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PRECUVÂNTARE
,,Academia unei națiuni este expresia
cea mai înaltă a culturii neamului
de care e vorba”. (S. Mehedinți)

Lucrarea de față este și nu este un ,,dicționar”, așa
cum a fost intitulată de inițiatorul acestui Proiect –
Asociația Personalului Didactic ,,Simion Mehedinți”.
Este un dicționar pentru că prezintă toți membrii
Academiei, născuți pe pământul ,,bătrânei Vrance”.
Este și… un pomelnic sau diptic pentru că în această
listă sunt incluși ,,nemuritorii” de până acum, ai acestui
ținut legendar, fii care ar trebui pomeniți în fiecare
sărbătoare creștină, măcar în bisericile așezărilor în care
s-au născut; este un areopag – ,,adunare de savanți și de
artiști de valoare”, în care cititorul va putea găsi pe toți
vrâncenii care au intrat pe ușile împărătești ale Academiei
Române.
Este un îndemn pe care-l facem tuturor instituțiilor
de cultură și educație de a atribui numele savanților, unor
școli, licee, biblioteci și unități de cultură din localitățile
unde aceștia s-au născut sau din județ:
În sfârșit, este o culegere de micromonografii în
care cititorul află mai multe informații decât într-un dicționar clasic, dar mai puține decât într-o monografie
privitoare la viața și opera unui om de știință, filosof sau
artist.
La o asemenea afirmație se va putea afirma că mai
există și alte ,,personalități academice”, născute în acest
areal, lucru foarte adevărat: Varlaam este primul care în
Cazania (1643) lui lansează cuvântul ,,românesc”; Ion
Diaconu a descoperit și a dat la iveală varianta-tip
(Costanda Păun) a Mioriței, preexistentă variantei Vasile
Alecsandri; poetul vrâncean, Dumitru Pricop, are un
vers-refren fabulos, unic în poezia românească și poate pe
tot mapamondul: ,,Pământul meu e bun pentru icoane”.
Cu toate aceste observații trebuie precizat că cei
incluși în această lucrare poartă aura celui mai înalt for
științific și de cultură de la noi.
Prin această întreprindere de inimă și suflet, am dorit
să aducem un pios omagiu celor care la acest moment fast
al existenței poporului român – Unirea cea Mare –, despre
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care Mehedinți spunea că a fost realizarea cea mai mare
a românilor de la Decebal.
În pragul Centenarului Unirii, pare că întreaga națiune și-a adus aminte vorbele savantului de la Soveja,
lucru pe care l-am făcut și noi, propunându-ne să realizăm
un dicționar al academicienilor vrânceni.
Din cei 31 de academicieni înscriși în acest pomelnicul vrâncean, 15 s-au născut în Municipiul Focșani, 14
în mediul rural (Adjudu-Vechi, Budești, Broșteni, Câmpineanca, Dumbrăveni, Faraoanele-Vârteșcoiu, Pufești, Răcoasa, Ruginești, Soveja, Șerbănești – Galați, Tâmboiești,
Vidra, Văsui-Vrâncioaia), unul s-a născut în Municipiul
Adjud și unul în Orașul Odobești.
Pentru a da unitate acestei lucrări și a o feri de eclectism, am alcătuit un format de articol pe care l-am trimis
tuturor celor care au aderat la acest obiectiv.
Autorii celor 31 de articole sunt personalități locale
și naționale (profesori și profesori universitari, cercetători, doctori ingineri etc.), oameni cu preocupări în domeniul de cercetare al academicianului tratat etc.
Fiecare autor a avut libertatea să-și alcătuiască
articolul după felul în care s-a simțit atras și de om, nu
numai de academician. Cititorul va putea observa vibrația
fiecărui autor vis-a-vis de opera științifică sau de alte
domenii de abordare și de atitudini.
Am dorit ca prin acest demers să promovăm și
autorii articolelor, gândind această lucrare ca pe o ,,apă
vie” de la care să ne adăpăm permanent, pentru că ,,tot
ce-i românesc nu piere”.
Focșani, iunie 2018
Costică NEAGU
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SIMION MEHEDINȚI
(1868-1962)
Membru titular al Academiei Române 19 mai 1915
Membru corespondent 5 aprilie 1908, repus în drepturi 3 iulie 1990
Președinte al Secțiunii istorice 1928-1929
Discurs de recepție: Caracterizarea etnografică a unui popor
prin munca și uneltele sale (6 iunie 1920)
Conf. dr. Costică NEAGU,
Univ. din București, D. F. P. Focșani
1868, octombrie 16. Se naşte la Soveja în fostul Judeţ
Putna.
1892, februarie 14. Îşi ia examenul de licenţă cu lucrarea:
,,Ideile lui J.J. Rousseau asupra educaţiei”. În comisie era şi
Titu Maiorescu.
1900, noiembrie. La Universitatea din Bucureşti ia fiinţă
prima catedră de Geografie, încredinţată lui Simon Mehedinţi.
La cursul inaugural (3 noiembrie), participă şi Titu Maiorescu.
1900. Începe colaborarea la Buletinul Societăţii Regale
Române de Geografie, devenind preşedintele comitetului de
redacţie până în 1944.
1901. La rugămintea lui Spiru Haret, începe elaborarea de
manuale şcolare de geografie pentru toate treptele de
învăţământ. (1901-1948)
1904. Organizează la Iaşi primul Congres al profesorilor
de geografie.
1907. La insistenţele lui Titu Maiorescu, preia direcţia
revistei Convorbiri literare, până în anul 1924.
1910, februarie. Apare lucrarea Titu Maiorescu (notiţe
biografice).
1913. Apare lucrarea Poporul (cuvinte către studenţi).
1914, septembrie 14. Fondează şi redactează Dumineca Poporului, foaie pentru ridicarea poporului,
până în decembrie 1933, cu o întrerupere de doi ani (aug. 1916 - sept 1918).
1915, mai 15. Este ales membru titular al Academiei Române.
1918, martie-octombrie. Este ministru al Instrucţiunii publice şi cultelor în Guvernul Marghiloman.
Trece prin Parlament: Lege pentru eforiile şcolare şi Lege pentru şcolile pregătitoare şi seminariile
normale.
1919, martie 31 - decembrie 31. Editează revista Munca, socială, politică şi economică, în
codirectorat cu: C. Garoflid şi M. Şeulescu.
1919. Apar lucrările: Altă creştere. Şcoala muncii; Oameni de la munte.
1920. Apare lucrarea Politica de vorbe şi omul de stat.
1923. Publică în volum Şcoala poporului.
1928. Apare L’ecole de paix (Şcoala păcii).
1930. Apare Terra, introducere în geografie ca ştiinţă.
1940. Publică Trilogii: Ştiinţa-Şcoala-Viaţa, cu aplicări la poporul român.
1941. Apare Creştinismul românesc, adaos la caracterizarea etnografică a poporului român.
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1943. Editura fundaţiilor Regale publică primul volum din Opere complete (partea I şi partea a II-a),
ediţie plănuită în 14 volume.
1946. Îşi tipăreşte memoriile sub titlul Premise şi concluzii la Terra.
1948-1962. Suportă cenzura totalitară, fiind marginalizat de comunişti.
1962, decembrie 14. Se stinge din viaţă. Este înmormântat la Cimitirul Bellu
Postumitatea:
1968. Sărbătorirea, la Soveja, a centenarului naşterii savantului;
1993, octombrie 24. La iniţiativa familiei şi a Asociaţiei ,,Simon Mehedinţi”, este reînhumat la
Soveja, alături de strămoşii săi.
2012, octombrie 19-20, Focşani-Soveja. Comemorarea semicentenarului morţii savantului.
Apariţii postume inedite:
2000. Goethe şi Eminescu, Ed. Terra, Focşani;
2001. La ceas de taină - conferinţe radio, Ed. Terra, Focşani;
2002. Synopsis, scrieri alese, ed. Ed. Terra, Focșani;
2008. Ethnos, o introducere în studiul omenirii, Ed. Terra, Focşani;
2012. Caiete, vol. I, Ed. Terra, Focşani;
2015. Caiete, vol. II, Ed. Terra, Focşani;
2016. Caiete, vol. III, Ed. Terra, Focșani;
Lucrări despre Simion Mehedinţi:
1995. V. I. Ţiroiu - Cum am colaborat cu profesorul Simion Mehedinţi”, Ed. Terra, Focșani;
2003. Costică Neagu - Simion Mehedinţi, biobibliografie, Ed. Terra, Focșani;
2004. Costică Neagu - Simion Mehedinţi, pedagog de vocaţie, Ed. Terra, Focșani;
2004. x x x
- Simion Mehedinţi, volum omagial, Editura Universitară, București;
2009. Costică Neagu - Simion Mehedinţi, prozator şi publicist, Ed. Terra, Focșani;
2014. Costică Neagu - Dumineca Poporului, repere monografice, vol. I-II, Ed. Terra, Focșani.

* * *
Orice lucrare, studiu, chiar articol de dicționar mai extins despre Simion Mehedinţi, va
trebui să ţină seama de evaluarea pe care autorul însuşi o face vieții și creaţiei sale în ,,seara
tuturor zilelor”, la venerabila vârstă de 83 de ani - 15 sept. 1951. Această dorinţă testamentară,
am descoperit-o într-un document inedit aflat în arhiva familiei, document care a stat la baza
antologiei, de autor, ,,S. Mehedinţi-Soveja - Synopsis”1.
