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Motto:  

Există un negustor în natură: electricitatea, dar el 
nu ia nimic pentru sine. Ceea ce produce într-un loc, 
el restituie în alt loc integral. 

(Mihai Eminescu) 
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REZUMAT. Lucrarea prezintă unele preocupări ale poetului nostru naţional, Mihai Eminescu, privind „ştiinţele 
exacte”. Sunt menţionate cugetări ale Poetului asupra importanţei şi rolulului ştiinţelor precum şi a interferenţelor 
şi complementarităţii  între ştiinţă şi cultură. De asemenea, sunt exemplificate referiri ale acestuia la diverse 
domenii tehnice ca: termotehnică, mecanică, energetică, dar şi definiţii ale unor concepte tehnico-economice, 
cum ar fi: producţia de valori, industrializarea, eficienţa economică şi managementul. 
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1. INTRODUCERE 

Mihai Eminescu, poetul nostru naţional/Poetul, a 
lăsat în urma sa, un inestimabil tezaur de opere 
literare dar şi multe semne de întrebare, de la naştere 
şi până la dispariţia sa prematură. S-a născut în 
familia Eminovici la 15 ianuarie 1850 în Botoşani 
(conform actului oficial) sau la 20 decembrie 1849 
în Ipoteşti (după însemnările familiei). 

 

 
 

Clasele primare şi gimnaziale le urmează la 
„National-Hauptschule” din Cernăuţi.Debutează la 
16 ani, cu poezia „De-aş avea” în revista „Familia” 
tipărită de Iosif Vulcan la Pesta, acesta fiind cel care 
i-a modificat numele de familie, în Eminescu. Şi-a 
întrerupt studiile şcolare şi a început să călătorească 

prin Ardeal şi mai apoi prin Muntenia cu diverse 
trupe de teatru, la care s-a angajat ca sufleor. 

Între 1869-1872 frecventează la Viena, ca auditor, 
cursuri universitare din diverse domenii ca: filosofie, 
drept, limbi romanice, medicină, economie politică, 
ştiinţe financiare şi administrative chiar şi fizică şi 
mecanică. Ia contact cu societatea „Junimea” de la 
Iaşi care i-a publicat poezii în revista acesteia „Con-
vorbiri literare”. Între 1872-1874 urmează la Berlin, 
ca student cu frecvenţă, cursuri universitare de logică, 
filosofie şi istorie. Revenit în ţară „doctorandul în 
filosofie” este numit, pe 23 august 1874, directorul 
Bibliotecii centrale din Iaşi. 

Între 1874-1876 funcţionează ca bibliotecar şi 
revizor şcolar [1]. Între 1876-1883 activează ca gazetar 
iniţial la „Curierul de Iaşi” şi mai apoi, după venirea 
la Bucureşti la „Timpul”. Articolele lui Mihai 
Eminescu, păstrând ordinea din totdeauna a gândirii 
şi stilului său impecabil, se distingeau acum printr-o 
vehemenţă spumegătoare, ceea ce a generat numeroşi 
duşmani din ţară şi din afara ei. 

În vara anului 1883, în condiţii încă neelucidate 
deplin, i se declanşează o afecţiune pe fond nervos, 
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care în pofida tratamentelor efectuate în ţară şi în 
străinătate conduce la sfârşitul timpuriu al marelui 
poet în ziua de 16 iunie sau 15 iunie 1889, după 
datele oficiale!? Chiar şi circumstanţele morţii sale 
sunt neclare! 

Ceea ce rămâne deosebit de clară este contribuţia 
enormă a Poetului la consolidarea şi dezvoltarea 
limbii şi literaturii române, opera sa devenind un 
adevărat patrimoniu naţional. 

