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MOTTO: „Progresul se face pe seama celor perseverenţi.”
(Ştefan Procopiu, într-o prelegere susţinută în anul 1939)

La 19 ianuarie 2015, se împlinesc 125 de ani
de la naşterea fizicianului român Ştefan
PROCOPIU,
una
dintre
personalităţile
marcante ale fizicii mondiale ale cărui
descoperiri îi poartă numele şi reprezintă mari
deschideri în fizica modernă.
Ştefan Procopiu nu este o excepţie, un caz
meteoric în fizica românească, el este unul
dintre marii ctitori ai Şcolii de fizică de la Iaşi
reprezentată de Dragomir Hurmuzescu
(descărcarea unor corpuri electrizate de
radiaţii X: Magnetism), Ion Plăcinteanu
(prevederea existenţei protonilor negativi în
anul 1933, înaintea lui Gramov şi înainte ca L.
de Broglie să emită ipoteza asupra fotonilor,
ecuaţia ondulatorie a unui corp de masă
variabilă şi stabilirea ecuaţiei lui Dirac pentru
o particulă de masă variabilă), Horia Hulubei
(Spectrele de raze X pentru materia în stare
gazoasă şi Împrăştierea Compton multiplă),
Constantin Mihul (determinarea compoziţiei
chimice a benzinelor reprezentative din
petrolul românesc prin metode spectroscopice
proprii), Th. V. Ionescu (fizica plasmei şi a
ionosferei, prima emisie “stimulată” tip MASER
în anul 1946! împreună cu C. Mihul şi înainte
de inventarea lui în anul 1954). Şi seria
exemplelor ar putea continua cu mulţi dintre
elevii lui Ştefan Procopiu şi elevii elevilor lui,

cu realizari meritorii în ştiinţa românească şi
internaţională.
Astăzi, când vorbim de valoare, ceea ce
reprezintă ea şi ceea ce ar trebui să fie omul
de valoare în progresul societăţii, când avem
nevoie de modele pe care generaţiile mai
tinere mai puţin le cunosc, prezentarea
acestora, pe lângă invitaţia de a fi urmate,
reprezintă şi un omagiu pe care noi
electrotehnicienii le închinăm cu pioşenie şi
recunoştinţă celor care au dezvoltat fizica şi
electrotehnica românească.
1. Date biografice
Născut la 19 ianuarie 1890, la Bârlad,
decedat la 22 august 1972, la Bucureşti.
Fiul lui Emanoil Procopiu (funcţionar la
Primărie şi la Tribunal) şi al Ecaterniei
(Catinca), descendentă a unei vechi familii de
răzeşi din Bălăbăneşti (Familia Tasca).
1908-1912, studii la Universiatea din Iaşi,
absolvite cu menţiunea foarte bine
(diplomă în anul 1912).
1912, Calculul magnetronului elementar
pornind de la cuantificarea lui Planck
(primul calcul corect).
1912, Universitatea din Iaşi (preparator).
1913-1918, asistent al prof. Hurmuzescu la
Universitatea din Bucureşti.
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1918-1919, satisface serviciul militar la
Arsenalul Aeronautica Bucureşti.
1919, Premiul Academiei Române pentru
lucrarea „Perpetum mobile şi principiile
elergiei”.
1919-1924, bursă „Adamache” la Paris, pentru
teza de doctorat. Conducători de
doctorat: Gabriel Lippmann şi după
decesul acestuia, Aymée Cotton.
1921, descoperirea în laboratoarele Sorbonei
a Fenomenului Procopiu (fenomenul de
depolarizare a luminii de către suspensii
de coloizi). În anul 1939, fizicienii
francezi A. Boutaric şi J. Breton, îi vor
defini Fenomenul Procopiu (diferit de alt
fenomen, Efect Procopiu care se referă
la discontinuităţile magnetice produse
într-un fir de material feromagnetic la
trecerea prin el a unui curent
alternativ).
1924, la 5 martie, susţine la Paris teza de
doctorat:
„Asupra
birefringenţei
electrice şi magnetice a substan-ţelor”.
Comisia de doctorat: Aymée Cotton,
Charles Fabry şi H. Mouton.
1925, întors în ţară, profesor titular la Catedra
„Gravitaţie, căldură şi electricitate” a
Universitaţii din Iaşi.
1929, Efectul Procopiu ca efect circular al
discontinuităţii de magnetizare care
apare la trecerea unui curent alternativ
printr-un fir feromagnetic.