În acestă succinta prezentare a lui Mehedinţi, vom ţine cont de preferinţele savantului în
gruparea scrierilor pe domenii, în stabilirea ordinei de prezentare, în care identificăm domeniile
de cercetare, făcând adăugirile care se impun pentru fiecare domeniu abordat. Mai remarcăm, din
acest document, faptul că Mehedinţi spera într-o ediţie restrânsă a operei sale, în care să se
tipărească lucrările cele mai dragi acestuia, deoarece, credem noi, pierduse speranţa că va mai fi
continuată seria de ,,Opere complete” iniţiată de Fundaţiile Culturale Regale, în 1942.
Viaţa. Simion Mehedinţi, cel din urmă vlăstar al familiei Neculai şi Voica Mehedinţu, s-a
ivit ,,la anu unamie optu sute şazezeci şi opt, luna octomvrie, ziua optsprezece - când a fost
declarat copilul - Semionu a lui Neculai Mehedinţu, de secsu bărbătescu, născutu altăieri, în
Comuna Soveja, la casa părinţilor săi” [16 octombrie 1868]2. Interesant este faptul că eroarea
privind anul naşterii lui S. Mehedinţi s-a perpetuat până în anul 1997, când Asociaţia ,,Simion
Mehedinţi”, Focşani-Vrancea, care a tipărit ed. a VIII-a a lucrării pedagogice ,,S. MehedinţiSoveja - Altă creştere. Şcoala muncii”, a publicat în facsimil actul de naştere al lui Simion
Mehedinţi, act existent la Arhivele Naţionale, Focşani, Vrancea. Originea sovejană, acolo unde
s-a zămislit Mioriţa, a considerat-o ca pe un blazon de înaltă nobleţe, fapt pentru care mai târziu
a adăugat numelui său şi Soveja. ,,Omul acela [S.M.] a avut un mare noroc în viaţă. S-a născut
în fundul unui sat de munte, din părţile Vrancei. Tatăl lui ştia numai carte bisericească veche,
1

S. Mehedinţi-Soveja - SYNOPSIS, scrieri alese, ed. I, Ed. Terra, Focşani, 2002, 400 p.
Registrul Starei Civile al Comunei Soveja, pentru născuţi, Plasa Zăbrăuţi, Districtul Putna, p. 28, Direcţia
Judeţeană, Arhivele Naţionale, Vrancea, în: ,,S. Mehedinţi-Soveja – Altă creştere. Şcoala muncii”, ed. a VIII-a - cu
adăugiri, Ed. Viaţa Românească, Bucureşti, 1997, pp. 249-251;
2
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iar mama lui nu ştia nici să citească. Mare noroc, fiindcă de la dânsa am aflat cum se vorbeşte
româneşte, fără cuvinte străine, cum sunt multe prin cele cărţi”.
Tatăl său se trage dintr-o familie de preoţi: bunicul savantului fusese preot în sat, fraţii au
fost preoţi, iar tatăl Neculai Mehedinţu a fost dascăl la biserica satului.
Neculai şi Voica (Guriţă) Mehedinţu au avut 11 copii, dintre care 7 au murit, din copilărie,
de vărsat. Cine scăpa de această teribilă boală trăia până la adânci bătrâneţe, cum s-a întâmplat şi
cu Simion. Cei patru copii ai lui Neculai şi Voica au fost: Neculai – seminarist la Cetatea Albă şi
preot la Păuneştii Vrancei; Marina, căsătorită cu preotul Constantinescu în Soveja; Ion, preot la
Soveja, şi Simion, academician, întemeietorul geografiei române moderne, cel care a făcut primii
pași în etnologie, antropogeografie și… geopolitică.
Copilăria va fi fost ca a tuturor celor de seama lui, până s-a dus la şcoală, pentru că ,,Boala
de care a pătimit cel mic, dintre cei patru rămaşi în viaţă, n-a fost vărsatul, ci şcoala” - aluzie la
metodele nepedagogice şi la pălciile de vergi, care erau la mare cinste şi cu care dascălii îşi
îndemnau elevii la învăţătură.
Când era mic, mergea cu vitele la păscut, se juca, zburda prin poienile codrilor Sovejei,
bucurându-se de verdele brazilor şi de cântecul păsărilor, sorbind cu nesaţ şi împărtăşindu-se din
icoanele Zboinei, Răchitaşului, Văii Chilugului. Lumea copilăriei a săpat adânc în sufletul celui
care abia venise pe lume. Deşi a plecat de mic de acasă - pe la nouă, zece ani -, imaginea satului
de sub codru, l-a urmărit ca pe nimeni altul, lăsând chiar cu limbă de moarte să fie dus în
cimitirul alor săi, din Soveja - lucru care s-a înfăptuit în octombrie 1993.
Începutul şcolii a însemnat, într-un fel, sfârşitul copilăriei, deoarece aceasta a fost o cumplită
corvoadă, în care metoda de predare era una: ,,lovirea cu palcea sau cu varga (de salcie, de
mesteacăn ori de prun)”.
După primele trei clase absolvite la Soveja, următoarele două clase le-a urmat la Vidra
,,unde se adunau copiii fruntaşilor din toată Vrancea”. Aici, alte orizonturi, altă viaţă, alţi
oameni. În locul codrilor de brad, a pădurilor de fag şi de stejar. În locul Dragomirei - ,,un biet
pârâu de raţe şi de gâşte” - a întâlnit Râul Putna care, atunci când venea învolburat, era ,,spaima
lumii”. Şcoala era cam aceeaşi - ,,dondăneam pe de rost, ceea ce monitorul ne da, de ici până
colo”.
Au urmat apoi şcolile de la oraşe: Seminarul de la Roman - 4 ani; Seminarul Central de la
Bucureşti - 1 an; Liceul ,,Unirea” din Focşani - 1 an (1885-1886, cls. a V-a) şi Colegiul ,,Sfântu
Sava”, din Bucureşti - 3 ani (1886-1889, cls. VI-VIII). Schimbările dese ale şcolilor şi ale
profesorilor, nu numai că nu l-au derutat, dar i-au dat şi o altă învăţătură - şcoala vieţii şi chiar
şansa de a întâlni câte un dascăl de ispravă.
Aceşti profesori i-au sădit în suflet pasiunea pentru istorie, matematică şi pentru limba
latină. După terminarea liceului a avut şansa de a fi apărut o bursă la Seminarul Normal
Superior. Obţinând bursa, proaspătul bacalaureat avea asigurate condiţiile materiale, putându-se
ocupa, cu toată energia de studii. Pe de altă parte, Mehedinţi a avut norocul de a întâlni aici doi
mari profesori: Titu Maiorescu şi Alexandru Odobescu, personalităţi care îi vor marca întreaga
viaţă. De la Maiorescu a luat dragostea pentru profesorat, ataşamentul faţă de tineri, pasiunea
excursiilor, concretizată în celebrele Congrese ale profesorilor de geografie (1904-1942). De la
Odobescu i-au rămas înclinaţia către frumos şi orientarea spre geografie. Odobescu a fost cel
care l-a recomandat pentru bursa oferită de Societatea Geografică Română.
În perioada studiilor universitare de la Facultatea de Litere şi Filosofie (1889-1892),
Mehedinţi va desfăşura o prodigioasă activitate de organizare a studenţilor în cadrul ,,Ligii
pentru unitatea culturală a românilor” (24 ian. 1891), din comitetul căreia făcea parte, alături
de: P.P. Negulescu, G. Murnu, N. Vicol, I. Lupulescu (secretar), M. Dragomirescu etc.
Din iniţiativa Ligii, S. Mehedinţi, alături de alte personalităţi ale vieţii noastre culturale: V.
A. Urechia, B. Şt. Delavrancea, C. Rădulescu-Motru, N. Iorga şi alţii, au prezentat conferinţe
prin care au relevat continuitatea şi unitatea poporului român.
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Mehedinţi împreună cu P. P. Negulescu a redactat ,,Memoriul studenţilor universitari
români privitor la situaţiunea românilor din Transilvania şi Ungaria”, tipărit în limbile: română
şi franceză, în 13.000 de exemplare şi difuzat în toată Europa. Acest Memoriu a iritat guvernul
de la Budapesta care a invitat studenţii maghiari să dea un răspuns studenţilor români, prin care
să măsluiască realitatea.
