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150 DE ANI
DE LA NAªTEREA SAVANTULUI

DRAGOMIR HURMUZESCU
(1865-1954)

L

a 13 martie 2015 se împlinesc 150 de ani
de la naºterea savantului român, de largã
recunoaºtere internaþionalã, Dragomir
Hurmuzescu, distinsã ºi distinctã personalitate
ºtiinþificã datoritã studiilor, cercetãrilor ºi
descoperirilor sale epocale în domeniul fizicii, adevãrate activitãþi de pionierat în multiplele sale preocupãri.
Nãscut la 13 martie 1865, la Bucureºti (dupã
unii biografi, în localitatea Hîrºova, aparþinînd
comunei Laza a judeþului Vaslui), Dragomir
Hurmuzescu a învãþat la ºcoala gimnazialã Mihai
Bravu ºi la liceul Sf. Sava din Bucureºti ºi, apoi, în
1887, a absolvit secþia de ºtiinþe naturale a
Universitãþii din Bucureºti, iar, în 1890, îºi încheie
studiile în fizicã, ca ºef de promoþie, la
Universitatea Sorbona de la Paris, fiind imediat
invitat sã lucreze cu celebrul profesor G. Lippman.
Plecînd de la unele observaþii ale lui Maxwell,
tînãrul Hurmuzescu îºi susþine strãlucitor, în 1896,
teza de doctorat, intitulatã: Asupra determinãrii
raportului între unitãþile de mãsurã electrostatice ºi
electromagnetice, cu care a impresionat, prin
rigoarea, concizia ºi profunzimea ei ºtiinþificã,
întreaga comisie. De atunci constanta „D” s-a
înscris definitiv în istoria fizicii mondiale. În
aceastã perioadã se dedicã cu pasiune studiului
razelor X ºi radioactivitãþii, realizînd, împreunã cu
un alt român aflat la studii la Paris, Gh. Marinescu,
primele radiografii din lume, descoperã proprietatea acestor raze de a descãrca corpurile electrizate cu invenþia sa de rãsunet, din 1894, electroscopul, care-i poartã de atunci numele. Pentru construcþia acestuia a utilizat ca material electroizolant
dielectrina (un amestec de sulf ºi parafinã), o altã
împortantã invenþie a sa. Electroscopul Hurmuzescu
a fost elogiat, în 1899, în cadrul Societãþii de Fizicã
din Paris ºi folosit în cercetãrile lor, de cãtre Pierre
ºi Marie Curie ºi în 1903 de cãtre Becquerel în
cercetãri de radioactivitate (ce au fost distinse cu
premiul Nobel!). Tot în aceastã fastã perioadã
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(1890-96) de la Sorbona construieºte, în premierã,
un dinam cu 4 induºi în serie, aºezaþi pe acelaºi ax,
care furniza o tensiune de peste 2000V, necesarã
continuãrii cercetãrilor sale.
Dupã susþinerea strãlucitã a tezei sale de doctorat, în pofida unor oferte onorante, în 1896, revine
în þarã unde, ca profesor la Iaºi, înfiinþeazã prima
ºcoalã de fizicã experimentalã, avîndu-i ca discipoli
pe C.G. Bedreag, în domeniul razelor X, pe N.
Patriciu, în domeniul radioactivitãþii ºi pe ªt.
Procopiu, în cer-cetarea experimentalã. Merite
deosebite se cuvin savantului Hurmuzescu pentru
studiile ºi cercetãrile sale legate de magnetostricþiune ºi supraconductibilitatea metalelor, pentru pionieratul sãu în cercetarea radioactivitãþii petrolului
ºi apelor minerale din România, pentru numeroasele sale invenþii brevetate în domeniul maºinilor ºi
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aparatelor electrice, îndeosebi galvanometre. Între
anii 1897 ºi 1900 acceptã catedra de fizicã ºi funcþia
de director al Liceului Internat, unde realizeazã,
chiar din primul an, cu forþe proprii, iluminatul electric al unei pãrþi a clãdirii liceului. ªi astãzi Colegiul
Naþional „C. Negruzzi” se mîndreºte cu Dragomir
Hurmuzescu, aºezat întru preþuirea sa în „panoplia
de aur” a iluºtrilor directori ai acestui prestigios
lãcaº liceal românesc.
Din 1901 devine profesor definitiv la Fac. de
ªtiinþe la Universitatea din Iaºi, unde înfiinþeazã
Catedra de Cãldurã, Gravitaþie ºi Electricitate, îºi
terminã tratatul Electricitate ºi cãldurã ºi introduce
lucrãri obligatorii pentru studenþii sãi în Atelierul de
aparate fizice. În anul 1901, din iniþiativa sa a fost
înfiinþatã Societatea de ªtiinþe din Iaºi. Societatea a
tipãrit publicaþia „Les Annales Scientifiques de