1930, publică lucrarea „Magnetizarea unei
substanţe feromagnetice sub influenţa
unui câmp alternativ”.
1933, ţine lecţia inaugurală la deschiderea
anului universitar, la Universitatea din
Iaşi, în faţa regelui Carol II, Conferinţa
„Himere în știinţe”.
1937-1941, primul decan al Facultăţii de
Ştiinţe a Universităţii din Iaşi.
1946, se căsătoreşte cu dna Rodica Vasiliu
Georgescu.
1955, membru titular al Academiei Române.
1962, iese la pensie de la Catedra pe care o
conducea la Universitatea din Iaşi.
1964, 21 martie, laureat al Premiului de Stat.
1967, doctor honoris causa al Universităţii Gh.
Asachi din Iaşi.
Ordine ale statului român: Coroana
României (1938), Ordinul Muncii cl. III (1953),
Ordinul Muncii cl. I (1960), Om de ştiinţă
emerit (1962), Steaua RSR cl. II (1965), Meritul
Ştiinţific cl. I (1966), Steaua RSR cl. I (1970).

2. Formarea profesională
Vede lumina zilei la 19 ianuarie 1935, la
Bârlad, ca fiu al lui Emanoil Procopiu (mic
funcţionar la Tribunal şi la Primărie) şi al
Ecaterinei (Catinca). Catinca provenea dintr-o
familie veche de răzeşi din satul Bălăbăneşti
(Familia Tasca), o vatră de cultură şi istorie a
Moldovei prin oamenii pe care i-a dat. Şcoala
primară o face la Bârlad, la fel şi liceul, la una
din şcolile cunoscute ale Moldovei: Liceul
„Gheorghe Roşca Codreanu”, astăzi Colegiul
„Codreanu”. Termină liceul ca şef de promoţie
remarcându-se prin pasiunea sa pentru
matematică şi fizică, pentru ştiinţele naturii,
istorie, geografie şi limbi străine.
Liceul „Gh. Roşca Codreanu” era o şcoală
cu mare tradiţie şi mari dascăli, care a dat
cunoscute personalităţi în cultura şi ştiinţa
românească. Şcoala i-a sădit pentru prima
dată pasiunea pentru ramurile ştiinţei şi
cunoaşterii universului, dorinţa de a şti cât
mai mult despre sensul realităţii şi al vieţii. De
reţinut faptul că perioada în care Ştefan
Procopiu a trăit era una din cele mai bogate
perioade de descoperiri în fizică şi
electricitate, domenii care îl atrăgeau şi-i
stimulau pasiunea pentru nou şi pentru
inovare.
Bârladul era la sfârşitul secolului XIX şi
început de secol XX un oraş cu o viaţă
intelectuală
bogată:
Vlahuţă,
Tonitza,
Tutoveanu, Victor Ion Popa, Mihai Ralea,
fizicianul Ion Plăcinteanu, o societate literar
ştinţifică „Stroe Beloescu” cu o bogată
bibliotecă, teatru, toate constituiau un cadru
în care preocupările pentru cultură erau
dominante într-un oraş liniştit, lipsit de alte
tentaţii. Ştefan Procopiu participă la
manifestări organizate aici, susţine conferinţe,
învaţă să susţină o lucrare şi „să vorbească şi
să scrie” (era o atmosferă stimulatoare pentru
cunoaştere, pe care am simţit-o şi eu
cunoscând-o în vacanţele pe care, ca elev la
Liceul „Sfântul Sava” din Bucureşti, le făceam
la Bârlad şi găseam aici cărţi care lipseau în
alte mari biblioteci).
Absolvent al liceului „Codreanu”, îşi
continuă studiile la Facultatea de Ştiinţe a
Universităţii din Iaşi (1908-1912). Aici, are
ocazia să cunoască cursurile unor mari
profesori, mulţi dintre ei formaţi în şcolile
europene. Personaliatea dominantă, care i-a şi
marcat cariera de fizician, a fost însă
profesorul de fizică Dragomir Hurmuzescu.
Titular al unei licenţe şi al unui doctorat luate
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la Sorbona sub îndumarea lui Gabriel
Lippmann, un laureat al Premiului Nobel, care
prin lucrările sale în domeniul descărcării
corpurilor încărcate electric de către radiaţiile
X, magnetoism şi metoda de determinare a
raportului <v> între unitatea electrostatică şi
cea magnetică, Hurmuzescu devenise un nume
cunoscut în fizica europeană. Ştefan Procopiu
este atras de concepţia lui Dragomir
Hurmuzescu privind organizarea învăţământului electrotehnic în universităţi, o
apropiere a fizicii de experiment şi aplicaţie şi
va deveni în viitor, colaboratorul cel mai
apropiat al lui Hurmuzescu în organizarea
învăţămantului electrotehnic în universităţi.