În replică, studentul Aurel C. Popovici a publicat La Question roumaine en Transylvanie et
en Hongrie, în limbile română, franceză, germană, engleză spaniolă şi italiană, retipărită în 1892,
în 12.000 de exemplare, la iniţiativa Ligii de la Bucureşti. Atât Memoriul cât şi Replica au avut
un mare impact în plan internaţional, acţiunea studenţilor români fiind întâmpinată cu o caldă
simpatie, de cancelariile occidentale şi de cele mai importante organe de presă.
În 1892, Mehedinţi termină Facultatea de Litere şi Filosofie a Seminarului Normal Superior
din Bucureşti, trece examenul de licenţă, cu calificativul Magna cum laude şi la îndemnul lui
Odobescu se înscrie şi obţine, de la Societatea Română de Geografie, o bursă pentru a studia
geografia la Paris. Ajuns în ,,oraşul luminilor”, S. Mehedinţi continuă activitatea în cadrul Ligii,
iniţiind, în 1893, Charta rotundă, o foaie volantă, scrisă de mână, gândită ca un periodic lunar
care să aibă următoarea rută: Paris, Viena, Budapesta, Cluj, Bucureşti, Anvers şi Graz.
,,Iniţiativa Chartei rotunde aparţine lui S. Mehedinţi, pe atunci student, membru activ al Secţiei
din Paris a Ligii Culturale. El este şi autorul interesantului editorial care, mai ales în prima sa
parte, dezvăluie o adevărată concepţie politică, menită să imprime tineretului studios o
orientare naţional-politică unitară”.
Deşi a avut o existenţă foarte scurtă, doar un număr, Charta rotundă ne dezvăluie activitatea
studenţimii române din ţară şi din străinătate, în sprijinul românilor din Imperiul Austro-ungar şi
din Transilvania. Tinerimea universitară din România, prin Memoriul său, nu dorea să se
amestece în treburile interne ale Imperiului, ,,în conflictele interne ale vecinilor, ci facem apel la
tinerimea liberală din Europa pentru a-i sili pe reacţionarii nobili din Ungaria să asculte de
glasul timpului, să se supună şi să facă act de liberalism”.
Ajuns la Paris, la începutul anului 1893, S. Mehedinţi se avântă cu acelaşi elan şi în
activitatea de instruire pe tărâmul geografiei. Pentru că la Sorbona se predau cursuri de geografie
regională - geografia coloniilor franceze - Mehedinţi ajunge la École Normale Supérioare ,,unde
erau primiţi cei mai aleşi tineri francezi destinaţi carierelor intelectuale”. Aici l-a întâlnit pe
,,singurul mare geograf francez din acea vreme, pe Paul Vidal de la Blache, care nu ajunsese
profesor la Sorbona, dar preda cu însufleţire şi geniu la acea renumită şcoală”1, fiind considerat
de către continuatorii săi un adevărat întemeietor al geografiei umane franceze. Înţeleptul dascăl
l-a sfătuit pe tânărul de la Gurile Dunării, venit să dezlege tainele geografiei, să meargă la
Berlin, unde şcoala geografică era cu mulţi paşi înainte, prin activitatea unor înaintaşi ca
Humboldt şi Ritter. Prin diversificarea mijloacelor de informare, se adunase un imens material
documentar, care trebuia sistematizat şi pe baza căruia să se traseze liniile de forţă, să se
stabilească principiile unitare ale cenuşăresei ştiinţelor - geografia. Acest lucru îl va face Oskar
Peschel care va prezenta o operă clară şi sistematică, cu principii şi argumentare, prin care
,,geografia dobândise iarăşi prestigiul academic de care se bucurase în prima jumătate a
secolului”. Alături de Peschel, Ferdinand von Richthofen va fi cel care va pune bazele
,,obiectului şi metodelor geografiei”, devenind ,,protagonistul mişcării geografice, nu numai din
Germania, ci chiar din întreaga lume”, aceştia aducând o nouă renaştere a geografiei. Mehedinţi,
însă, avea nevoie de ,,o sistematică introducere în geografie ca ştiinţă”. Considerând că nu poţi
reconstitui corpul uman pornind de la o unghie, iar drumul spre geografie trebuie să plece de la
observarea directă, după care să urmeze conceptualizarea. Mehedinţi începe o serie de excursii,
pe cont propriu, ,,în ţinuturile cele mai caracteristice ale Germaniei”, făcând comparaţii între
Câmpia Nord-Europeană şi Câmpia Română, între climele celor două ţări. Contactul cu etnograful Adolf Bastian îi va deschide drumul spre o altă ştiinţă-pivot pentru istorie, geografie,
pedagogie - etnografia. Acest lucru l-a îndemnat să continue pregătirea la Universitatea din
1

Victor Tufescu – Simion Mehedinţi, viaţa şi opera, Ed. Enciclopedică, Buc., 1994, p. 28.
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Leipzig ,,luând cunoştinţă mai de aproape şi de latura antropogeografică a geografiei”,
cunoscută sub numele de Şcoala de la Leipzig, al cărui reprezentant era renumitul profesor Fr.
Ratzel. Cu unele clarificări, în domeniul geografiei, dar şi cu multe nedumeriri, Mehedinţi plecă
în anul 1895 la Leipzig, aici urmând să lucreze la teza de doctorat sub îndrumarea lui Fr. Ratzel.
Datorită unei puternice încordări intelectuale, generate şi de faptul că nu pătrundea
articulaţiile ştiinţei geografice, Simion Mehedinţi ,,s-a trezit cu un puternic surmenaj”. Acest
lucru l-a obligat la întreruperea pregătirii timp de doi ani, fapt consemnat şi în procesul verbal al
şedinţei S.R.G. din 2/14 martie 1896. ,,Tânărul bursier al Societăţii, dl. Mehedinţi,(…) a trebuit
să întrerupă orice activitate intelectuală şi să se odihnească câtăva vreme în ţară”.
Descurajat şi fără bani, Mehedinţi se întoarce în satul natal, unde fiul risipitor se reintegrează încet, încet în viaţa şi tradiţiile alor săi, în ritmurile atemporale ale celor din mijlocul
cărora plecase. Au urmat doi ani ,,de refacere fizică, dar şi doi ani de cugetare, de observaţie, de
cristalizare a tot ceea ce studiasem, de schiţare a lucrărilor mele de mai târziu”. Se pare că în
această perioadă a funcţionat, pentru a se putea întreţine, ca profesor de limba germană la Liceul
Naţional din Iaşi. Eugen Lovinescu, fostul său elev ne spune următoarele: ,,Pedagogia sa de
natură explozivă consta în descărcări electrice la fiecare două minute: bum! bum (…) în aceeaşi
oră puteai obţine doi de zece şi trei de unu, alte note nu existau; motor pus sub presiune, nu
cunoştea repaosul sau munca ordonată!”.25
Refăcut complet după şederea de la Soveja, S. Mehedinţi s-a întors la Leipzig, şi-a reluat
lucrul la teză, obţinând diploma de doctor în filosofie (specialitatea geografică), cu calificativul
,,suma cum laude”, fiind felicitat de corpul profesoral. Magistrul său, Fr. Ratzel, elogiind
calităţile candidatului ,,subliniază, ca un merit deosebit, faptul că a ajuns la o cugetare
geografică - geographisch denken”. Succesul său a fost consemnat şi în BSRG: ,,D. Mehedinţi
(…) şi-a încoronat munca sa strălucitoare prin obţinerea - maxima cum laude - a diplomei de
doctor în specialitatea geografiei la Facultatea de Litere a Universităţii din Leipzig”. Urmare a
intervenţiei Societăţii Române de Geografie şi a cererii lui T. Maiorescu, Ministerul Instrucţiunii
Publice a înfiinţat la Universitatea din Bucureşti prima catedră de geografie.
Primul curs universitar de geografie, ţinut de Mehedinţi la 3 nov. 1900, a însemnat, la noi,
actul de naştere al acestei ştiinţe. La curs a participat şi bătrânul Maiorescu, venit să-şi susţină
ucenicul la prezentarea disertaţiei de către tânărul doctor în geografie. Însuşi E. Lovinescu,
student la Facultatea de Litere, şi-a schimbat părerea despre fostul său profesor de la Iaşi,
afirmând că: ,,Rezultatul a depăşit orice aşteptare: vreme de un ceas, dl. Mehedinţi şi-a dezvoltat
subiectul cu un calm nebănuit (…) în timp ce, cu ochii plini de bucurie, Maiorescu sublinia
cuvintele prin gesturi expresive şi cu priviri circulare ce voiau să spună: ei, ce vă spuneam eu,
aşa-i că are talent”, iar Nicolae Orghidan, student în primul an, nota următoarele: ,,La ora fixă
apăru pe uşă un bărbat tânăr, zvelt care se îndrepta spre catedră cu paşi uşori şi siguri. Avea
înfăţişarea distinsă a unui adevărat intelectual…Începu să vorbească liber cu o remarcabilă
uşurinţă, fără sfiala obişnuită a începătorilor. Îşi urmărea firul ideilor cu o logică strânsă ce
captiva atenţia ascultătorilor. Folosea o limbă literară aleasă, ocolind pe cât putea neologismele. Nu lipseau figurile de stil puse ici, colo la loc potrivit…”.