2. MIHAI EMINESCU ŞI ŞTIINŢA 

Pe lângă preocupările literare, Mihai Eminescu a 
arătat un interes deosebit pentru filosofie, sociologie, 
istorie şi muzică. La Viena şi la Berlin a audiat 
cursuri de drept administrativ, economie politică şi 
statistică, anatomie şi fiziologie, fizică şi chimie ş.a. 
Mai puţin cunoscute şi evidenţiate sunt preocupările 
Poetului pentru ştiinţele exacte, opera sa fiind 
impregnată de nenumărate dovezi în acest sens. De 
altfel, se poate afirma că în literatura română este 
singurul creator care a încercat să-şi fundamenteze 
pe baze ştiinţifice, propriul program literar. 

În manuscrisele eminesciene sunt relevate nume 
de oameni de ştiinţă precum Galilei, Newton, Watt 
sau Bernoulli, dar şi expresii matematice ale unor 
legi fizice şi observaţii fizice asupra calorimetriei, a 
căldurii corpurilor, a forţei centrifuge etc. În aceste 
însemnări, Mihai Eminescu folosea deseori modalităţi 
de expresie specifice poeziei sau ilustra o idee 
ştiinţifică într-o formă lirică. 

În anul 1993 a apărut la Editura Academiei 
Române volumul al XV-lea din „Operele lui Mihai 
Eminescu”, sub îngrijirea lui Petru Creţia şi Dimitrie 
Vatamaniuc [3]. Aici găsim expuneri teoretice, 
comentarii şi reflecţii ale Poetului cu privire la 
matematică, astronomie, fizică, ştiinţele naturii, ş.a., 
care atestă interferenţe şi complementaritate între 
ştiinţă şi artă. 

Despre importanţa şi rolul ştiinţelor Mihai Emi-
nescu menţiona: „Ştiinţa cere legi şi anume de-o 
generalitate atât de sigură, încât să nu fie escepţie. 
Aflându-se acestea, armonia şi ordinea intră în locul 
chaosului şi suntem siliţi în orice ramură a ştiinţei 
să vedem în efecte urmările naturale ale unor cauze 
determinate şi să ne aşteptăm la întoarcerea unor 
efecte egale, când constatăm cauze egale [2/Mss.2264, 
f.337]. 

O paralelă între ştiinţă şi cultură, evidenţiază după 
Mihai Eminescu, următoarele: „„Ştiinţa cere com-
plexitatea volumului, ca să zic aşa, şi în deosebi cere 
de la fiecare din discipolii săi conştiinţa exactă, 
complectă, promptă şi reprezentarea în fiece moment 
a acestui volum întreg în toate părţile sale până la 
extrema membrare elementară a fiecărei părţi; la 
cultură însă, pe acelaşi teren, nu se cere atâta com-

plecţiune a volumului, cât numai claritate asupra 
cuprinsului ei intern; nu ştirea complectă şi totdeauna 
prezentă a tuturor minuţiozităţilor, ci numai price-
perea lor [2/Mss.2264, f.337]. 

Este cu adevărat surprinzătoare argumentarea 
temeinică a opiniei Poetului privind îmbinarea celor 
două componente ale oricărei ştiinţe – teoria şi 
practica: „Ultima ţintă a oricărei ştiinţe nu e fireşte 
despărţirea,ci împreunarea laturei speculative cu 
cea empirică. Însă pe drumul acesta o despărţire a 
lucrului, după cum ne-nvaţă istoria, e neapărată şi 
folositoare, dacă ea se manipulează cu precauţiune. 
Această manipulare precaută se ajunge cu deosebire 
prin aceea, cum că între părţi nu numai că nu există 
un raport inamic, ci din contră, unul cât se poate de 
îndatoritor; şi acest raport iar se câştigă prin aceea 
cum că despărţirea lucrului nu are loc decât 
obiectiv în productele ştiinţei, iar nu subiectiv în 
producţii şi autorii lor; din contră, fiecare, care e 
activ, or pe partea teoretică, or pe cea empirică, să 
cunoască şi să priceapă şi celelalte lature, unul să 
fie capabil şi pregătit de-a reîncepe principiile, 
celălalt materialul, productivi însă nu pot fi oamenii 
de o capacitate de termen mediu decât numai într-o 
direcţiune. De aceea atât izolarea în privinţa re-
ceptivităţii cât şi apucarea pe altă direcţiune în 
privinţa productivităţii vor produce numai neclaritate 
şi necomplecţiune a ştiinţei” [2/Mss.2258, f.183]. 