În anul 1919 obţine bursa „Adamache”
acordată de Academia Româna şi pleacă la
Paris, unde la Sorbona îl va avea conducător
de doctorat pe Gabriel Lippmann, care
condusese şi teza de doctorat a lui Dragomir
Hurmuzescu, iar după dispariţia acestuia pe
Aymée Cotton. Susţine teza de doctorat la 5
martie 1924, având ca temă „Asupra
birefringenţei electrice şi magnetice a
suspensiilor”, pe care o susţine în faţa unei
comisii formate din Aymée Cotton, Charles
Fabry, H Mouton.
Perioada 1919–1924, pe care o petrece la
Paris, este o perioadă în care în paralel cu
pregătirea tezei, reia o serie de cercetări
iniţiate încă din ultimii ani ai studenţiei,
comunicând în reviste de specialitate şi
Comptes Rendues ale Academiei de Ştiinţe din
Paris, rezultate care-l fac deja cunoscut în
lumea fizicii europene.
Întors în ţară, din anul 1925 este numit
profesor titular al Universităţii din Iaşi, la
catedra Gravitaţie, Căldură şi Electricitate.
3. Opera ştiinţifică

[acad. Ştefan Procopiu în laboratorul său de
la Iaşi. În spate, tabloul lui Dragomir
Hurmuzescu, dascălul său]
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De la prima lucrare [1] publicată în Analele
Ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi: „Variaţia
forţei electromotoare datorită mişcării
electrolitului” (1912), până la ultima lucrare
[2] publicată în anul 1972 în Comptes Rendues
de l’Academie des Sciences de Paris, în 1921,
intitulată: „Dispersia optică a birefringenţei
electrice şi dicroismul electric al suspensiilor
coloidale de pentoxid de vanadiu şi
benzopurpurină”, lui Ştefan Procopiu i se
atribuie mai mult de 172 articole publicate în
revistele de specialitate din ţară şi din
străinătate: Analele ştiinţifice ale Universităţii
din Iaşi, Bulletin Scientifique de l’Académie
Roumaine, Comptes Rendues de l’Académie
de Science de Paris, Revue générale
d’Electricité,
Annales
de
Physique,
Physikalische Zeitschrift, Journal des Sciences
Physiques, Die Naturwissenschaften, Revista
Ştiinţifică Adamachi, Kolloid Zeitschrift, Bul.
Inst. Politehnic Iaşi, Studii şi Cercetări
ştiinţifice ale Academiei - Filiala Iaşi.
Domeniile de cercetare în care s-ar putea
grupa cercetările sale ar putea fi: Magnetismul
substanţelor (aici intră Magnetonul BohrProcopiu, Efectul de magnetizare, Pături
subţiri
feromagnetice),
Magnetismul
pământesc (hărţi ale magnetismului în
România),
Fenomene
electroşi
electromagnetice (depolarizarea luminii şi
birefringenţa), Potenţial metal–electrolit, Alte
domenii şi Filosofia ştiinţei.
Încă din anii studenţiei, în anul 1913,
Dragomir Hurmuzescu publica în Bulletin
Scientifique de l’Académie Roumaine des
Sciences [3] rezultatele cercetărilor sale
privind determinarea momentului magnetic
molecular aplicând teoria cuantelor elaborată
de Planck şi teoria magnetismului a lui
Langevin. Procopiu a intuit existenţa stărilor
staţionare de energie ale atomilor şi a stabilit
expresia teoretică a momentului magnetic al
electronului în raport de valoarea constantelor
universale. Valoarea momentului magnetic
molecular numit şi magnetonul teoretic, este
stabilită de Ştefan Procopiu cu câţiva ani
înainte ca Bohr să calculeze această valoare şi
să o facă cunoscută lumii ştiinţifice care o
preia sub denumirea magnetonul lui Bohr. Ca
act de dreptate, mai târziu, descoperirea lui
Ştefan Procopiu va fi cunoscută ca Magnetonul
Bohr–Procopiu.
Deja
personalitatea
sa
ştiinţifică începea să se contureze pe plan
internaţional.