În 1902, S. Mehedinţi se căsătoreşte cu Maria Cicei (n. 1881), fiica unui mocan din Ardeal Ion Cicei, de loc din Râşnov - care trecea deseori munţii în Ţara Românească, ducându-şi oile în
Câmpia Dunării, la iernat. ,,Când i-a venit sorocul să fie luat la oaste într-o unitate din armata
austro-ungară (…), a trecut din timp peste munţi cu oile şi-a rămas în România”, unde a trăit tot
restul vieţii, rostuindu-şi gospodăria şi avutul.
Simion şi Maria au avut doi copii: Maria-Simona, pe numele de alint Mica (n. 1903) şi Emil
(n. 1905). Mica s-a căsătorit cu C. C. Giurescu, ajuns mare istoric şi academician, la fel ca şi fiul
acestuia, Dinu Giurescu - Gongu, aşa cum îl alinta bunicul Mehedinţi. Emil a devenit avocat.
Viaţa familiei Mehedinţi, cu zile luminoase şi întunecate, a curs în casa din str. Dimitrie
Racoviţă, nr. 12 - casă dotală, cumpărată din zestrea soţiei. Casa a devenit celebră prin faptul că
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aici au avut loc şedinţele Junimii, aici primea corespondenţa directorul Convorbirilor literare
(ian.1907-dec.1923), directorul Duminecii poporului (14 sept.1914 - 15 dec.1933), profesorul şi
academicianul S. Mehedinţi. Aici îşi are astăzi, sediul Institutul de Geografie, înfiinţat în 1944.
Din ziua de 3 nov. 1900, când a semnat actul de naştere a geografiei româneşti, Mehedinţi a
început urcuşul pe treptele ştiinţei geografice, ale etnografiei, pedagogiei şi literaturii. Cu toate
că a avut o viaţă lungă, pare că mereu a fost într-o permanentă cursă contra cronometru, cu
timpul. Lucra, lucra, lucra mereu. În zilele scurte de iarnă, se trezea dimineaţa, se îmbrăca pe
întuneric, punându-şi de seara hainele în ordine, ca să nu-i deranjeze pe ai casei şi începea lucrul.
Niciodată nu-l apuca ziua-n pat.
În 1915, Mehedinţi a devenit membru plin al Academiei Române, membru corespondent era
din 1908.
Din cauza războiului, S. Mehedinţi şi-a rostit Discursul de recepţie la Academia Română Caracterizarea etnografică a unui popor prin munca şi uneltele sale - la 6 iunie 1920.
În anul 1918 - martie-octombrie - a fost ministru al instrucţiunii şi cultelor, în Guvernul
Marghiloman. În această perioadă a trecut prin Parlament, cu unanimitate de voturi, două legi ale
învăţământului (Legea eforiilor şcolare şi Legea şcolilor pregătitoare şi a seminariilor
normale), prin care a urmărit reformarea învăţământului rural. După căderea Guvernului
Marghiloman, primul gând al profesorului a fost să-şi continue activitatea didactică şi ştiinţifică,
ţinându-se departe de politică. Undeva notează că ,,în noiembrie 1919, am ieșit din Partidul
Conservator și din politică”.
O parte mai puţin cunoscută din activitatea didactică a lui S. Mehedinţi, asupra căreia dorim
să aruncăm o scurtă privire este munca de profesor la Şcoala Superioară de Război, desfăşurată
între anii 1919-1938, unde preda geografia generală. La aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea
acesteia s-a tipărit lucrarea ,,Istoricul Şcoalei Superioare de Război”, care are un capitol special
dedicat profesorilor civili - ,,Omagiul Şcoalei Superioare de Război către domnii profesori
civili”. Contribuţia şi meritele profesorului Mehedinţi din această perioadă, ne sunt relevate în
lucrarea ,,Promoţia 100, de ofiţeri de comandă şi Stat Major, pentru România”, editată de
Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti 1996, volum coordonat de gen. Mircea Agapie,
Rectorul Academiei de Înalte Studii Militare, în care se recunoaşte întâietatea lui Mehedinţi
privind geopolitica un concept tabu, la noi, după ultimul război: ,,Geograful român Simion
Mehedinţi (1868-1962), elev al lui Fr. Ratzel, pe timpul studiilor în Germania (…) este primul
care abordează la noi problemele de geopolitică. Înainte de primul război mondial, el a publicat
studiul ,,Chestia orientală, din punct de vedere geografic şi etnografic”, republicat în anii celui
de Al Doilea Război Mondial sub titlul ,,O problemă de geopolitică românească şi europeană”.
Pentru meritele sale ştiinţifice, dar şi pentru căldura cu care îi îndruma pe tineri, pentru
dragostea pe care o manifesta faţă de întregul popor, faţă de copilăretul ţării, Mehedinţi a fost
preţuit, în epocă, de lumea academică, de către dăscălime şi de tineret.
Al doilea Război Mondial, cu evenimentele sale dramatice, pentru România - cedarea
Basarabiei, a Bucovinei, raptul Transilvaniei de Nord - a confirmat semnalele de alarmă trase de
Mehedinţi. ,,Ruina hotarelor arată lămurit că n-am dat poporului nostru o altă creştere, n-am
muncit destul, nu ne-am pregătit şi, în cele din urmă, ne-am prăbuşit”. Pentru profesor, adevărata vină o poartă şcoala, în continuă reformare: ,,Legi, regulamente şi programe cu duiumul Cercetăşie, Străjerie, Frăţie de cruce”, care derutează pe copii, părinţi şi pe profesori.
Mehedinţi este însă un optimist incorigibil, încrezător în steaua poporului său, care, în viitor, va fi mântuit numai prin muncă şi moralitate, lucru la care ar trebui să reflectăm şi noi astăzi:
,,Neamul românesc nu va putea birui greutăţile de azi, decât muncind mai mult şi mai bine,
decât cei care îl duşmănesc, şi întrecându-i prin moralitate”.
Sfârşitul războiului şi noua putere instalată în România îl vor marginaliza cu brutalitate, pe
Simion Mehedinţi. În timpul războiului, lucrurile s-au precipitat, atât pentru ţară, cât şi pentru
profesor. În anul 1943, profesorul C. C. Giurescu, ginerele lui S. Mehedinţi, a plecat la Istanbul,
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trimis de Mihai Antonescu, pentru a înfiinţa un ,,Institut Cultural Român la Ankara”, acţiune la
care ,,colaborează şi prof. S. Mehedinţi”.
Din 1943 şi până în 1946, familiile C.C. Giurescu, Simion Mehedinţi şi Emil Mehedinţi au
locuit la Istanbul. Poate că plecarea în Turcia să fi făcut parte din acţiunea lui Mihai Antonescu,
de a pune pe intelectualii români la adăpost, de tăvălugul roşu care ameninţa România!?
De la Istanbul, Mehedinţi trimite Academiei Române, actul prin care donează acesteia,
biblioteca personală, alcătuită din: cărţi, hărţi, atlase, manuscrise. Mai donează ,,Casa de citire”,
din casa părintească de la Soveja, ,,cărţile populare care pot fi citite de săteni (dacă sunt în două
exemplare)”, iar şcolii din Soveja, îi dăruieşte ,,o grădină şi un loc de pepinieră - [pentru
instruirea practică a elevilor n. a.] – cumpărat acum zece ani din proprietatea statului”. În
acelaşi timp, ,,ca proprietar al revistei Convorbiri literare1, prin act semnat de întemeietorii
Junimii - actul se află în plicul sigilat de la Academie - dăruiesc şi această revistă tot Academiei
Române ”.
La întoarcerea în ţară, în 1946, Mehedinţi găseşte casa rechiziţionată - aici se afla Confederaţia Generală a Muncii - iar biblioteca, una dintre cele mai valoroase din ţară, ...dispărută.
De acum începe coşmarul pentru cel ajuns la vârsta patriarhală, de aproape 80 de ani. În
această situaţie, Mehedinţi va face intervenţii nenumărate pentru a i se restitui casa. Academia
Română se va implica şi ea în această acţiune, arătând că Simion Mehedinţi are ,,statut de
demnitar, ca membru al Academiei, fiind scutit de rechiziţie”. De asemenea, se precizează că
biblioteca personală a fost donată Academiei încă din 1943 şi savantul trebuie să intre în posesia
ei, pentru a putea lucra în continuare.
Deşi Ministerul Afacerilor Interne îi răspunde cu promptitudine că imobilul este scutit de
rechiziţie, hotărând restituirea imediată a acestuia (24 oct. 1946), Mehedinţi va intra în propria-i
casă abia în anul 1957. Probabil că fiind la o vârstă aşa de înaintată, autorităţile au aşteptat să se
stingă din viaţă şi să nu mai aibă cui să redea locuinţa.
În perioada 1946-1950 va locui pe strada Berzei nr. 47, în casa lui C. C. Giurescu, ,,într-o
singură cameră”.