3. MIHAI EMINESCU  
ŞI MECANICA/ENERGETICA 

Multe din referirile poetului cu privire la ştiinţele 
exacte le descoperim în „cugetări.” Mihai Eminescu 
nu a scris o operă de maxime ca Joubert ori Pascal. 
Totuşi poezia, proza, teatrul, publicistica sa cuprind 
aceste flori rare ale reflecţiei superioare izvorâte din 
concentraţii de gândire şi sensibilitate deosebite, 
purtând sigiliul de aur al spiritului său. Iată un 
exemplu din care rezultă cunoştinţele poetului despre 
fiziologie şi chimie dar şi despre mecanică/termo-
tehnică: „Adevărurile abstracte sunt indigestibile 
pentru inteligenţa poporului, precum carbon, azot, 
idrogen şi oxigen pur sunt indigeste pentru stomach 
ca alimente. Ele nu produc căldura necesară, tot 
astfel cum abstracţiunile nu produc căldura sufle-
tească necesară, organul moral nu le poate asimila 
„ [2/Mss.2267,f.21]. 

Există o adevărată obsesie pozitivă a Poetului 
pentru „maşini”: „O măsurătoare a gradului de 
cultură este dibăcia unui popor de a substitui forţei 
musculare agenţi naturali, de a creia şi întrebuinţa, 
maşini” [2/Opera politică, II, 497] sau „Maşinile din 
tipografia d-nei Lumi sunt eterne, ele se numesc legi; 
combinaţiunile curioase ale d-lui culegător Destin 
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sunt asemenea curioase, ele se numesc: împrejurări” 
[2/Contrapagină, 329]. 

Poetul este convins de importanţa „mecanizării” 
activităţilor umane, argumentând pe principiul con-
servării materiei şi energiei (laitmotivul tehnicist al 
operei sale!) avantajele dar şi dezavantajele acesteia 
pe plan social: „Cu cât omul e stăpân pe vânt, pe 
apă, pe abur, şi-şi face din ele slugi muncitoare, cu 
atât civilizaţia e mai înaltă; cu cât omul stăpâneşte 
mai mult asupra omului, cu atât barbaria este mai 
mare“ [2/Opera politică, II, 466], sau :„Prin cultură 
echivalentul mecanic devine din ce în ce mai mic, 
cel intelectual din ce în ce mai mare; însă în cel 
mecanic şi în moştenirea predispoziţiei de a-l avea e 
totodată puterea de reproducere. Cu cât se pierde 
din acesta, generaţia câştigă inteligenţă, dar pierde 
în puterea fizică şi în puterea de reproducţiune. Prin 
aceasta începe degenerarea” [2/Mss.2270,f.156]. 

Deşi ştiam că Poetul a fost contemporan cu mari 
fizicieni ai sec. al XIX-lea, care au dezvoltat electri-
citatea şi electrodinamica (Faraday, Maxwell şi 
Hertz), ca energetician cu o anumită experienţă în 
domeniu am rămas profund impresionat de definiţia 
dată de Mihai Eminescu electricităţii, pe care am 
ales-o drept motto al acestei lucrări. Se află electri-
citatea în sfera negoţului? Da, pentru că este o 
marfă/serviciu care se tranzacţionează între produ-
cător/furnizor şi consumator. Dar, spre deosebire de 
toate celelalte tipuri de marfuri care se pot stoca, 
energia electrică (deocamdată!), se consumă simultan 
cu producerea. Această idee este continuată în cea de 
a doua propoziţie din definiţie, prin sublinierea 
fenomenului fizic de transport al energiei de la 
producător la consumator. În cea de a doua frază a 
definiţei, Poetul face apel la conservarea energiei 
într-un sistem teoretic, astfel că exceptând pierderile, 
cantitatea de energie emisă de producător trebuie să 
fie egală cu cea recepţionată de consumator. 

