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Nu ştim ca de-a lungul evoluţiei societăţii umane să fi 

existat o epopee mai grandioasă decât aceea a înfruntării 
dintre om şi mare. Afirmaţia este susţinută de necesitatea 
omului, în dezvoltarea lui antropologică, de a cunoaşte şi 
stăpâni lumea înconjurătoare, în condiţiile în care hidrosfera 
ocupă 70% din suprafaţa Terrei. 

Un loc aparte în construcţia navală îl ocupă lemnul, încă 
de la primele forme rudimentare de ambarcaţiuni – pluta, 
luntrea monoxilă, piroga, caiacul eschimoşilor sau canoea 
indiană (fig. 1…3) şi până la cele mai evoluate nave din 
lemn din perioada de glorie a descoperirilor geografice, 

când cunoştinţele tehnice şi de exploatare se îmbinau 
armonios cu arta prelucrării şi ornamentelor lemnului. 

Aceste ambarcaţiuni au evoluat, ajungându-se ca în 
antichitate să existe o varietate constructictivă în concordanţă 
cu specificul şi cultura popoarelor din acea vreme. 

Secole de-a rândul, supremaţia navală-maritimă 
constituia motiv de confruntări şi războaie, ceea ce a 
determinat conducătorii de nave să realizeze ambarcaţiuni 
rezistente, uşoare, rapide şi, nu în ultimul rând, elegante, 
folosind ca materie primă tot lemnul, apreciat pentru 
proprietăţile sale fizico-mecanice, accesibilitatea materiei 