La 30 iun. 1950, după arestarea lui C. C. Giurescu (în noaptea zilei 5.05.1950), casa familiei
acestuia a fost confiscată, familia evacuată împreună cu familia Mehedinţi şi duşi într-un ghetou
din strada Alexandru Moruzi, nr. 27 - ,,o stradă cu nume urât, trebuind să locuim patru
persoane: eu, soţia, fiica noastră (soţia lui Giurescu) şi fiul lui [Dinu], student universitar, într-o
cameră plină de ploşniţe”.
După câteva luni, prin grija părintelui Balaur, devenit şi duhovnicul savantului, Mehedinţi
s-a mutat ,,în casa parohială a Bisericii Mavrogheni”, unde a locuit până în 1957, ,,într-o
strâmtorare tot mai grea, îndeplinind toate nevoile traiului material - până şi tăiatul şi căratul
lemnelor”, şi asta la vârsta de aproape 90 de ani.
În anul 1957, ,,prin bunăvoinţa tuturor, începând cu Preşedintele Ţărei [Dr. Petru Groza,
Preşedintele Consiliului de Miniştri], cu fostul preşedinte, prof. Dr. Parhon”…, şi-a recăpătat locuinţa din str. Dimitrie Racoviţă nr. 12, la 2 martie 1957, unde, în sfârşit, şi-a reîntregit familia.
Bucuria revenirii în casa unde a trăit şi creat o viaţă, nu poate acoperi deznădejdea şi sfâşierea care-l cuprinde la 26 martie 1957, când ,,am păşit pragul casei, găsind-o goală - numai
păreţii şi acoperişul…, iar când m-am coborât în camera unde lucrasem o viaţă întreagă - total
goală şi aceea…!!!”. Aici cuvintele celui care a băut tot paharul amărăciunii, devin neputincioase. Frânturi de gânduri te hăituiesc, iar în minte îţi încolţeşte întrebarea ultimă: Cu ce ţiam greşit, Doamne?
Ce va fi simţit în sufletul său e greu de spus în cuvinte. Cel ce slujise o viaţă întreagă munca
şi adevărul, cinstea şi iubirea faţă de semeni se vedea acum batjocorit şi umilit, fără putinţa de a

1

Cf. EXTRAS din Analele Academiei, Tom LXIV, Şedinţa publică de la 23.03.1943, p. 2, act datat la 2 martie
1945 - Istanbul, ss. Consul general Paul Negulescu, aflat în arhiva familiei Mehedinţi, oferit nouă spre consultare de
dna Simona Mehedinţi, nepoata savantului.
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se apăra. Pierderea bibliotecii, arestarea celor 31 de titluri din opera sa2, suna mult mai greu
decât o condamnare la nefiinţă.
Semnificative pentru caracterul şi statura morală a lui Mehedinţi rămân, între altele, două
mărturii: lucrarea ,,Aşa a fost…” a renumitului chirurg, profesor doctor, Ion Juvara şi ,,Rugăciunea din urmă” a savantului.
În cartea sa, chirurgul Ion Juvara face o confesiune impresionantă: ,,Pe Prof. Simion Mehedinţi l-am operat pentru un cancer sigmoidian. Împlinise 82 ani, dar avea o stare biologică
perfect normală. Atât înainte cât şi după operaţie lucra zilnic 4-6 ore la istoria lui Tucidide. Fusese evacuat din casa sa, nu avea pensie şi o ducea destul de greu, dar suporta totul cu
demnitate; nu l-am auzit niciodată plângându-se de situaţia în care se găsea.
Într-o zi a venit, în clinică, prof. C. I. Parhon să viziteze pe una din colaboratoarele lui, care
fusese operată. I-am spus că Simion Mehedinţi este internat şi operat. A intrat să-l vadă. Erau
vechi prieteni. L-a întrebat dacă are pensie. A răspuns că NU!
-…Bine, am să intervin să-ţi dea pensie! a spus C. I. Parhon.
- Nu primesc decât dacă se va da tuturor colegilor mei! - a răspuns S. Mehedinţi spre
uimirea mea, care cunoşteam cât de greu trăia. Oricine citeşte acest episod îşi poate da seama
ce OM era profesorul Simion Mehedinţi.
Am de la el un tablou de Tonitza, dar mai valoroasă este scrisoarea de mulţumiri, în care
face considerente asupra comportării oamenilor în vremea pe care o trăiam şi asupra calităţilor
deosebite ale poporului român, care a trecut prin atâtea epoci istorice vitrege”1.3
,,Rugăciunea din urmă - 31 X 1954” este o cutremurătoare mărturie a unui destin tragic, un
bocet prin care se lasă şi o nădejde pentru urmaşi.
Scrutându-şi viaţa atunci ,,când nu mai e mult până departe”, deşi lăsat ,,pradă vânturilor şi
întâmplărilor, cu casa fără coperiş”, Fagul din Munţii Vrancei, peste care a trecut aproape un
veac, în care a ţinut piept tuturor vicisitudinilor, la aproape 90 de ani ai săi, nu renunţă la muncă.
,,Dacă se vor mai găsi niscaiva cărţi, ori manuscrise, aştept cu recunoştinţă, să mi se arate
lipsurile şi să mai îndrept ce se mai poate îndrepta”.
Rugăciunea din urmă este mai mult decât un testament spiritual, aşa cum s-a spus, este ,,o
socoteală cu veşnicia”, o mărturisire în faţa lui Dumnezeu.
Singur cu Cel de Sus, la fel ca baciul din Raiul Sovejei, Mehedinţi meditează la ceea ce ia cu
el, dar mai ales la ceea ce lasă urmaşilor. Se gândeşte la mersul ştiinţei, îşi cântăreşte opera. Deşi
istovit de ani, nu lasă din spate povara - ,,Ordinea obligaţiilor mele oficiale ar fi aceasta:
Armata, Biserica, Şcoala şi Academia, iar în latura ştiinţei: geografia, antropogeografia, etnografia, pedagogia”, nu se lasă de muncă până la ultima picătură de vlagă, de viaţă.
Pe prieteni şi colegi, îi învăluie în iubire şi căldură, iar pe călăi îi ignoră. El ,,pluteşte pe ape
ca Sfântu Petru”, ei sunt orbi şi întemniţaţi. Ruga înţeleptului este ca o Înviere: ,,…ideal de
viaţă. …AMIN!”
Opera Ştiinţa. Personalitate polivalentă, S. Mehedinţi a abordat mai multe domenii ştiinţifice: geografia, etnografia, istoria, pedagogia, filosofia. Între toate, geografia a fost prima povară, pe care a dus-o toată viaţa şi pe care a ridicat-o, la noi, de la statutul de ,,cenuşăreasă a
ştiinţelor” la rangul de ştiinţă de corelaţie pentru toate celelalte ştiinţe. Prin munca şi geniul său,
Mehedinţi a căpătat o cugetare geografică ,,geographisch denken”, a creat şi la noi un mediu
geografic prin cursurile sale universitare, prin activitatea ştiinţifică şi publicistică de la Buletinul
Societăţii Regale Române de Geografie, prin manualele şcolare de geografie, prin opera sa
ştiinţifică şi prin ilustra şcoală geografică pe care a ridicat-o: George Vâlsan, C. Brătescu, Vintilă
Mihăilescu şi mulţi alţii.
Primul pas pe care l-a făcut în cercetarea ştiinţifică a fost în domeniul pedagogiei cu lucrarea
de licenţă ,,Ideile lui J. J. Rousseau asupra educaţiei”, iar al doilea în geografie cu lucrarea de
2
1

* * * - Publicaţiile interzise până la 1 mai 1948, Bucureşti, 1948, pp. 274-276.
Prof. dr. Ion JUVARA - Aşa a fost, amintirile unui chirurg, Editura DU-STYL, Bucureşti, 1996, p. 244.
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doctorat ,,Ueber die kartographische Induktion - Inducţia cartografică”, o lucrare despre hartă,
instrumentul fundamental de cercetare în geografie.
Drumul în geografie a început la 3 nov. 1900, când a rostit ,,Disertaţia inaugurală – Obiectul geografiei”. Citind cursul inaugural al Facultăţii de Geografie, eşti impresionat de maturitatea gândirii sale, de modul în care tânărul profesor relevă legile care guvernează cele patru
sfere, ce compun Terra, dând una dintre cele mai complete definiţii ale geografiei, valabilă şi
astăzi. În acelaşi timp, este semnificativ faptul că Mehedinţi precizează, din start, valoarea educativă a acestei scientia nova. Cuvântul cheie pe care se sprijină argumentaţia lui Mehedinţi este:
diferenţierea - ,,dezvoltare progresivă prin diferenţiere”; diferenţierea învelişurilor telurice litosferă, hidrosferă, atmosferă, biosferă, din care decurge definiţia geografiei: ,,ştiinţă a evoluţiei
pământului, considerat în relaţia reciprocă a celor patru învelişuri, atât din punct de vedere
static cât şi dinamic”1. Din această scânteie, din sesizarea acestei esenţe se va naşte opera sa
,,Terra - introducere în geografie ca ştiinţă”. În timp, S. Mehedinţi va ridica geografia de la
statutul de ştiinţă mnemotehnică şi enumerativă la rangul de ştiinţă explicativă, trecând ,,la o
generalizare a particularului şi la o esenţializare a generalului”.