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În anul 1924, Ştefan Procopiu reluând
această problemă, publica în Franţa, în
Jurnalul de Fizică [4] punctul de vedere
asupra Magnetonului lui Bohr.
Despre această descoperire Horia Hulubei
spunea: „Ştefan Procopiu este primul care a
introdus cuantificarea la atom şi care, cu
această ocazie, a fost şi primul care a dat o
valoare pentru momentul magnetic la atom, în
vigoare şi astăzi”. Abia peste un an, Bohr a
cuantificat
atomul,
pentru
explicarea
spectrelor hidrogenului, iar unitatea de
magnetism atomic, este în general cunoscută
sub numele magnetonul lui Bohr.
Perioada pregătirii doctoratului la Sorbona
a fost o perioadă deosebit de rodnică din
punct de vedere al cercetărilor efectuate în
paralel cu pregătirea tezei sale de doctorat
care a avut ca tematica: „Studiul birefringenţei electrice a suspensiilor” [5].
În anul 1921, în laboratoarele lui Gabriel
Lippmann de la Sorbona, Ştefan Procopiu
descoperă un fenomen optic nou care constă
în depolarizarea longitudinală a luminii de
către suspensii şi coloizi, descoperire
prezentată în şedinţa Academiei de Ştiinţe din
Paris la 8 august 1931 [6]. Era o practică a
laboratorului de a prezenta mediului ştiinţific,
rezultatele deosebite apărute. În anul 1930,
acest fenomen a fost denumit de profesorul A.
Butaric, FENOMENUL PROCOPIU.
Paginile volumelor conţinând rapoartele
ştiinţifice ale celor mai cunoscuţi fizicieni, au
menţionat cu mare frecvenţă numele lui
Ştefan Procopiu: „Asupra unui fenomen
electro şi magnetic optic care ţin pulberile
metalice în suspensie” (1922), „Variaţia
spectrelor de arc ale mercurului cu condiţiile
de emisie” (1922), „Aspectul arcului şi spectrul
lui la metale în vid” (1923), „Spectrele de arc
între metale” (1924), „Influenţa acţiunilor
mecanice şi a curentului alternativ asupra
discontinuităţilor de magnetizare” (1927),
„Potenţialul electrocinetic al metalelor şi forţa
electromotoare de mişcare” (1930), „Demagnetizarea fierului şi nichelului în câmp
alternativ” (1933), „Asupra magnetizării ideale
a unui cristal de fier” (1934), „Discontinuităţile de magnetizare în câmp alternativ”
(1937), „Cementarea fierului studiată cu
ajutorul potenţialului de disoluţie a fierului
cufundat în apă acidulată” (1940).
Alte reviste precum: Journal de Physique,
Physikalische Zeitschrift, Analles de Physique,
Analele ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi,

Journal de Chimie Physique îi publică
lucrările. Războiul întrerupe apariţia unor
lucrări ale lui Ştefan Procopiu în străinătate
ele fiind publicate în reviste româneşti.
O direcţie de cercetare dezvoltată de
Ştefan Procopiu, de larg interes ştiinţific şi
întinsă pe o perioadă lungă de timp, a fost şi
aceea a magnetismului terestru pornind de la
observaţia că Iaşi este o regiune cu anumite
anomalii magnetice ceea ce impunea
dezvoltarea
unui
larg
program
de
experimentări derulat câţiva ani, cu îmbogăţiri
de date de la an la an, ceea ce a permis
ridicarea unor hărţi magnetice, importante
pentru
clarificarea
acestui
fenomen.
Programul de măsurători se extinde la zona
Moldovei şi Basarabiei, iar la lucrări sunt atraşi
colaboratori ai acestuia Gh. Vasiliu, N.
Calinicenco, N. Florescu.
Prima lucrare în această problematică
apare în anul 1931 [7] şi prezintă elementele
magnetismului terestru la Iaşi la această dată,
urmată de o serie de lucrări vizând
măsurătorile magnetice în Moldova şi
Basarabia în anul 1933 [8], determinarea
elementelor magnetice şi o primă încercare, în
1935, de realizare a unor hărţi magnetice
pentru România [9].
Măsurările continuă în perioada 1936-1939
când se evidenţiază declinaţia componentei
orizontale [10] şi în perioada în care se ridică
noi hărţi magnetice (1940), studii de
magnetism pământesc în România (19411947). An de an, se adaugă noi informaţii care
contribuie la îmbogăţirea unei bănci de date
cuprinzând informaţii ştiinţifice de maximă
importanţă, respectiv variaţiile seculare
(1950). Urmărirea în timp a magnetismului îi
permite lui Ştefan Procopiu sa tragă concluzia
că momentul magnetic al pământului începe
să crească, observaţie pe care o comunică în
Geophysical Research Washigton [11].