Dar iată şi alte cugetări asupra acestei „minuni” 
care se pare că l-a fascinat pe Poet: „Electricitate. Este 
acelaşi cuant de putere care c-o repejune incalcula-
bilă se preface într-un cuant egal în cellalt loc, fără a 
avea necesitate de-un substrat material suficient şi 
proporţional pentru a se comunica? Curios lucru! 
[3/Mss. 2267] sau: „Electricitatea e aceeaşi forţă, 
oarecum ”in suspenso”, în circulaţie, fără spor, fără 
scădere. Forţa care se pune în mişcare în cutare punct 
poate fi însă retardată (decalată- nn) după unităţi de 
timp mai lungi sau mai scurte; se-nţelege că şi circu-
laţiunea, rotaţiunea se retardează [3/ Mss. 2275B]. 

4. MIHAI EMINESCU ŞI CONCEPTE 
TEHNICO-ECONOMICE 

Opera socio-economică a lui Mihai Eminescu, 
materializată mai ales în proza jurnalistică are o 

dimensiune considerabilă. Cercetarea ei atentă, poate 
pune în evidenţă idei şi concepte tehnico-economice, 
care nu şi-au pierdut valoarea nici în zilele noastre [4]. 

Printre numeroasele concepte tehnico-economice 
întâlnite în scrierile lui Eminescu, pot fi citate : 

a)Producţia de valori: 
– „Cuvântul producţiune, în limbajul ordinar 

însemnează acţiunea care dă naştere, acţiunea pro-
ducerii fără a ţine seama nici de utilitatea lucrului 
produs, nici de cheltuielile pe care le exige această 
producţiune. În ştiinţă cată să aibă un înţeles mai 
precis, mai riguros şi mai absolut. Cuvântul se aplică 
în economie la acea ramură particulară a ştiinţei 
care are de obiect crearea valorilor, considerate 
separat de distribuirea şi consumarea lor şi, vorbind 
ştiinţific, nu poate fi aplicat decât la opera, din care 
rezultă un produs de-o valoare superioară sau cel 
puţin egală cu valoarea serviciilor de tot soiul, pe 
cari le-a absorbit operaţiunea. Numai obţinându-se 
această balanţă, se poate vorbi de producţiunea 
adevărată” [2/Mss.2270, f. 28]. 

– „Înmulţindu-se trebuinţele, trebuiesc înmulţite 
izvoarele producţunii şi nu samsarlâcul, căci la urma 
urmelor, tot negoţul nu e decât un soi de samsarlâc 
între consumator şi producător, un fel de manipulare, 
care scumpeşte articolele” [2/Opera politică, I, 151]. 

– „Producţiune nu poate fi numită decât opera 
din care rezultă un produs superior serviciilor de tot 
felul, pe care le-a absorbit operaţiunea. Numai obţi-
nându-se acest bilanţ, poate fi vorba în adevăr de 
producţiune. Cât costă însă tăcerea unui deputat? 
Mii de franci. Cât produce? Nimic. Cât costă ple-
doariile? Milioane. Cât produc? Absolut nimic. Cât 
costă plagiatorii intelectuali-sterpi, care uzurpează 
catedre universitare şi secundare? Sute de mii. Ce 
produce un om care însuşi nu ştie nimic? Nimic, 
fără îndoială” [2/Opera politică, II, 474]. 

b)Industrializarea: 
– „O naţie care produce grâu, poate trăi foarte 

bine, nu zicem ba, dar niciodată nu va putea să-şi 
îngăduie luxul naţiilor industriale înaintate. Neapărat, 
nu trebuie să rămânem popor agricol, ci trebuie să 
devenim şi noi naţie industrială măcar pentru 
trebuinţele noastre” [2/Opera politică, I, 132]. 