Tratând Pământul ca pe ,,casa de educaţie neamului omenesc”, Mehedinţi este preocupat
permanent de valoarea educativă a ştiinţei, în general, şi a geografiei, în special, a menirii omului
de ştiinţă care, ,,prin meditaţia sa liniştită, înlocuieşte inconştienţa şi aiureala plebei nepolitice
şi politice, veghind interesele superioare ale omenirii” şi la dezvoltarea permanentă a poporului
din care face parte.
Audiind cursurile de etnografie ale lui Adolf Bastian i se deschide drumul spre o ştiinţăpivot pentru geografie, istorie, pedagogie şi ,,luând cunoştinţă mai de aproape şi de latura
antropogeografică a geografiei”, prin profesorul Fr. Ratzel, Mehedinţi a înţeles foarte bine
legătura dintre Pământ şi Om, precum şi rolul acestuia în evoluţia Pământului.
Înarmat cu un bogat bagaj de cunoştinţe din geografie, dar şi din ştiinţele vecine, stăpân pe
studiul geografiei prin - hartă, având o cugetare geografică formată, precum şi un patriotism
ardent, Mehedinţi a abordat geografia în strânsă legătură cu istoria, etnografia şi cu pedagogia:
Insula Şerpilor (1893), Kuriose Beschreibung von der Moldau und Wallachey (1895), Aplicări
antropogeografice în sfera etnografiei, istoriei şi altor ştiinţe (1910), Chestia orientală din punct
de vedere geografic şi etnografic (1914), Observări asupra Dobrogei (1920), Dacia pontică şi
Dacia carpatică (1928) etc.
Opera sa geografică pune bazele acestei ştiinţe pas cu pas: Problemele geografiei contemporane ca ştiinţă despre Cosmos (1900), Eterogenitatea celor patru sfere (1900), Asupra obiectului
geografiei. Definiţiunea ei (1901), La géographie comparée d'aprés Ritter et Peschel (1901),
Antropogeografia şi întemeietorul ei Fr. Ratzel (1904), Introducere în studiul geografiei (1904),
Limita geografiei faţă de ştiinţele vecine, Locul omului în geografie, Antropogeografia, Pământul ca operă a voinţei omeneşti, Pământul - ,,casa de educaţie a neamului omenesc”, Asupra
unui caz de morfologie geografică etc.
Discursul de recepţie la Academia Română - ,,Caracterizarea etnografică a unui popor prin
munca şi uneltele sale”, apoi studiul - ,,Coordonate etnografice: civilizaţia şi cultura” ilustrează
în mod clar, faptul că geografia este ştiinţa care coagulează alte domenii, omul aflându-se în
centrul acestora ca element transformator. ,,Terra - introducere în geografie ca ştiinţă” reprezintă cheia de boltă în activitatea ştiinţifică a lui Simion Mehedinţi. Munca în domeniul ştiinţific
va fi potenţată permanent printr-o continuă activitate profesorală: cursuri universitare de geografie şi etnografie, elaborarea de manuale şcolare - pe care o vom prezenta pe larg în capitolele
următoare. Aproape că nu există lucrare ştiinţifică în care să nu apară cuvintele-cheie: geografie,
etnografie, pedagogie, popor, educaţie.
Literatura a reprezentat pentru Mehedinţi, cea mai puternică atracţie. ,,A biruit însă legământul din tinereţe” - geografia, o datorie pe care şi-a asumat-o şi care le-a covârşit pe toate, ducând ,,până la mormânt sarcina care şi-a luat-o de la început pe umeri”. Geografia n-a putut
1

S. Mehedinţi - Disertaţia inaugurală, în: ,,S. Mehedinţi - Synopsis”, Ed. Terra, Focşani, 2000, p. 18;
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sugruma întru totul pornirea lăuntrică, ea însăşi beneficiind de talentul celui care ,,folosea o
limbă aleasă, din care nu lipseau figurile de stil puse ici, colo, la loc potrivit”.
Primele încercări literare, ,,nişte versurele de natură feministă” şi alte plăsmuiri s-au făcut la
adăpostul anonimatului, pentru ca, chiar mai târziu, să facă din sertar confidentul ,,păcatelor literare”, până când, din prudenţă şi bun simţ, chiar şi ,,icoanele din viaţa oamenilor de la munte”
să fie publicate sub pseudonim.
Opera literară a lui S. Mehedinţi cuprinde volumul ,,Oameni de la munte” - singura operă de
imaginaţie a scriitorului, apărută în 1919, ,,ultima operă literară citită de Titu Maiorescu” care
dăduse şi titlul culegerii; ,,Premise şi concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri” - 1946; ,,La ceas
de taină” – conferinţe rostite la radio în perioada 1930-1942, tipărită în anul 2001.
Oameni de la munte, volum de povestiri care ,,stă sub semnul recesivităţii”1, în cadrul întregii opere a lui S. Mehedinţi, ilustrând polaritatea ştiinţă-literatură. Am arătat mai sus că literatura
a reprezentat pentru Mehedinţi o atracţie născută dintr-o pornire interioară, deoarece ,,omul de
ştiinţă acoperea aproape total opera omului de cultură şi litere”. Atunci când a preluat direcţia
Convorbirilor literare (1907-1923), o altă sarcină pusă în spate de bătrânii Junimii, el a fost considerat ,,un intrus în viaţa literaturii”. Critica literară, ,,i-a reproşat nuvelistului intenţiile excesiv
moralizatoare”, iar aversiunea faţă de autor îl împiedică, mai târziu, pe E. Lovinescu să se apropie de Oameni de la munte.
Prin aceste povestiri cu subiect etnografic, autorul doreşte să închege imaginea spirituală a
unui sat de munte, nealterat de intervenţia civilizaţiei moderne.
Premise şi concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri a apărut ca o încununare a unei vieţi dăruite geografiei, fiind dedicată împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea Societăţii Geografice
Române (1875-1945), dar şi ca un răspuns la solicitarea Fundaţiilor Regale, care hotărâseră să-i
tipărească savantului operele complete şi, în acest sens, i-a cerut autorului ,,oarecari amănunte
despre formaţia ştiinţifică şi literară”. Aceasta este o operă memorialistică, întemeiată pe date
concrete, având un pronunţat caracter autobiografic, urmărind procesul formării ştiinţifice, culturale şi literare a autorului ei, acesta fiind de altfel foarte zgârcit cu mărturisirile despre propria
viaţă. Scrise la persoana a treia, sub forma unor mărturisiri intime, aceste pagini evidenţiază
talentul literar al autorului, dezvăluindu-ne un spirit clasic, echilibrat, cu toate că uneori emoţiile
nu-l ocolesc: ,,Când s-a deschis sicriul, sufletul a rămas gol… mai stăruia un singur gând:
fruntea mamei, fruntea mamei. Atâta se mai cunoştea. De ce nu e dat omului să poată pieri ca o
scânteie în întuneric, când simte până în fundul inimii dorinţa de a nu mai fi”.
Icoanele din Soveja îi stăruie în minte şi le prezintă cu o forţă de adevărat artist al cuvântului: ,,Valea Chilugenilor - o simfonie de nuanţe, începând cu verdele luminos al ierbii, până la
verdele galben al frunzelor de fag… Brazii din marginea pădurii se uitau neclintiţi la mine. Pe
unde ai fost?… M-a cuprins parcă ruşinea că n-am venit mai degrabă să văd poiana depărtatei
copilării”. 2
La ceas de taină, Discursuri. Conferinţe, vol. II cuprinde conferinţele rostite la radio de către S. Mehedinţi în anii 1930-1942, grupate chiar de în patru arii tematice: Conferinţe geografice,
Conferinţe istorice, Conferinţe literare şi filosofice, Conferinţe educative. Alături de imensa publicistică din paginile revistelor: Convorbiri literare, BSRRG, Duminica poporului, Ethnos,
Milcovia, Munca, Revista Fundaţiilor Regale, Şcoala şi viaţa, Universul şi multe altele, conferinţele radio ne dezvăluie o altă faţă a lui S. Mehedinţi, cea de orator. Vocaţia literară ni se relevă
şi aici printr-o îmbinare armonioasă a stilurilor: ştiinţific, publicistic şi beletristic.
Educaţia. Deşi este recunoscut mai mult ca geograf, adevărata vocaţie a lui Simion Mehedinţi a fost cea de educator. La baza acestei afirmaţii stau cei 38 de ani de profesură la catedra de
geografie, ,,primul profesor de geografie la Universitatea din Bucureşti”; lucrările sale de teoria
educaţiei; lungul şir de manuale şcolare; legile promovate de el; congresele anuale ale geografilor şi legătura cu ,,noua generaţie” pe care a îndrumat-o, a iubit-o şi în care a crezut în perma1
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nenţă. Mehedinţi s-a simţit atras tot timpul de creşterea şi îndrumarea ,,copilăretului ţării”. Mai
târziu, la senectute, când îşi făcea un bilanţ al înfăptuirilor, considera legile din 1918, ca pe cele
mai importante realizări ale vieţii sale.