Încununarea eforturilor făcute de Ştefan
Procopiu şi colaboratorii săi (T. Tutovan, Gh.
Vasiliu, N. Florescu, N. Calinicenco, E.
Ionescu, C. Păpuşoi) pe parcursul a mai mult
de 100 de ani, a condus la realizarea hărţilor
magnetice ale României din perioada 1850–
1954 şi elementele magnetice ale Bucureştilor
(1712–1954) şi ale Iaşilor (1828–1951) [12].
Cercetările lui Ştefan Procopiu în domeniul
magnetismului terestru şi ridicarea hărţilor
magnetice pe perioada 1895–1954, pe lângă
valoarea ştiinţifică a acestora, au un mare
caracter de actualitate, permiţând previziuni
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ştiinţifice asupra unor fenomene de
geomagnetism. Ca urmare a cercetărilor sale,
el a constatat că, începând cu anul 1932,
momentul magnetic al globului terestru a
început să crească, după ce timp de 100 de ani
a scăzut continuu, rezultatele comunicate
dând răspuns unor controverse întinse pe mai
multe decenii şi a determinat, la 500 de ani
perioada acestei variaţii.
Cercetările sale în domeniul feromagnetismului (încă din 1930) l-au condus la
descoperirea unui fenomen nou, numit în
1951, Efectul Procopiu, efect ce va fi utilizat
mai târziu în construcţia calculatoarelor
(americanul Roman Storski). Studiind Efectul
Barkhausen, care constă în trecerea unui
curent alternativ prin fire de material
feromagnetic, descoperă un efect circular al
discontinuităţii de magnetizare care apare la
trecerea unui curent alternativ prin fire
feromagnetice magnetice, efect care va
cunoaşte în lumea fizicii, numele de EFECT
PROCOPIU [13–15].
Ion Agârbiceanu spunea în 1956 [20, p.84]
că „Efectul Procopiu a deschis un drum nou şi
interesant pentru toţi cei care întrebuinţează
fenomenul de polarizare ca metodă de
cercetare a naturii”.
Lucrări mai puţin cunoscute, dar
importante în plan ştiinţific: natura ionică a
spectrelor de scintilaţie, natura atomică a
spectrelor de arc, justificarea teoretică a
faptului că emisia ultravioletă a soarelui este
mai intensă decât cea preconizată de Legea lui
Planck ca urmare a recombinărilor ionilor
metalici (1923).
Activitatea lui Ştefan Procopiu după anul
1950 este la fel de bogată. În 1951, reia studiul
efectului Barkhausen, circular la fire prin care
trece un curent alternativ, determină
momentul magnetic al electronului din
conductibilitatea electrică la frecvenţe mari,
într-o descărcare prin gaze sub influenţa unui
câmp magnetic continu (1954), creşterea
momentului
magnetic
al
pământului
(Washington 1954), determinarea valorii
magnetonului Bohr printr-o metodă de
rezonanţă în aerul ionizat (1957), dispersia
optică a birefringenţei electrice a suspensiilor
coloidale de benzopurpurină (Paris 1972).
Există multe lucrări ale academicianului
Ştefan Procopiu care, deşi au o circulaţie mai
restrânsă, au importanţă ştiinţifică şi justifică
aplecarea cu mai multă atenţie asupra lor:
natura ionică a spectrelor de scintilaţie,
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natura atomică a spectrelor de arc,
justificarea teoretică a faptului că emisia
ultravioletă a soarelui este mai intensă decât
cea preconizată de Legea lui Planck ca urmare
a recombinărilor ionilor metalici (1923).
Primind în 1957 lucrarea pe care Stefan
Procopiu o publicase privind magnetonul,
Constantin Neniţescu îi scria: „Am primit
lucrarea D-voastră despre magneton şi m-am
bucurat mai mult decât dacă aş fi făcut-o eu;
sunt mândru şi fericit că aţi putut să publicaţi
această frumoasă cercetare în străinătate, să
avem şi noi cu ce ne mândri.” [20, p 86].
