fi 
nemerit, deacă n 'ar fi dat peste un plop, de unde zmintindusă unealta au căzut pe 
pământ şi sau rupt un Braţi. 8 

1836. Curierul Românesc de luni 30 noiembrie 1836 publică, pe mai bine de 
jumătate din cuprinsul său, (în limba română şi în limba franceză - coloane paralele) 
o suită de ştiri referitoare la călătoria aeriană efectuată de aeronauţii Green, Mason 
ş i Holand, de la Londra până la Weilburg, în Germania. La trecerea peste Duvr, cătfe 
a cărui primar aeronauţii au trimis un mesaj de salut .... de la ţările văzduhului. Se 
menţionează: Această notă s 'a trimes printr 'un apărător de cădere (paraşută, n.n.) 
şi s 'a primit la Witefield lângă Duvr. 9 

6 iunie. Ştire din Mare Britania despre două ascensiuni efectuate la Londra la 4 mai ... 
al doilea balon a coborât după 40 minute, între călători aflându-se şi momiţa Giacomo 
pe care .. . din aer au coborâto cu feri-cadul (un jeli de cort cu carile la întâmplare să 
coboară din sus umblătorii de aer). 10 

12 august. Articol detailat despre: Călătoria prin aer a D. Grin şi nenorocita întâmplare 
a companionului său D. Koking, urmată la 12 Juli 1837. D. Grin a făcut la Londra o 
cercare cu unealta par a şi u t (în forma unui cort de p/oae) prin care aeroplutitoriul 
la întâmplare, fără primejdie să poată coborî din aer pe pământ . ... El au aninat de 
gondolă (caicu) paraşiuta, în care şădia D. Koking ... (care era inventatorul noului tip 
de paraşută) ... s-a desprins de balon. A doa zi au auzit D. Grin şi Spenţer de soarta 
companionului lor. D. Koking era în vârstă de 60 ani învăţat şi preţuit om. El sau găsit 
pe pământ cu toate coastele sjărmate, având o tăetură peste ochiul drept şi faţa atât de 
zmintită încât nu sau putut cunoaşce nici de ai săi. Ospătarul [hanului de pe locul] ... 
de unde au căzut, a avut neomenie, de a arăta nenorocitul pe bani .. . /1 

15 august. O nouă ştire din Mare Britania: Asupra morţii D. Koking, pricinuite de 
nenorocita cercare a paraşiutului, Jiuri de la Coronirs au hotărât următoarele: 

Răposatul au murit prin o întâmplare nenorocită, în urma struncinăturilor pricinuite 
de a sa cădere dintru Balon, în paraşiutul iscodit de dânsul. A fost pedepsit .. . 
proprietarul locului pe care a căzut D. Koking, fiindcă sub cuvântul de a face o colectă 

7. Albina Românească, Eşii , nr. 68, 28 avgust 1832, p. 271-272. 
8. Albina Românească, Eşii, nr. 78, 2 octomv. 1832, p. 312 .. 
9. Curierul Românesc, Bucuresci, Anul VII( 1836), Luni 30 Noembrie, No. 80. P. 318-320. 
10. Albina Românească, Eşii , Vlll (1837), 6 lunie, No. 44, p. 193 
11 . Albina Românească, Eşii, VIII (1837), 12 Avgust, No. 63 , p . 269-270 
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pentru văduva acestui nenorocit el au arătat trupul cel mort fieşcărei persoane ce 
plătea 6 Penţe. 11 

16 septembrie. Tot o ştire din Marea Biitanie despre ascensiunea tăcută de Madama 
Graham în folosul văduvei nenorocitului Koking. Soama banilor nu era foarte mare 
din pricina nepriinciosului timp dar înălţarea au urmat bine. Madam Graham sau 
coborât douâ ori în paraşiut iscodit de Garnerin, şi în altul de Koking. Acele cercări 
au avut f ericit rezultat. 13 