Premisele teoretice ale concepţiei pedagogice a lui Mehedinţi îşi au originea în etnografie şi
le găsim inserate în doctrina sa etnografică, exprimată în cursurile de etnografie, în Discursul de
recepţie la Academia Română: ,,Caracterizarea unui popor prin munca şi uneltele sale (6 iun.
1920), în ,,Coordonate etnografice: civilizaţia şi cultura” (1930), în această lucrare, Ethnos, care
azi vede lumina tiparului.
Vocaţia de pedagog se materializează încă din tinereţe, prin teza de licenţă, ,,Ideile lui J.-J.
Rousseau asupra educaţiei”, apoi ni se dezvăluie în toată amplitudinea ei teoretică în Altă
creştere. Şcoala muncii, cea mai citită operă pedagogică din literatura română de specialitate, tipărită în şapte ediţii antume, ediţii la care autorul a venit întotdeauna cu ,,adaosuri”, dar mai ales
cu câte o prefaţă prin care se explică sau ne ţine la curent cu noile idei, apărute în teoria educaţiei
universale a timpului său. Rolul şcolii este, pentru Mehedinţi, ,,integrarea în naţiune”, iar educaţia au caracter etnic.
Trilogii: ştiinţa - şcoala - viaţa, cu aplicări la poporul român. Preocuparea permanentă a lui
S. Mehedinţi pentru educaţie, este susţinută de o vastă cultură enciclopedică, de cunoştinţe ample
în ştiinţe care studiază societatea umană: etnografie, istorie, folclor, antropogeografie.
Pentru a nu cădea în greşeala celor care ,,treieră vorbe”, savantul caută de fiecare dată să
aducă în sprijinul afirmaţiilor sale argumente ştiinţifice, tratând, pe cât se poate, fiecare element
în mod holistic. În Trilogii, autorul pune în ,,unitate organică” trinomul: ştiinţă, şcoală, viaţă din
care înţelegem că ştiinţa este scara de valori pe care, o grupare etnică îndrumată prin educaţie,
urcă în ierarhia naţiunilor. Prin această lucrare, Mehedinţi urmăreşte să descifreze scara valorilor
etnice ale poporului român, ,,etatea lui sufletească” şi să ne arate, ,,în ce fel, Ştiinţa şi Educaţia
pot îndruma mai nimerit viaţa autohtonilor legaţi de Dunăre şi de Carpaţi”. Trilogiile urmăresc
să închidă cercul în care se înscrie opera lui Mehedinţi: Terra - ,,mediul planetar”, Ethnos –
latura etnografică; Trilogii prezintă categoriile culturale: cercetător, erudit, savant, belfer, profesor, educator.
Coordonate etnografice: civilizaţia şi cultura. În ,,dinamica vieţii planetare”, omul ocupă un
loc primordial. Supunându-şi toate vietăţile şi căpătând o importanţă inegalabilă, omul devine
,,un nou cosmos”. Pentru aceste motive, lui i se cuvine o ştiinţă aparte - etnografia, care ,,urmează a studia viaţa şi evoluţia popoarelor, a feluritelor grupări etnice,după produsele lor de
civilizaţie şi cultură”1.2.
Poporul – cuvinte către studenţi. Sub un titlu generic şi generos prin cuprinderea şi prin
simbolul pe care îl sugerează, ca unul dintre cei mai de seamă promotori ai ideii naţionale din
cultura română, S. Mehedinţi îşi adună în acest volum o parte din conferinţele sale rostite în faţa
tineretului universitar.
Legătura sa cu ,,noua generaţie” a fost o adevărată ,,obsesie istorică”, după cum o califica
profesorul universitar şi antropologul Gheorghiţă Geană. Atât prin ,,Către noua generaţie”, cât şi
prin ,,Poporul, cuvinte către studenţi”, Mehedinţi sădeşte în sufletul ,,generaţiei Marii Uniri”,
responsabilitatea faţă de istoria acestui neam, care ,,numai în timpul lui Burebista a stăpânit o
ţară mai întinsă decât cea de azi”, lucru care s-a mai repetat apoi doar pe timpul ,,celui ucis pe
Câmpia Turdei”, care ar spune astăzi cu satisfacţie: ,,Împlinită-i pohta ce-am pohtit!…”.
Profesorul de geografie şi de etnografie afirmă că Universitatea, adică şcoala este vinovată
de toate păcatele existente în societate, deoarece nu a pregătit cum se cuvine profesorii,
magistraţii, medicii, preoţii sau învăţătorii. Dând Universităţii resursele necesare - profesori,
biblioteci, laboratoare - înseamnă să regenerezi o ţară. Prin urmare, pentru a conduce cum se
cuvine, statul modern trebuie ,,să asigure tineretului o creştere, în adevăr, superioară”.2Sfaturile
pe care le adresează tinerilor sunt atât de natură profesională: ,,lipiţi-vă de specialitatea pe care
1

Gheorghiţă Geană - Un sistem operaţional de filosofie a culturii, în: S. Mehedinţi - Civilizaţie şi cultură,
Concepte, definiţii, rezonanţe, Ed. ,,Trei”, Bucureşti, 1999, p. 21;
154

Costică NEAGU (coordonator)

DICȚIONARUL ACADEMICIENILOR VRÂNCENI

v-aţi ales-o; feriţi-vă de a fi unilaterali; nimic din ce face frumuseţea culturii, să nu vă fie
străin”, cât şi morală: păziţi-vă autonomia sufletului; fiţi încrezători în adevăr; nu vă angajaţi la
carul minciunii; fiţi personalităţi în sensul deplin al cuvântului; nu nădăjduiţi nimic de la nimeni
înainte de a cere totul de la voi înşivă”!3!
Creştinismul românesc, adaos la Caracterizarea etnografică a poporului român. Alături de
lucrările amintite mai sus, dedicate în mod explicit educaţiei, Creştinismul românesc reprezintă o
incursiune în ,,sufletul românesc”, pe coordonata religiei, una dintre componentele culturii. El
urmăreşte felul în care s-a forjat sufletul dacilor după creştinarea ,,pe nesimţite” a acestora, din
zorii apariţiei creştinismului şi până astăzi. Pe parcursul acestui demers, Mehedinţi face câteva
constatări revelatoare în ce priveşte creştinismul nostru ,,pădureţ”, care se deosebeşte de
Catolicismul universalist al Romei, de anarhismul Reformei, dar şi de Ortodoxismul imperialist
al Moscovei.
Simion Mehedinţi a fost unul dintre cei mai valoroşi autori de manuale şcolare. Fiind solicitat de Spiru Haret, în 1901, să realizeze manuale de geografie pentru diferite clase, Mehedinţi a
continuat această muncă până la 1937, când a publicat Geografia umană şi politică, Ed. Socec,
Bucureşti, primul manual de Antropogeografie, însoţit de câteva noţiuni de etnografie şi de
geografie politică. Acest manual - fără corespondent în alte ţări - a fost scris cu gândul la generaţia care ,,trebuia să dea României întregite cea mai înaltă potenţă”, a urmărit să limpezească
următoarele concepte: legătura dintre om şi pământ; cum a ajuns omul de la sălbăticie la civilizaţie şi cultură; ce înseamnă civilizaţie şi cultură; să înţeleagă că omul sfinţeşte locul, dar îl şi
batjocoreşte. Mehedinţi considera că, manualul reprezintă piatra unghiulară, în însuşirea cunoştinţelor, deoarece programa fără manual este ,,moartă”, iar ,,manualul fără nici o ilustraţie sau
schiţă cartografică” nu are nici o valoare.
În anul 1907, Mehedinţi a ajuns directorul Convorbirilor literare, cea mai veche publicaţie
românească, ,,cel mai înalt steag cultural al românilor”. La 7 ani de la preluarea direcţiei Convorbirilor, ,,în pragul jubileului de 50 de ani”, Mehedinţi face un bilanţ al înfăptuirilor bătrânei
reviste, bilanţ pe care îl va publica în lucrarea cu titlu semnificativ: ,,Primăvara literară”. Încă
de la început, autorul arată că revista a dobândit o serie de colaboratori tineri, prin aceasta
urmărind să stabilească ,,legătura dintre viitor şi trecut”. Şi în perioada directoratului său, Convorbirile s-au condus după ,,Criticele” lui Maiorescu, asumându-şi sarcini etice: să apere ,,normele de apreciere, dobândite prin atingerea cu cultura europeană, păstrând flacăra iubirii de
ideal” şi propagând mereu optimismul şi ,,manifestările originale ale culturii româneşti”. Urmărind ,,ţinta etică” şi respingând simbolismul şi alte curente apărute în Occident, revista şi-a atras
critici serioase din partea lui E. Lovinescu, care spune că ,,hotarul estetic al lui S. Mehedinţi
trece prin Eminescu”, acesta fiind un rural ,,dominat de ideea etică şi etnică”.