Academicianul Eugen Bădărău spunea că:
„lucrările sale sunt recunoscute în străinătate
şi citate în mai toate tratate, iar autori
precum Bruhat, Ollivieri, Gamelin, Holfbauer,
Koch, Bouasse, acordă spaţii mari cercetărilor
lui Ştefan Procopiu”.
4. Profesor şi om de cultură
Înzestrat cu un talent pedagogic deosebit,
cu o claritate şi o eleganţă deosebite în
prezentarea unor probleme, cursurile ţinute
erau moderne, fundamentate ştiinţific şi
urmărite cu interes de studenţi.
Fenomenul, teoria şi experimentul, au fost
factorii pe care, continuând tradiţia
împământenită de înaintaşul său profesorul
Dragomir Hurmuzescu, s-a străduit să-i
continuie.
Cărţile sale [16-19] se disting prin claritatea
şi logica transferului de informaţii, prin
simplitatea formulării unor fenomene care să
devină uşor accesibile studentului. Imi
amintesc ca în perioada doctoratului meu la
Iaşi, vizitându-l şi oferindu-mi cartea sa de
Temodinamică, m-am grăbit să văd prezentarea principiului conservării energiei, cum
găseşte cea mai adecvată formulare care să
facă înţeles un principiu al fizicii, nu simplu de
înţeles. Iar faptul, cum plastic o spune, că
natura joacă un rol de contabil care ţine o
socoteală clară între ceea ce dă şi ceea ce
primeşte m-a făcut să înţeleg că lucrul cel mai
greu este să prezinţi simplu un lucru complex!
Primul principiu arată că energia din natură
se transformă dintr-o formă în alta, dar nici nu
se pierde, nici nu se crează şi va sta la baza
tuturor fenomenelor.
Prin scrierile sale sau prin conferinţele
susţinute, el dovedeşte cititorului sau
ascultătorului o înaltă cunoaştere a problemelor moderne ale ştiinţei.
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Ştefan Procipiu este autorul unor articole
de istorie şi filosofie a ştiinţei, prezentarea
celor mai moderne probleme care frământau
în acei ani lumea ştiinţei. Publică sau susţine
conferinţe privind magnetonul, aspecte din
dezvoltarea electricităţii. „De la razele
Roentgen la razele Gamma”, „Propagarea
undelor electrice”, „Universul este el etern şi
infinit ?”, „Julius Robert Meyer”, „Enigma
magnetismului pământesc”, sunt conferinţe
publicate, în majoritate, în Revista Adamache.
Fiecare din aceste lucrări ar putea face
obiectul unor mai largi prezentări a ideilor
care se desprind din acestea. O prezentare
fragmentată, ar constitui după opinia autorului
acestor rânduri o aventură, motiv pentru care
recomand cititorului o parcurgere în extenso a
acestor lucrări existente în Revista ştiinţifică
Adamache.
Blajin în relaţiile cu oamenii, dovedea o
mare combativitate atunci când trebuia să-şi
apere o convingere, o idee în care credea (nu
a fost lipsit de hărţuieli o bună parte a
perioadei 1944–1956 dar a ştiut să o parcurgă
cu demnitate).
Ca şi Dragomir Hurmuzescu, a crezut şi a
luptat pentru dezvoltarea conceptului de
apropiere a tehnicii de „fizica pură”, idee
inexistentă în acei ani în universităţi,
dezvoltarea acelui nou concept de organizare
a învăţământului electrotehnic promovat de
Dragomir Hurmuzescu la Iaşi prin crearea unor
institute electrotehnice şi chimice în
Universitatea ieşeană, dezvoltarea fizicii
aplicative în universităţi, apte să formeze
ingineri în aceste domenii de vârf, lucru atacat
de „Politehnici” care solicitau să fie singurele
care să formeze specialişti destinaţi tehnicii,
ingineriei.
Într-o intervenţie „Suntem noi serioşi?” [20]
Procopiu invita Universităţile şi Politehnicile la
o compeţie deschisă: „“Nu mă îndoiesc că va
veni un moment când Institutele tehnice
universtare şi Politehnicile se vor întâlni pe
singurul teren serios, moral şi folositor, pe
terenul concurenţei şi al producţiei originale,
în invenţii şi în lucrări care să servească
dezvoltarea industriilor ţării pe baze
naţionale”. Parcă n-ar fi trecut 100 de ani!