27 septembrie. Ştire despre călătoria cu balonul, din 11 septembrie, a aeronauţilor 
Ruş şi Green - Corăbierii acescia din aer şi despre o altă călătorie în aer ... mai puţin 
norocită a D. Viz, căruia, la 13,000 de picioare, i-a scăpat tot gazul din balon, care 
se lăsa în jos cu o iuţeală nespusă. Spre norocire ... corăbieru a putut să desfacă 
umbrela pentru scoborâre, şi a ajuns la pământ fără să se vatăme. 14 

1840-1841. La Bucureşti apare Vocabular Franţezo-Românesc15 întocmit de Petrache 
Poenaru (Director al şcoalelor naţionale), F. Aaron şi G. Hi/! (profesori la Colegiul 
Sf Sava), conţinând şi unii termeni aeronautici pe care îi explică, ca de exemplu: 
Parachute - maşină făcută în formă de umbrelă şi hotărâtă să oprească un trup de a 
cădea prea tare pe pământ; ş . a . 

1841. Icoana Lumei (Iaşi) publică, în două numere consecutive 16, articolul Baloane 
aerostatici semnat cu iniţialele C.N. (atribuite lui Costache Negruzi) inclusiv cu două 
gravuri - un balon în curs de umflare şi o descindere cu paraşuta . Tratează pe larg 
despre paraşiută (cortel de coborât în aer), închipuită de Garnerin care a sărit cu ea 
la 1802. Dar paraşiuta grămădea aerul de desuptul său carele scăpând cînd de la 
o margine cînd de la alta producea cumplite sgâlţieturi, care din norocire nau adus 
nici un resuita! supărători. De atuncea sau obişnuit a face în centrul paraşiutei 
ca un ogeac înalt de un metru, prin care aerul să poată [scăpa] fără a se supune 
împotrivirei, ci micşorărei repeziciunei coborârei. 

Primele imagini de balon şi paraşută, tipărite într 'un text românesc. 
1852. La Iaşi apare cartea Micul artificieru perfecţionat, sau povăţuirea de a înfiinţa în 
scurtă vreme şi cu mică cheltuială, cele mai frumoase lucruri de artificie. 17 Lucrarea 

12. Albina Românească, Eşii , VIII (1837), 15 Avgust, No. 64, p. 273 
13. Albina Românească, Eşii , VIII (1837), 16 Septemvri, No. 73 , p. 307 
14. România, 1838, Marţi , 27 Sept„ Nro. 225, p. 898-899. 
15 . P. Poenar, F. Aaron, G. Hill : Vocabular Fran/ezo-Românesc după cea din urmă ediţie a Dicţionarului 
de Academia Fran/uzească, cu adougare de multe z iceri, culese din deosebite dicfionare, Tomul întâiu 
(A-H), Bucuresci, 1840; Tomul al doilea (1-Z), Bucuresci, 1841 ; În tipografia Colegiului Sf. Sava. 
16. Icoana lumei (Foae pentru îndeletnicirea Moldo-Românilor), Eşii, Anul I, 25 Maiu 1841 , No. 21 , 
p. 166-168; 1Iunie1841, No. 22, p. 174-146. 
17. Micul artificieru perfecfionat, sau povăţuirea de a înfiinţa în scurtă vreme şi cu mică cheltuială, cele 
mai frumoase lucruri de artificie. După cercări făcute de Anton Ştuber, cu mai mult de 150 compoziţii 
artificiale, şi 53 de figuri; Tradus şi prelucrat de P Şi/Ier. Editată la "laşii 1852, în Tipografiea Romano-
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tratează despre meşceşugul artificiei .•• focuri meşceşugite care să sue în aer prin 
puterea lor din lăuntru şi în continuare : ... din toate focurile meşceşugite, rachetele 
fac efectul cel mai impozant şi cel mai superb. Se ocupă şi de rachetele de petrecere 
cu paraşută: una din cele mai nouă şi mai frumoase invenţii de înădire pentru rachetă 
este neapărat corteliu căzătoriu, care opreşte, plutind în aer o făclie cu compoziţii de 
felurite culori, ce se pară a.fi o stea înfiptă în ceriu. 
1858. Revista ISIS sau Natura (redactor: Dr. Barasch): Articol în două numere 
consecutive, despre Umblare cu aerostate sau baloane . ... Aerostatele sunt folosite 
pentru dese reprezentaţiuni ... mai cu seamă în Parisu, unde s 'au distingatu în aceasta 
D. Godart şi D. Pinlevin, care fac călătorii foarte indrăsnitoare şi periculoase. La fel 
şi Madame Godard, care sare cu un fel de parasolu (Parachute), aşa cum a văzut şi 
autorul la Paris .. 18 

