PREOCUPARI GEOGRAFICE LA MIHAI EMINESCU
de DUMITRU T.\T:\RU

In viaţa sa, marele poet, M i h a i Eminescu, de la a cărui di spariţie
se împlinesc 1 00 de ani, a manifestat interes şi pentru geografiC'. Legfl
turi strînse cu geografia a avut la Berlin, iar peste un deceniu, ca pro
fesor la Iaşi.
Important pentru problema pe care o urmărim este anul al doilea
de studii la Berlin ( 1 8 73-1 874), ca student extraordinar. Incă din primul
semestru , alături de unele cursuri de filozofie, economie politică, istorie,
drept, �storia artei, se găsesc în program şi cursul de geografie fizică al
profesorului J. C. Poggendorff, pentru care a achitat taxa de 5 mărci,
ca şi pentru celelalte cursuri. Dar, în afară de cele la care s-a înscris o
fi cial, se crede că in vederea insu�iriî unor cunoştinţe cit mai bogate
şi variate, Mihai Emi n escu a urmat şi alte cursuri . Între manuscri sele
sale s-a găsit un caiet cu orarul tu turor cursurilor din semestrul de vară
1 874, în care, pe lîngă cursul menţionat a lui J. C. Poggendorff, apar
cîtev.:� cursuri noi de geografie, etnografie şi altele. Dintre acestea re
ţinem pe cele ţinute de Ermann "Observaţiile geografilor şi ale fizicir
n ilor" , K:ppert "Ge�rafia şi e tnografia Europei antice".
Stabilindu-se la Iaşi, după ce îşi încheie perioada bucureşteană de
redactor- al ziarului "Timpul" ( 1 87 7- 1 883), unele documente atestă că
poet,Jl a predat geografia şi statistica la Şcoala Comercială.
Referit'Jr la obiectul pe care îl predă, geografia şi statistica, ca un
document preţios pentru istoricul geografiei economice didactice repro
ducem un pasaj dintr-o scrisoare a poetului Mihai Eminescu trimisă la
20 octombrie 1 884 bunului său prieten Chibici Rîvneanu
"Fiind vacante mai multe catedre la şcoala comercia lă, cerusem su
plinirea. isteriei. Dar catedra aceasta dîndu-se al tuia, m-a ins(!rcinnl P"
mine cu geografia şi statistica, cu un program foarte încărcat, obiect care
are inconvenientul că nici cărţi nu există pentru studierea lui, iar el în
suşi nu consistă dintr-un dicţionar de mii de nume proprii şi de cifre
statistice" . A profesat totuşi un an şcolar, de la 1 octombrPe 1 884 pînă

la 1 septembrie 1885.
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In perioada cînd Mihai Eminescu scria în coloanele ziarelor "C\Jrierul
de Iaşi" şi "Timpul", CI publicat numeroase articole şi studii de geografie
economică. S-a pronunţat statornic şi ferm pentru dezvoltarea şi mo
dernizarea agriculturii şi industriei autohtone, i-a reţinut atenţia, trans
porturile, comerţul şi populaţia.
De asemenea, s-a interesat de noile manuale de geografie pe care
le-a recenzat, scoţînd în evidenţă părţile pozitive cît şi unele greşeli. I n
"Curierul de Iaşi" din 25 august 1 876, Eminescu recenzează cu unele a
precieri "Noul metod de geografie elementară" de A. Gorjan, dar atrage
atenţia asupra unor definiţii confuze, a unor exprimări pleonastice, a unor
greşeli de limbă, chiar de acord gramatical.
Asupra situaţiei predării geografiei în şcoală în perioada respectivă
şi ulterioară se referă mai tîrziu diferiţi geografi din ţara noastră : Geo-
grafia
spunea Simion Mehedinţi
era o disciplină enumerată : în
şirarea de nume proprii şi de cifre statistice ", exact cum a scris şi Mihai
Eminescu în scrisoarea sa.
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