– „Trebuie ca omul să înveţe întâi carte şi apoi 
să calce a popă – trebuie mai întâi să fie naţie 
industrială şi după aceea abia să ai legile şi insti-
tuţiile naţiilor industriale” [2/Opera politică, I, 132]. 

 

c) Eficienţa economică: 
– „Economia, adică dreapta cumpănire între 

foloasele aduse de cutare cheltuială şi sacrificiile 
făcute pentru ea; aceasta atât în economia generală 
a statului, cât şi în cea individuală” [2/Opera politică, I, 
61]. 

– „Condiţia civilizaţiei statului este civilizaţia 
economică. A introduce formele unei civilizaţii străine, 
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fără să existe corelativul ei economic, e curat muncă 
zadarnică” [2/Opere politice, I, 151]. 

– „Nu acel legiutor va fi însemnat care va plagia 
legi străine traduse din codicele unor ţări depărtate 
ce au trăit şi trăiesc în alte împrejurări, ci acela 
care va şti să codifice datina ţării lui şi soluţiunea 
pe care poporul în adâncul convingerilor sale o dă 
problemelor în materie” [2/Opera politică, II, 438]. 

– „Franţuzul ia o bucată de metal în preţ de 50 de 
parale şi-ţi face din ea un casornic, pe care ţi-l 
vinde cu doi napoleoni; d-ta îi vinzi ocaua de lână 
cu un franc şi el ţi-o trimite înapoi sub formă de 
postav şi-ţi ia pe aceeaşi oca 20 de franci; franţuzul 
ia paie de orez, care nu-l ţin nimica şi-ţi împleteşte 
din ele o pălărie, pe care nevasta d-tale dă trei sau 
patru napoleoni. Nu-i mai cu cap, pentru că mintea 
nu se mănâncă cu lingura, ci o moşteneşte omul de 
la tată şi de la mumă, încât un mocan poate fi tot 
atât de isteţ şi deschis la cap ca şi un ceasornicar 
din Paris, numai vorba e că mocanul n-a deprins 
meşteşugul, şi de aceea câştigă într-un an cât câştigă 
meşterul din străinătate într-o zi” [2/Opera politică, 
I, 131]. 

 

d)Managementul: 
– „Precum rolul meseriaşului e de a produce 

obiecte de utilitate, tot astfel rolul administraţiei e o 
lucrare concretă, de valoare, ca oricare alta. Ad-
ministraţia înlătură, prin puterea pe care i-o dă 
autoritatea statului, piedecele cari se opun dezvoltării 
economice şi intelectuale a unei ţări” [2/Opera 
politică, II, 207]. 

– „Un mic bulgăre de omăt căzând din vârful 
unui munte se face din ce în ce mai mare, rupe cu el 
copacii codrilor, strică ogoarele, astupă un sat. Un 
mic sâmbure greşit în organizaţia societăţii, în viaţa 
economică creşte şi îngroapă o naţiune” [2/Opera 
politică, I, 58]. 

5. ÎN LOC DE CONCLUZII 

Din motive, lesne de înţeles, această lucrare 
sintetică şi-a propus numai o modestă încercare de 
strecurare în „codrul des”, pe o cărare îngustă a 
informaţiilor din domeniul ştiinţelor exacte, aparţinînd 
„rezervaţiei de patrimoniu naţional şi internaţional, 
denumită Mihai Eminescu!” Trebuie avut în vedere 
că Poetul a lăsat în urma sa dovezi admirabile ale 
unei înţelegeri profunde şi asupra altor ştiinţe exacte, 
precum: matematica, fizica, astronomia, ştiinţele 
naturii, ş.a., referirile privind interferenţele şi com-
plementaritatea între ştiinţă şi artă fiind prezente 
practic în majoritatea lucrărilor sale [5 , 6, 7, 8, 9]. 
Printre cele mai relevante în acest sens se numără 
poemul „Luceafărul” şi poeziile „La steaua...”, 
„Glossă”, „Scrisoarea I, II şi V”, „Cu mâne zilele-ţi 
adaogi”. Operele Poetului au fost traduse în aproape 

toate limbile de circulaţie, au încântat şi încântă 
continuu, generaţii şi generaţii de specialişti şi 
nespecialişti din lumea întreagă. 