1871. P.S. Aurelianu (1833-1909, ingineru agricolu; directorele şcolei de agricultură 
şi silvicultură etc„) editează Revista sciintifică. Diariu pentru vulgarisarea sciinte/oru 
naturale şifisice (împreună cu C.F. Robescu şi Gr. Ştefănescu), 
În numărul din l ianuarie 1871 apare un amplu articol, semnat P.S. Aurelianu şi intitulat 
Despre aerostate sau baloane, inclusiv cu o stampă cu trei figuri: Fig. 1. Balonu ce se 
umple cu gazu idrogen; Fig 2. Paracăderea strânsă la partea stângă a balonului, şi 
ţinută printr 'uă fringhia care trece pe unu scripete şi se leagă de luntrişoară. Îndată 
ce să dă drumu lu acestei fringhii, paracăderea rămâne liberă în atmosferă; Fig. 3. Uă 
paracădere cându se coboară .. 19 

Iunie 1874. Telegraphul publică, în două numere consecutive, un amplu articol despre 
călătoriile cu balonul prilejuit de către aducerea din Franţa, de către Marius Willemot a 
unui balon, botezat Michaiu Bravulu şi care ar fi trebuit să fie lansat în ziua dezvelirii 
statuii lui Mihai Viteazul, prima ascensiune fiind anunţată pentru 26 mai, pe spaţiosulu 
locu din strada Principatele-Unite - Grădina Mitropoliei ... A venit lume multă, ... mulţi 
şi prea mulţi încă săriră uluci şi rupseră pânde, spre a pătrunde acolo foră parale; 
obiceiu regretabilu dar practicatu multu in ţeara noastră. Comentând despre modul de 
funcţionare al baloanelor, autorul atrage atenţia că Michaiu Bravulu nu are parachute 
şi recomandă d-lui Willemot s-o confecţioneze pe dată şi să se îngrijască a o lua în 
totu-de-una. 10 

Franţeză". 

18. Isis sau Natura, Bucuresci, An lll (1858), No. 30 ( 15 Avgust 1858), p. 236-240; No. 31 (22 Avgust 
1858), p. 246-247. 
19. Revista Sciintifică. Diariu pentru vulgarisarea sciinte/oru naturale şifisice, Bucuresci, Annulu I, 
No. 22, I. lanuariu I 871, p. 346-352. 
20. Căletoriile în aeru cu ba/onu/u, de C.V. Licenţiatu în sciinţele phisice şi Mathematice; publicat în 
Telegraphul. Marţi 4 Iunie 1874, Anul IV, No. 666, p. 3 (partea I-a) şi Telegraphul, Mercuri 5 Iunie 
1874, Anul IV, No. 667, p. 2-3 (partea II-a). 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



12 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXV 

Iulie 1874. Journal de Bucarest21 publică un anunţ, însoţit de un desen de balon 
inscripţionat Mihai Viteazu, pentru ultima ascensiune aerostatică de duminecă 7(19) 
iulie 1874. În balon vor urca: prinţul Ioan C-tin Grigore Ghilea, colonelu/ Nicolae 
Haralamb şi X sub conducerea lui Wi/lemot. După lansare vor fi aruncate un mare 
număr de paraşute îndicând, fiecare, înălţimea de la care coboară. 
1874. La Iaşi, Petru Poni Profesoru la Liceu şi la lnstitutulu Academicu publică 
manualul: Notiuni defisica pentru usulu claselor inferioare de licee. Autorul prezintă 
şi paraşuta: Pentru a preveni pericolu unei caderi, incasu candu ba/onulu s 'ar rumpe 
la o inaltime mare, se pune a/ature cu dînsulu unu cortelu a carui margini sunt 
legate prinfranghii de paneru. Cortelulu deschidiendu-se, si resistenti'a aerului 
lucrându pe o mare suprafatia, repegiunea caderei este moderata şi scoborîrea se 
face fore pericolu. 22 