Lumea intelectuală a Iaşi-ului îl considera
pe Ştefan Procopiu nu doar fizicianul care a
continuat în mod strălucit tradiţiile lui
Dragomir Hurmuzescu, ci ca cel care a
descoperit noi fenomene ce au intrat în
patrimoniul fizicii mondiale, nu doar dascălul

care, cu talent a format numeroase generaţii
de fizicieni şi ingineri (a predat fizica şi la
Politehnica din Iaşi, iar o bună perioadă de
timp a fost şi decan al Facultăţii de
Electrotehnică, continuatoarea Şcolii de
Electricitate şi a Institutului Electrotehnic
creat de Dragomir Hurmuzescu la Iaşi, prima
formă de învăţământ superior în electricitate),
ci şi omul de cultură pasionat de carte, teatru,
muzică şi pictură.
Prietenii săi marturisesc pasiunea sa
pentru: Goethe, Voltaire, Anatole France,
Molière, Paul Valéry, Shakespeare. Îi plăcea
pictura lui Rembrandt, El Greco, cât şi cele ale
lui Luchian şi Tonitza. Teatrul era o altă
pasiune, fiind în Comitetul Teatrului Naţional,
la care director era în acei ani îndrăgitul
scriitor Ionel Teodoreanau, era cunoscut
pentru aportul său în stabilirea repertoriului
teatrului, în păstrarea calităţii reprezentaţiilor. Îi plăcea filosofia, împărtăşind aceeaşi
pasiune cu dna Rodica Procopiu, soţia sa,
distinsa profesoară de filosofie pe care am
avut şansa să o cunosc şi să vorbesc cu domnia
sa la o vizită făcută profesorului Ştefan
Procopiu, la Iaşi. Era un colaborator activ la
revista „Însemnări ieşene” şi credea, ca şi Will
Durand - pionier al ingineriei mecanice, că
ştiinţa ne dă cunoaşterea, iar că filosofia este
singura care ne poate da înţelepciunea. A
pledat ca „ştiinţa să fie prietenă cu tehnica”,
concept de mare actualitate şi astăzi, care-şi
pot sugera probleme şi-şi pot împrumuta
procedee de lucru. „Artele tehnice, care nu se
folosesc de descoperirile ştiinţifice, ajung
repede grozav de sterile, iar astăzi diferenţa
între ştiinţă şi tehnică este aproape
inapreciabilă, greu de desprins unde se
termină una şi unde începe cealaltă,
anticipând o situaţie pe care o trăim astăzi
când ştiinţa şi tehnica ar trebui să fie într-o
legătură mai strânsă şi mai corect înţeleasă”.
Din activitatea de conferenţiar a lui Ştefan
Procopiu, aş dori să mă refer la una din
conferinţe, cea ţinută la deschiderea anului
universitar din Iaşi (1933) în care el, cel mai
tânăr profesor, trebuia să susţină această
conferinţă în faţa regelui Carol II, participant
la această manifestare.
Alegând ca subiect „Himere în ştiinţe”,
Ştefan Procopiu foloseşte acest prilej pentru a
sensibiliza lumea, implicit pe rege, asupra
rolului ştiinţei în dezvoltarea societăţii, cum
„himerele în ştiinţe” au condus la progrese
arătând că astrologia, alchimia şi atomul,
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himere, care la o anumită dată, au condus la
dezvoltarea societăţii şi la progresul ei.
Fundamentare ştiinţifică, poezie, cunoaştere,
filosofie, arta discursului, cum „strecoară
regelui” lucruri care ar trebui să-i stea în
atenţie, organizarea în viaţă, sprijinirea
dezvoltării, cum prestigiul internaţional al
operei ştiinţifice se răsfrânge asupra statului,
gândirea neproductivă a omului politic faţă de
ştiinţă sunt idei ale acestui discurs.
Cât despte formarea inginerului, el susţine
că „progresul cere formarea inginerului
creator care în cazuri neaşteptate să ştie să se
descurce singur”. Ştiinţa pură, dacă ajunge la
rezultate fundamentale care aduc ordine în
haos şi legea pentru prevedere, se face cu
multe greutăţi, sprijinindu-se adesea pe idei
false şi umblând după lucruri irealizabile.
Himerele, astrologia, perpetuum mobile,
atomul au condus la dezvoltarea astronomiei şi
cunoaşterii universului, perpetuum mobile la
principiile termodinamicii, la legea conservării
energiei. „Iar himera mişcării perpetue n-o
putem împiedica să stimuleze înainte
imaginaţia cel puţin când este vorba de
universul intreg”. Alchimia, arta de a
transforma „corpii vulgari în aur” a condus ca
din încercările lor să rezulte chimia, gustul de
a transforma corpii unul din altul. Atomul este
iarăşi un domeniu în care de la speculaţie şi
himeră, se ajunge la cunoaştere. Ceea ce a
intuit şi a prezis Ştefan Procopiu în anul 1933
s-a dovedit cu prisosinţă în anii noştri!