În ,,Primăvara literară”, directorul Convorbirilor urmăreşte pe ,,cei aleşi ai tinerimei de
azi”, urmăreşte cu multă atenţie curentele noi: zolismul, ,,florile răului”, adică simbolismul. Respingând, cu hotărâre, noile curente literare venite din Occident, S. Mehedinţi îşi întoarce în permanenţă privirile către creaţia populară, către Alecsandri, Eminescu, Creangă, Coşbuc, Goga,
manifestându-şi o mare încredere în viitor fără a putea prezenta câteva vârfuri, cu adevărat
serioase din perioada la care se referă.
Cu toate că nu a urmărit în mod programatic fenomenul literar, cu toate că i s-a contestat, cu
vehemenţă, gustul estetic - ,,la reviste literare n-au ce căuta geografi sau colecţionari de cusături naţionale, ci critici cu un ideal estetic determinat” - Mehedinţi a continuat să scrie studii şi
cronici, în Convorbiri literare şi în alte publicaţii ale vremii despre: Mihai Eminescu şi Ion
Creangă, Ion Minulescu, Ioan Adam, I. Al. Brătescu-Voineşti, Ion Ghica, Elena Farago, Al. Vlahuţă, M. Sadoveanu etc. În anul 1936, a publicat studiul ,,Optimismul lui Eminescu”. Despre

Notă: Dotaţia Carnegie pentru Pace Internaţională, organizaţie aparţinând Fundaţiei ,,Carnegie”, care poartă
numele industriaşului american Andrew Carnegie (1835-1919), patron al Companiei de Oţel, cf. S. Mehedinţi Poporul, Ed. Albatros, Bucureşti, 2002, p. 321.
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poetul nostru naţional, în 1957, afirma următoarele: ,,Istoria românilor se va împărţi pentru
totdeauna în două: cum a fost înainte şi cum va fi după Eminescu” (S. Mehedinţi – 22 II 1957).
Între preocupările lui S. Mehedinţi, politica ocupă un loc pasager, iar ,,implicarea în viaţa
politică era pentru Mehedinţi o fatalitate”1. De multe ori, ca om al cetăţii, implicat în problemele
acesteia, politica i-a mobilizat condeiul şi i-a ocupat mult din timpul dedicat cercetării şi
catedrei. De altfel, credem că nu poate fi vorba, la Mehedinţi, de o creaţie politică propriu-zisă,
pentru că el a fost ministru al ,,şcolii şi bisericii” doar 6 luni şi aceasta într-o perioadă dramatică
din istoria ţării. Prin această clasificare, savantul a vrut să atragă atenţia asupra acestor scrieri
prin care a dorit să facă educaţia poporului de jos, pentru ca acesta să facă deosebirea dintre
omul de stat şi omul politic, dintre valoare şi impostură.
Mehedinţi a fost unul dintre cei mai angajaţi oameni de cultură de la noi. Încă de tânăr,
student fiind la Bucureşti şi apoi la Paris, se înscrie în Liga pentru Unitatea Culturală a
Românilor şi luptă, cu tot entuziasmul vârstei, pentru unitatea naţională a românilor legaţi de
arcul carpatic. Se înscrie, ulterior, în Partidul Conservator, ca aderent la idealurile Junimii şi
primeşte să fie ministrul instrucţiunii publice şi al cultelor, în Guvernul Marghiloman, când ţara
era îngenuncheată după Pacea de la Bucureşti, face parte din Parlament în mai multe legislaturi.
Pentru că era conştient de importanţa statului în viaţa şi în progresul unui popor, Mehedinţi a
făcut permanent deosebirea dintre omul politic - ales după darul vorbirii - ,,Domnul
Trăncănescu, un egoist şiret căruia puţin îi pasă de ce e drept ori nedrept, de bine sau de rău, de
adevăr sau minciună” 1şi omul de stat - ,,cea mai mare personalitate a unei epoci, după cum şi
opera cea mai însemnată în istorie este statul ca temei al culturii fiecărui popor”.32Dând
exemple de mari oameni de stat (Bismark, Cavour, unificatorul Italiei şi alţii), Mehedinţi se
întreabă cum poate fi cunoscut de la început un asemenea om şi tot el dă răspunsul.
Calităţile adevăratului om de stat sunt următoarele: impersonalitatea - lepădarea de sine. Un
adevărat om de stat nu trebuie să aibă nici prieteni, nici duşmani; să fie realist - să ia cele mai
bune hotărâri în folosul ţării; să-şi aleagă colaboratorii - ,,omul public, când îşi alege bine
colaboratorii, n-are nevoie să îmbrobodească adevărul”2.13
O parte dintre scrierile lui Mehedinţi, referitoare la politică, au fost strânse şi tipărite în
volumul ,,Politica de vorbe şi omul de stat”. Cele mai multe articole politice, însă, au apărut în
Convorbiri literare (Politică şi literatură, Prejudecăţi în chestia agrară, Îndărăt spre şcoală, În
chestiunea inamovibilităţii, Cuvinte către studenţi, Lupta contra anarhiei, Risipa pe care o face
statul în străinătate etc.), în Dumineca poporului sau expuse în diverse discursuri şi conferinţe.
Semnificative, pentru valorile morale şi etice promovate în scrierile politice, ni se par
conferinţele: a). ,,Vechimea poporului român şi legătura cu elementele alogene” (Braşov,
9.03.1924); b). ,,Partidele politice şi statul corporativ” (12.12.1930).
Concluzia dătătoare de speranţă stă în însănătoşirea vieţii noastre politice, deoarece ,,Adevăratele partide politice sunt profesiunile” – afirmaţie memorabilă, dureros de valabilă şi azi, la noi
şi aiurea. Cine a înţeles acest lucru a ajuns departe.
Simion Mehedinţi a fost unul dintre acei savanţi polivalenţi căruia nu i-a fost străin niciun
domeniu al manifestărilor umane. Pentru a-şi exprima ideile şi opiniile, el a utilizat, cu excelente
rezultate, aproape toate stilurile funcţionale ale limbii: ştiinţific, administrativ, publicistic şi
beletristic. Încă de la primele scrieri, se observă o grijă remarcabilă pentru limbajul folosit, fiind
atent, în permanenţă, ca mesajul său să fie receptat de toţi cei cărora li se adresa, asigurând în
acelaşi timp, prin frumuseţea frazei, o remarcabilă armonie între fondul ştiinţific şi cel cultural.
Fiind un mare publicist şi om al cetăţii, Mehedinţi a ieşit de multe ori la rampă, expunându-şi
opiniile, sfătuind şi educând tineretul studios, clasa politică, întregul popor. În aceste scrieri,
autorul se dovedeşte a fi un spirit clasic, echilibrat, atent la adevărul ştiinţei - ,,Politica este ştiin1

Gheorghiţă Geană - Întristătoarea actualitate u unor mai vechi analize politice (Postfaţă), în: S. Mehedinţi Politica de vorbe şi omul de stat, Ed. Terra, Focşani 1999, p. 261;
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S. Mehedinţi - Politica de vorbe …, op. cit., p. 221.
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ţă şi morală aplicată”, dar şi un pamfletar redutabil, ale cărui asalturi lovesc fără a da
adversarului nicio şansă.
Cele mai multe dintre scrierile sale, cu caracter polemic, au apărut în volumul ,,Politica de
vorbe şi omul de stat”. Ele au izvorât dintr-o ,,repede coborâre în latura etică a vieţii”, prin
,,năvălirea unor elemente prea inferioare în viaţa politică”. Deşi multe dintre aceste scrieri îşi au
substanţa în viaţa politică, ele se încadrează în opera polemică.
,,Dervişii condeiului” sunt publiciştii gazetelor de partid care nu au nici cea mai mică
deontologie profesională, despre idei nici nu poate fi vorba. Principala caracteristică a acestor
dervişi - cerşetori - este brutalitatea limbajului, ,,război fără cruţare”, şi lipsa oricăror convingeri. Ei sunt nişte cobzari în soldă, care cântă, când la o nuntă, când la alta. Cauzele acestui
fenomen sunt: ,,lipsa de frâu legal”; lipsa pregătirii profesionale; lipsa unor graniţe dintre
partide. Vinovaţi de această alunecare spre brutalitate sunt şi ,,conducătorii vieţii politice, care
se pare că n-au înţeles nici pe departe rolul unei adevărate prese” şi care îngăduie să se scrie
orice în numele partidului, fără a se verifica dacă este adevăr sau minciună.
Caracteristice pentru stilul de pamfletar al lui S. Mehedinţi rămân scrierile: Către Popescii
Partidului Liberal, Naţionalismus latrans şi Concepţia materialistă a istoriei (după C. Dobrogeanu-Gherea).
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