1892. La Bucureşti apare cartea Tratat asupra artificiilor luminoase întrebuinţate în 
războiul de câmp şi de asediu, scrisă de Locotenent Stergeanu/, din Regimentul 2 de 
Geniu13

, care prezintă modul de construcţie a rachetelor de către militari, Descrie şi 
focurile aeriene realizate cu fusele volante „. simple sau ordinare, cu tuburi pentru 
garnituri şi cu paraşută - un fel de umbrelă ce apără contra căderii. 

1898. La Sibiu, Dr. C. Diaconovich publică Enciclopedia Română, o primă lucrare de 
referinţă completă, în limba română şi în care sunt definiţi şi explicaţi şi unii termeni 
de specialitate din aeronautică, inclusiv paraşuta: un cortel - care se deschide când, 
coborârea e prea repede şi periculoasă; prin desfacerea lui se măresce suprafaţa şi 
în consecinţă resistenţa aerului şi coborârea se moderează. 14 

1900-1901. Gh. Variam-Ghiţescu susţine un ciclu de 48 conferinţe despre progresele 
aeronauticii şi despre născocirile sale în acest domeniu. Pe afişul editat în acest scop, 
între altele, înscrie şi paraşuta : ParacăzutuL Descrierea lui. Teoriea lui Leonardo da 
Vinci. Vechimea lui la Siamezi, la Roma şi la Constantinopole. Faust Veranzio (1700), 
Lenormand, Blanchard Bătă/iea de la Marchienues; Garnerin, Elisa Garnerin. 
Îmbunătăţirile de acum. 

* * * 
Este interesant faptul că, dublul eveniment: ascensiunea balonului „Columbia" 

şi saltul cu paraşuta al căpitanului Thomick, nu au fost semnalate în istoriografia 

21. Le Journal de Bucarest, Cinquieme annee, Nro. 404, Dimanche 19 Juillet 1874 (n.s.), p. 4. 
22. Petru Poni: Notiuni de fisica pentru usu/u claselor inferioare de licee. Iassii, Typografia D. 
Gheorghiu, 1874, p. 56-58 
23. Titlul, ca în text. Editată Ia "Bucuresci, Tipografia Modernă Gr. Luis", Strada Academiei 24, 1892, 
33 p„ 182 figuri . Conform Anuarului oficial al armatei române pe anul 1892-1893, Lt. Sterjanu Mihail 
era născut la 5 octombrie 1864, absolvent al Şcolii superioare de artilerie şi geniu în 1887, locotenent 
din 1888. 
24. Dr. C. Diaconovich, Enciclopedia Română, Sibiu 1898, Editura şi tiparul lui W. Kraft. 
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aeronautică românească, decât cu o singură excepţie, în 1993, afirmându-se (fără a 
se preciza sursa): 

... La noi în ţară, prima lansare cu paraşuta din balon a fost efectuată de un 
francez, dintr-un balon cu aer cald, înălţat la 500 m. Lansarea a avut loc 
la 11 iunie 191 O cu ocazia inaugurării la Chitila, a primului aerodrom al 
aviaţiei române. 25, 

text care conţine şi unele inexactităţi, aşa cum vor reieşi în continuare. Chiar şi aşa, 

această afirmaţie deşi a fost preluată de mai mulţi autori, ea nu a fost comentată sau 
corectată în lucrările de specialitate, de la apariţia cărţii respective şi până în prezent. 