De câţiva ani, pe planeta Mercur – aflată la cea 
mai mică distanţă de Soare, există un loc numit: 
Craterul Eminescu. Acesta a fost studiat de sonda 
spaţială Messenger în 2008. Echipa Messenger a 
„botezat” locul respectiv cu motivaţia simplă şi clară: 
„Craterul a fost numit în onoarea lui Mihai Eminescu, 
un poet desăvârşit şi influent, care până astăzi este 
considerat poetul naţional al României”, scrie pe 
site-ul NASA [10]. 

Din păcate, chiar dacă aşa cum am arătat, Poetul 
(a se citi acum, Enciclopedicul!), este recunoscut şi 
apreciat în străinătate, în propria sa ţară, (atât în 
timpul scurtei, dar eficientei sale vieţi cât şi după 
trecerea în nefiinţă!), este cenzurat, denaturat şi 
deseori devine ţinta unor atacuri mârşave. 

În perioada comunistă din România, activitatea sa 
de jurnalism politic de înaltă clasă a fost pusă la 
index. În Moldova, de peste Prut, a fost chiar şi 
interzis! („Mi-l furară Doamne adineáur', Pe „înaltul 
domn”, cu tot, cu laur!” – Grigore Vieru.). 

După decembrie 1989, a devenit, în mai multe 
reprize, ţinta unor anti-români care au căutat să-şi 
facă notorietate din defăimarea simbolului nostru 
naţional, acuzat de naţionalism, ateism şi chiar dile-
tantism în domeniul ştiinţelor exacte, afirmaţii total 
neadevărate şi demontate de specialişti! 

În momentul când ţara se pregătea să acceadă în 
Uniunea Europeană/UE (loc binemeritat prin aşezarea 
noastră geografică milenară, dar şi prin aportul adus 
de limba şi cultura românească la civilizaţia euro-
peană!), un „infinit mic” a dorit să fie „mare” în 
corul detractorilor, evidenţiindu-se cu următoarea 
stridenţă (de care ar trebui să-i fie ruşine, de-alungul 
întregii sale vieţi trecătoare!): „Eminescu este ca-
davrul din debara, de care trebuie să ne debarasăm 
dacă vrem sa intrăm în UE”. În anul 2007, România 
a intrat (în sfârşit!) în UE, dar fără să se debaraseze 
de Eminescu!? Însă, culmea, în noile condiţii de-
tractorul a fost „pedepsit”, primind unul dintre cele 
mai înalte şi bine plătite posturi din domeniul culturii, 
cu reprezentare în afara ţării! 

Pentru acest individ şi pentru alţii ca el care au 
fost, sunt sau vor mai fi, iată răspunsul „luceafărului 
etern din galaxia culturii universale”: „Limba şi 
naţionalitatea românească vor pieri odată cu românul 
material, cu stingerea prin moarte şi fără urmaşi a 
noastră, nu prin desnaţionalizare şi renegaţiune. A 
persecuta naţionalitatea noastră nu înseamnă a o 
stinge, ci numai a ne vexa şi a ne învenina împotriva 
persecutorilor. Ş-apoi ni se pare că nici un neam de 
pe faţa pământului nu are mai mult drept să ceară 
respectarea sa decât tocmai românul, pentru că 
nimeni nu este mai tolerant decât dânsul. Singurele 
ţările româneşti sunt acelea, în care din vremi 
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străvechi fiecare a avut voie să se închine la orice 
Dumnezeu a voit şi să vorbească ce limbă i-a 
plăcut” [2/Opera politică, I, 80]. 
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