l’Université de Jassy”, avîndu-l pe Hurmuzescu ca
secretar de redacþie.
La 1 noiembrie 1910, dupã doi ani de demersuri, coroborate cu insistenþa Uzinei de Luminã a
oraºului, înfiinþeazã, pe lîngã Facultatea de ªtiinþe,
ªcoala de Electricitate Industrialã, prima unitate de
învãþamînt superior electrotehnic din România. În
1913, dupã ce ªcoala de Electricitate devine Institut
Electrotehnic, se transferã la Universitatea din
Bucureºti, unde, în 1919, devine decan al Facultãþii
de Stiinþe ºi prorector al Universitãþii ºi în aceastã
dublã calitate înfiinþeazã, în 1920, ªcoala de
Electricitate. Potrivit strãlucitei sale reputaþii ºtiinþifice, în anul 1916 a fost ales membru corespondent
al Academiei Române, iar, ca o expresie a prestigiului ºi în lumea ºtiinþificã internaþionalã, în 1932 este
ales membru de onoare al Societãþii Franceze a
Electricienilor. Continuîndu-ºi preocupãrile din
perioada ieºeanã asupra radiofoniei, în 1926 creeazã
la Bucureºti prima staþie de radiodifuziune din
România, iar în 1928 este ales preºedintele consiliului de administraþie al Societãþii Române de
Radiodifuziune.
Din iniþiativa lui, în 1934, a fost posibilã organizarea în Bucureºti a primului Congres de ºtiinþe
din România. Ca urmare a recunoaºterii perseverentei ºi neobositei sale activitãþi ºtiinþifice, folosite
întens în propãºirea ºtiinþei ºi tehnicii româneºti, în
anul 1935 este ales deputat de Vaslui în Parlamentul
României, unde îºi dovedeºte pe deplin elocinþa
minþii sale strãlucitoare. În 1937, în plinã forþã creatoare, se retrage în mod inexplicabil (?!) din viaþa
publicã. Intrat într-un nemeritat con de umbrã,
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desconsiderat ºi ignorat de autoritãþile perioadei
staliniste, savantul Dragomir Hurmuzescu trece în
eternitate, la 29 mai 1854, fiind înhumat, la 31 mai,
la cimitirul Bellu din Bucureºti.
O primã recunoaºtere reparatorie a strãlucitei
sale activitãþi ºtiinþifice a venit din partea
UNESCO, for mondial al ºtiinþei ºi culturii universale, care, în 1965, la împlinirea unui secol de la
naºterea savantului român Dragomir Hurmuzescu,
l-a înscris la loc de cinste în calendarul manifestãrilor de mare rezonanþã mondialã.
De asemenea, în 2010, la prestigioasa aniversare a celor 100 de ani de învãþãmînt superior electrotehnic în România, Facultatea de Electrotehnicã
de la Iaºi a inaugurat Aula de onoare „Dragomir
Hurmuzescu” ºi, în semn de omagiu pentru acest
ilustru savant, a fost dezvelit în faþa facultãþii, din
iniþiativa Promoþiei 1965, bustul lui Dragomir
Hurmuzescu, turnat în bronzul recunoºtinþei
neºterse.
Dragomir Hurmuzescu a scris (dar nu a tipãrit)
cursuri de Cãldurã ºi electricitate (Iaºi, 1900) ºi de
Electricitate generalã ºi aplicatã (Bucureºti, 1934).
Aceste adevãrate lucrãri de referinþã sunt valabile în
cea mai mare parte ºi astãzi, dupã mai bine de un
veac! Din acest punct de vedere salutãm cu gratitudine iniþiativa Editurii Universitãþii din Iaºi de a
tipãriri, în cadrul valoroasei sale colecþii
„Excellenþia”, volumul Dragomir Hurmuzescu –
Electricitatea, lansat la festivitatea aniversãrii de un
secol ºi jumãtate de la naºterea savantului.
În aceleaºi coordonate aniversare se înscrie ºi
demersul de substanþã al Facultãþii de Fizicã a
Universitãþii „Al.I. Cuza” de a-ºi fi transformat
vechiul laborator de fizicã în Muzeul „Dragomir
Hurmuzescu ºi ªtefan Procopiu”, unde se pãstreazã,
ca exponate originale, aparate ºi echipamente electrice la care ºi-au verificat experimental descoperirile cei doi iluºtri savanþi, cele mai multe aflate ºi
astãzi în stare perfectã de funcþionare.
Festivitatea aniversarã omagialã Dragomir
Hurmuzescu – 150 de ani de la naºtere, din 13 martie 2015, care s-a desfãºurat în Aula Magna a
Universitãþii, s-a înscris îndubitabil în tradiþia
„Dulcelui Tîrg” de aleasã cinstire ºi rememorare ale
marilor personalitãþi înscrise cu majuscule în „cronica auritã” a existenþei sale.
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