Pentru evenimentul propriu-zis ne-am propus să redăm faptele, aşa cum au 
fost ele reflectate în două dintre cele mai importante ziare ale vremii: Universul şi 
Dimineaţa. Iată „filmul întâmplărilor": 

UNIVERSUL26 - Vineri, 10Iunie1911: 

Nu plecaţi din Bucureşti !!! 
În curând: 

Ca mai mare senzaţie a secolului. Ascensiunea celebrului aeronaut Căpitan 
Thomik 

Cuceritorul aerului 
care dându-şi drumul din balonul său înălţat liber, se aruncă în plin aer şi de la o 

înălţime de 800 m. 

numai cu ajutorul unui aparat-umbrelă 
(care se deschide prin presiunea de sus a aerului), 

soseşte la pământ în sbor mortal 
Afişe speciale vor anunţa ziua şi locul ascensiunii. 

* * * 
UNIVERSUL27 -Duminecă,19Iunie1911: 

Soseşte în Bucureşti. Numai pentru o zi 

Aerodromul de la Chitila 

Duminecă 19 Iunie 1911 între orele 4 - 6 şi jum. d.a. 

25. Gheorghe Rado, Priorită/i şi recorduri mondiale de aviafie. EditW<l Tehnoprod, Bucureşti, 1993.p. 137. 
26. Universu/, Anul XXIX, Nr. 156- Vineri, 10 Iunie 1911 , p.5: 
27. Universul-Anul XXIX, Nr. 165 - Duminecă, 19 Iunie 1911 , p.5: 
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11rodro1101 1111 Cblf Un 
DemlDiol. 18 Iunie 1811 

Kirfifefilu 
de Ascensiune 

lnlltnren BILOllLDI 
,,COLUMBIA" 

- • oeleftrul Hl'OUllt -

capitanul THOMICK 
cur~, dAndn-şi drumnl din cO· 
los:1lul lnl bulon (lnAlţnt liber, 

nelegut) deln o lo6l\lme de 
800 metri 

Se arunca 
in plin aer 

:!~:::!.;. •~~~'. ·:::..:r:; 
pria pral•n--nlal), ••Hf&e - ........ , _ 

li SBOR MORTAL 
Mare Meeting de ascensiune 

Înălţarea Balonului "COLUMBIA" cu celebrul aeronaut 

Căpitanul THOMICK 

care dându-şi drumul din colosalul lui balon, înălţat liber, nelegat, de la o înălţime 
de 800 metri 

SE ARUNCĂ ÎN PLIN AER 

Şi numai cu ajutorul unui aparat-umbrelă care se deschide prin presiunea aerului, 
soseşte la pământ 

ÎN SBOR MORTAL. 

Interesul preparativelor. 

Trebuie luat notă că umflarea balonului, etc. prezintă o colosală şi deosebită 
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importanţă prin faptul că nu se face cu gaz ci cu aer cald. De reţinut că nu cu nacela i se 
dă drumul balonului, ci cu un trapez, cu care aeronautul rămâne mereu suspendat în aer. 

Umflarea balonului cu aer cald, nu cu gaz şi preparativele de plecare vor 
începe din vreme, iar ascensiunea balonului (liber, nelegat) şi sborul mortal cu 
aparatul-umbrelă se va executa cam pe la orele 6 şi jum. d.a. 

Pentru o cât mai bună înţelegere a îndrăznelei şi curajului aeronautului, va 
trebui să se ştie că ajungând la înălţimea de 800-1 OOO metri, aeronautul dă drumul 
balonului şi executând sborul mortal, el trage după sine nedeschisă umbrela care 
numai prin presiunea aerului, abia între 600-700 de metri se deschide aducându-l viu 
şi nevătămat la pământ. 

Balonul care după căderea aeronautului îşi va urma sborul său, urcându-se 
până la o înălţime de 2000 metri, va sfârşi prin a cădea sigur la pământ şi readus de 
un automobil. 

Preţurile intrărei: Loja (4 persoane), 30 lei. Un loc în lojă, 8 lei. În incinta 
tribunelor, 5 lei. Pentru domnii ofiţeri şi elevii şcoalelor în uniformă, 3 lei. Un automobil 
cu 4 persoane (plus şoferul), 30 lei. Pe peluză, 2 lei. Locul al III-iea, I leu. 

La automobilele cari doresc să intre cu mai multe persoane se plăteşte în 
plus căte 5 lei de persoană. 