Îşi încheie conferinţa anticipând problemele
complexe pe care viitorul le va pune în faţa
omului de ştiinţă „cunoştinţele se complică şi
necontenit se pun probleme noi”. Newton,
spune Ştefan Procopiu, spunea că la sfârşitul
vieţii sale se considera ca un copil care
plimbându-se pe ţărmul oceanului necunoscutului, a găsit o cochilie mai frumoasă decât
a celorlalţi, dar că malul infinit al Oceanului,
rămâne cu un număr infinit de cochilii.
Concluzia acestei conferinţe se desprindea cu
pregnanţă: „Cu aceste cochilii pe care trebuie
să le găsim, noi clădim civilizaţia şi progresul”
[20].
Lucrări valoroase privind viaţa şi opera lui
Ştefan Procopiu, au fost publicate de
V.Tutovan [22], Cezar Buda [23], [24], precum
şi într-o muncită şi bogată în informaţii lucrare
publicată de Teodora Cornelia Cristofor,
editată la Ed. Palatul Culturii, Iaşi [20].
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5. Concluzii
În istoria ştiinţei şi culturii româneşti,
Ştefan PROCOPIU se înscrie ca unul dintre
oamenii cu care ţara noastră se poate mândri
prin aportul său adus la dezvoltarea fizicii şi
tezaurului de cunoştinţe ale lumii. Format în
şcoala românească, capabil să preia ceea ce
este bun de la alţii şi să fie om de ştiinţă în
Franţa şi în ţara sa, Ştefan Procopiu a
continuat la Iaşi deschiderile ştiinţifice ale
şcolii ieşene de fizică [25] (Teodor Stamati,
Stefan Micle, Dragomir Hurmuzescu) şi a
contribuit la formarea altor valoroşi fiziceni:
profesorii Toma Farcaş, Gheorghe Vasiliu,
Vasile Petrescu, Vasile Tutovan, Ilie Bursuc,
Valer Pop, Constantin Păpuşoi.
În istoria fizicii, Ştefan Procopiu rămâne
prin trei descoperiri fundamentale: magnetonul (Magnetonul Bohr–Procopiu), Fenomenul
Procopiu şi Efectul Procopiu, cât şi prin altele
menţionate mai sus şi considerate foarte
importante prin aplicaţiile care au urmat
publicării acestora (magnetizare, straturi
subţiri, procese de electroforeză cu aplicare la
tehnologiile de depunere vopsele, magnetism
terestru şi hărţi).
Continuând
tradiţia
lui
Dragomir
Hurmuzescu și contribuind la creşterea
prestigiului şcolii româneşti de fizică, el
spunea: „cunoştinţele se capătă prin studiu,
dar faptele constatate şi experienţele sunt
pârghiile care fixează cunoştinţele”.
Dascăl şi om de cultură, sprijinitor al lui
Dragomir Hurmuzescu [21] în înfiinţarea şcolii
de electricitate de la Iaşi şi a Institutului
Electrotehnic în Universitatea ieşeană, al
dezvoltării fizicii aplicate, Ştefan Procopiu ne
lasă o operă pe care avem obligaţia să o
cunoaştem şi să o valorificăm.
Astăzi, când vorbim de valoare, ce
reprezintă ea şi ce ar trebui să fie omul de
valoare în progresul societăţii, când avem
nevoie de modele pe care generaţiile mai
tinere mai puţin le au şi mai puţin le cunosc pe
cele care ar exista, prezentarea acestora pe
lângă invitaţia de a fi urmate, reprezintă şi un
omagiu pe care noi electrotehnicienii le
închinăm cu pioşenie şi recunoştinţă celor care
au dezvoltat fizica şi electrotehnica
românească.
Ştefan Procopiu rămâne aşa cum
academicianul Cristofor Simionescu remarca:
„Nu vom spune lucruri noi afirmând că
academicianul Ştefan Propcopiu este cel mai
mare fizician pe care l-a dat până în prezent
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poporul nostru, o mare personalitate a ştiinţei
şi culturii româneşti, care şi-a înscris prin
realizări remarcabile numele, în fundamentatele cuceriri ale fizicii pe plan mondial” [20,
p. 100].
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