Pentru a se scuti de marea îmbulzeală care va fi la casele aerodromului, 
publicul îşi poate cumpăra bilete chiar de acum: la Terasa Otetelişeanu; la Magazinul 
Conservatorului, Calea Victoriei 60, La Magazinul George Degen alături de Caoşa, 
La magazinul N. Michonzniki, Str, Colţei 7(Sf. Gheorghe) şi la Cofetăria Ioanovici, 
Calea Griviţei, 80 (Piaţa Matache Măcelaru). 

Pentru a înlesni transportul imensului public până la aerodrom, direcţia 
generală a C.F.R. a bine voit a organiza mai multe trenuri speciale cari, împreună cu 
cele obişnuite - cu începere de la orele I jum. D.a. - vor începe a circula între Gara 
de Nord şi Chitila. Aceeaşi înlesnire se va face şi la înapoierea publicului din Chitila 
spre Gara de Nord-

* * * 
UN/VERSUL18 -Luni, 20Iunie1911: 

Ultime informaţiuni 
Totul e aranjat şi pregătit astfel că astăzi Duminecă, între orele 4-6 jum. d.a. 

are loc mult aşteptata înălţare a balonului "Columbia" şi senzaţionalul sbor mortal al 
celebrului căpitan Thomick de la Aerodromul Chiti/a, 

Ministrul de război a binevoit a acorda soldaţi din infanterie şi cavalerie cari 

28. Universul, Anul XXIX, Nr. 166 - Luni, 20 Iunie 1911 , p.4: 
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vor patrula şi păzi prin împrejurimi pentru a nu mai permite staţionarea publicului pe 
din afara Aerodromului, aşa cum se face în alte ocazii. 

Cu începere de la orele 1 şi jum., trenuri speciale şi obişnuite vor începe a 
circula, la intervale, între gara de Nord şi Chitila (pentru Aerodrom). 

* * * 
DIMINEAŢA29 -Mar/i, 21Iunie,1911: 

O ascensiune contramandată 
Scenele tragi-comice de la Chitila 

Pentru eri după amiazi se hotărâse ascensiunea balonului "Columbia" a 
căpitanului Thomick, la aerodromul de la Chitila. 

În vederea acestei ascensiuni, ll.lllle foarte multă s-a dus ieri după amiază la Chitila. 
S-au format vre-o 1 O trenuri speciale şi numărul pasagerilor acestor trenuri 

a trecut de 20 mii. 
De asemenea multă lume venise la Chitila cu trăsurile şi căruţele. 
Toate mergeau bine. Pe la 5 ore, a început umplerea balonului şi pe la orele 

5 şi jumătate balonul urma să se ridice când un vânt puternic s-a dezlănţuit deasupra 
aerodromului. 

Nori groşi şi negri s-au ivit la orizont şi câteva clipe după aceia a început o 
ploaie straşnică ... .. Ploaia a durat două ore. 

În vremea aceasta, publicul care venise în mumăr mare, căuta un refugiu 
împotriva torentelor . . ... Cucoanele, în special, care veniseră în toalete albe, subţiri, 

de vară, au căzut cele dintâi victime ! Au fost udate până la piele, pălăriile frumoase 
şi scumpe au fost complet deteriorate - pantofiorii de antilopă murdăriţi - o jale, nu 
altceva. Ce s-a petrecut apoi în vagoane, înghesuiala aceia extraordinară a mulţimei, 
ghionţi şi pumni schimbaţi - vă las să ghiciţi spectacolul. 

Balonul nu s-a mai înălţat, cum e şi lesne de închipuit. 

* * * 

UNIVERSUL3° -Luni, 27 Iunie (8 Iulie), 1911: 

Marele Meeting de ascensiune - al celebrului - Căp. Thomick cu cu sborul său 
mortal 

va avea loc azi Duminecă, 26 Iunie la orele 6 şi jum. d.a. 

29. Diminea/a -Anul VIII. No. 2620 - Marţi, 21 Junie, 1911 , p.3: 
30. Universu/, Anul XXIX, Nr. 173 - Luni, 27 Iunie (8 Julie), 1911 , p.5 : 
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Văzând aglomeraţia de Dumineca trecută Onor. Dir. a C.F.R. a dispus 
înmulţirea trenurilor speciale, care împreună cu cele obişnuite vor circula dela ora 
I jum. până la orele 6.20, între Gara de Nord şi Chitila. Acelaş lucru se va face 
ş i pentru întoarcere. Biletele se aftă în vânzare la Terasa Oteteleşanu, iar în ziua 
sborului la casele Aerodromului. Biletele de Dumineca trecută sunt valabile. 

* * * 

UNIVERSUL31-Marţi, 28 Iunie 1911 

Ascensiunea de la Aerodromul Chitila 

Eri, la Aerodromul de la Chitila, aeronautul Tomick s'a urcat cu balonul 
Columbia, la o înălţime de 3-400 metri şi de acolo dând drumul balonului s'a coborât 
cu o umbrelă mare la pământ. 

Momentul părăsirei balonului şi aruncării aeronautului în aer până la 
deschiderea umbrelei a emoţionat viu publicul, întru cât aeronautul Tomick s'a 
prăvălit ca o minge şi numai apoi după deschiderea umbrelei, şi-a continuat coborârea 
lente. 

IBRODRONIL dela CBlTILI \ 

Rnrek R&&Tlftll 1 

-D~-

ASCENSltJNE 
al celebrul.ul 

· căp~ TBOMll 
-cu-

Sborul sltt Mortal 
va avea loc 

Duminică 26 Iunie 
la orele 6 jum. d. a. 

3 1. Universu/, Anul XXIX, Nr. 174 - Marţi , 28 Junie 19 l l , p.2: 
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La această ascensiune a asistat un public foarte numeros. 
Trenurile speciale cari s-au format din gara de Nord erau ticsite de lume. 
Totuşi, în cuprinsul aerodromului, unde era cu plată, a fost lume foarte 

puţină, pentru că publicul a putut să privească cât se poate de bine şi de pe câmpia 
din jurul aerodromului. 

Aeronautul a căzut lângă păduricea din dosul fabricei de zahăr iar balonul 
s' a coborât la Băneasa. 

Tis.-

* * * 

DIMINEAŢA32 -Luni, 27 lunie, 1911: 

Ascensiunea de la Aerodrom 
Eri după amiazi aeronautul căpitan Thomick a făcut la aerodromul Chitila 

anunţata sa ascensiune cu balonul "Columbia". 
A asistat o lume imensă cum rar s-a pomenit la un spectacol analog. 

Bucureştenii luau cu asalt trenurile pe caer direcţia c.f.r. le pusese la dispoziţia 
curioşilor de a vedea un om coborându-se dintr-un balon în plin aer, numai 
menţinându-şi corpul în echilibru prin ajutorul unei umbrele speciale. 

Pe la orele 6 şi jumătate, după ce se făcuseră toate pregătirile şi se umflase 
balonul, aeronautul se agăţă cu mâinile de trapezul aninat de balon şi i se dădu 
acestuia drumul. 

Cu o iuţeală vertiginoasă, balonul pomi în sbor, în care timp, căpitanul 
Thomick se agita, prin mici figuri, pe trapez. Când balonul ajunse la câteva sute de 
metri înălţime, aeronautul, urcându-se pe trapez, desprinse de balon umbrela specială 
ce avea să-l serve la coborâre şi-şi dădu drumul în jos. 

A fost un moment de puternică emoţiune. Inimile tuturor acelor zeci de mii de 
spectatori băteau ca una. O simplă greşală în funcţionarea mecanismului aparatului 
şi aeronautul ar fi ajuns sfărâmat la pământ. Din fericire, lucrurile trecură cu bine şi 
căpitanul Thomick, apărat de forţa quasi magică a umbrelei ajunse teafăr în curtea 
fabricii de zahăr de la Chitila. 

Cum e lesne de înţeles , I s-au făcut ovaţiuni călduroase, un adevărat delir. 
Publicul era cu atât mai mişcat cu cât soţia îndrăzneţului aeronaut, a cărei nelinişte 
vădită îl impresionase adânc, îi alergase palpitând de bucurie , într-u întâmpinare. 

* * * 

32. Dimineaţa, Anul VIII. No. 2627 - Luni, 27 Iunie, 1911, p.3: 
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Având posibilitatea unei verificări a prezenţei evenimentului şi personajului 
într-o prestigioasă revistă franceză de specialitate: La Revue Aerienne, din epocă, am 
aflat următoarea relatare: 

Roumanie 
Experiences de parachute ă. Bucarest. -Al' aerodrome de Kitila, le 1 O 

juillet, le capitaine Thomik a fait une ascension ă. bord du ballon Columbia, 
ascension qu'il a combinee avec Ies essais de parachute. 

Apres le gonftement du ballon, qui ne dura pas moins d'une heure 
un quart, le capitaine Thomik empoigna le trapeze qui rempla9ait la nacelle 
et ă. son cri de "lachez - tout" le ballon s' eleva lentement jusqu' ă. 300 ă. 400 
metres, en se dirigeant vers le sud-est. Arrive a cette hauteur et craignant 
toujours que levent ne l'emportâit trop loin, !'aeronaute saisit les attaches du 
parachute et se lan9a dans l'espace, 

La descente, tres moderee, comme vitesse, dura quatre minute 
environ; elle eut lieu sur le champ voisin de la fabrique de sucre de Kitila. 

Au moment ou I' aeronaute toichait le sol, il secoua un peu l 'appareil, 
qui tomba ă. ses pieds, le prit sous le bras et courout au taxi qui l'attendait non 
loin le lă.. 33 

Şi în traducere: 

România 

Experien/e cu paraşuta la Bucureşti. - La aerodromul de la Chitila, 
în 1 O iulie, căpitanul Thomik a efectuat o ascensiune la bordul balonului 
Columbia, ascensiune pe care el a combinat-o cu încercări de paraşută. 

După umflarea balonului, care nu a durat mai pu/in de o oră şi un 
sfert, căpitanul Thomik se apucă cu putere de trapezul care înlocuia nacela 
şi la strigătul său de "da/i-i drumul" balonul se ridică încet spre sud-est. 
Ajuns la această înăl/ime şi temându-se tot timpul ca vântul să nu-l ducă 
prea departe, aeronautul apucă legăturile paraşutei şi se lansă în spa/iu. 

Coborârea, foarte moderată, ca viteză, a durat aproximativ patru 
minute, ea a avut loc pe câmpul vecin fabricii de zahăr din Chitila. 
În momentul în care aeronautul atinse solul, el scutură pu/in aparatul, care 
căzu la picioarele sale, îl luă sub bra/ şi alergă la taxiul care îl aştepta nu 
departe de acolo. 

33. La Revue Aerienne, Annee IV, N2 68, 10 Aout 1911, p. 407. 
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Cu privire la persoana căpitanului Thomick (se observă că în unele locuri 
este scris Thomik) , nu am reuşit să aflăm prea multe informaţii. Pe Internet, am aflat 
însă două menţiuni şi anume: că, în Germania, ar fi efectuat un salt cu paraşuta de la 
bordul Zeppelinu-ului Sachsen şi că, angajat în Turcia, cu prilejul unei sărbătoriri a 
Sultanului, la începutul anului 1911 , a avut mari neplăceri cu publicul spectator, ca 
urmare a unei avarieri a balonului imediat după lansare. 

Avem însă convingerea că vom putea afla mai multe detalii - probabil de 
la cercetătorii şi muzeele germane - cărora ne-am adresat în acest sens şi că astfel 
evenimentul de la 26 iunie 1911 şi persoana Căpitanului Thomick vor putea fi înscrise 
aşa cum se cuvine în istoria aeronauticii din România. 

SUMMARY 

The jirst preoccupations concerning aeronautics date in Walachia /rom the 191
h 

century. The jirst ba//oon ascension took place during the ruling of Ioan Caragea, 
in 1818. The artic/e presents another important event, the fir st parachute jump - an 
event recorded on June 261

" 1911. 
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