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UN GÂND PENTRU NICOLAE ORGHIDAN
Nu uneori, ci întotdeauna, întoarcerile în timp, chiar cele zise nostalgice, pornite cu bunã
credinþã, au un rol benefic: ne permit sã înþelegem mai bine trecutul, detaºat ºi comparativ, spre a
înlãnþui, evalua ºi aprecia corect evenimentele ºi a clãdi istoria în dimensiunile ei cele mai reale. Fãrã
îndoialã cã, înainte de orice, revenirile înseamnã aprecierea pentru cei care au contribuit la
desfãºurarea faptelor ºi la clãdirea unei anumite pãrþi a istoriei, în cazul nostru a istoriei geografice
româneºti. ªi aceasta nu ca un oarecare exerciþiu intelectual, ci ca o obligaþie sau ca o datorie a
urmaºilor care trebuie sã asigure continuitatea, sprijinindu-se pe ceea ce s-a clãdit anterior. Trãim
într-o epocã în care nu numai cã se neglijeazã ci, mai degrabã contestatar, se revine asupra trecutului,
pânã la negarea utilitãþii a ceea ce s-a realizat, ca ºi când s-ar fi ivit de aiurea o generaþie spontanã
înzestratã cu toate înþelepciunile lumii (înnobilatã ca prin farmec cu spirit înalt bolognez, nou-ivit sub
soare), în mãsurã sã poarte pe alte cãi, altele decât cele ale tradiþiei naþionale care, pânã de curând, se
pare cã a clãdit, totuºi, ceva.
Avem obligaþia moralã (ºi nu mai puþin cu adevãrat profesionalã) de a ne întoarce ºi a ne apleca
stãruind asupra învãþãturilor trecutului, dând cu onestitate ce a fost ºi este al cezarului, spre a ne
comporta onorabil faþã de predecesori ºi opera lor.
Mã întreb dacã în cursurile de la puzderia de facultãþi ºi secþii de geografie se menþioneazã
numele lui Nicolae Orghidan ºi se amintesc contribuþiile sale ºtiinþifice dintr-o epocã de consolidare a
ºtiinþei geografice româneºti, începute atunci când cercetarea geograficã nu devenise întru totul o
profesiune ºi când publicarea unei lucrãri nu era condiþia obligatorie pentru obþinerea unei trepte în
ierarhia posturilor didactice.
*
Am avut ºansa sã-l cunosc pe profesorul Nicolae Orghidan prin intermediul profesorului Ion
Conea. Între cei doi exista o prietenie sprijinitã pe stimã reciprocã întru totul deosebitã. Se vizitau
adesea pentru a-ºi împãrtãºi pãrerile faþã de starea de atunci a geografiei ºi de situaþia geografilor,
mulþi împrãºtiaþi în alte locuri dupã eliminarea din învãþãmântul universitar, fãrã a uita sã-ºi exprime
opiniile referitoare la perspectivele activitãþii geografice, mai ales ale cercetãrii în forma nouã a
Institutului de Cercetãri Geografice.
L-am cunoscut întâmplãtor pe profesorul Nicolae Orghidan, venit în vizitã la profesorul Ion
Conea. Am întreþinut o discuþie în trei (eu mai mult ascultând), în urma cãreia mi-am dat seama nu
numai cã întâlnisem un om blajin, domol ºi sfãtos, un bonom (pe care profesorul Conea îl caracteriza,
într-adevãr, ca pe „cel mai bonom din lume”), ci ºi cã era un spirit deosebit, cu gândire profundã ºi
echilibratã. Mi-am format ºi întãrit aceastã convingere în timpul întâlnirilor noastre care s-au repetat,
pentru cã profesorul Conea îºi fãcuse obiceiul sã mã invite aproape de fiecare datã când era vizitat de
Nicolae Orghidan.
În niciun caz nu aº fi putut evita o astfel de întâlnire, pentru cã îmi fãcea o plãcere deosebitã,
oferindu-mi posibilitatea de a lua cunoºtinþã de preocupãrile ºi opiniile (gândite ºi nescrise) ale
fiecãruia dintre cei doi profesori ºi, mult mai mult decât atâta, de spiritul ºcolii geografice româneºti
create de Simion Mehedinþi. Amândoi au fost discipolii magistrului ºi s-au format la aceastã ºcoalã
(în generaþii puþin diferite), cãreia i-au urmat principiile, slujind-o în moduri diferite, dar cu acelaºi
scop: cunoaºterea ºi propagarea cunoºtinþelor geografice despre poporul ºi pãmântul românesc ºi, în
general, afirmarea geografiei româneºti în spiritul nou, modern al ºcolii naþionale.
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În aceste întâlniri discuþia se desfãºura foarte puþin în jurul mizeriilor cotidiene din acei ani,
aceasta, de regulã, în funcþie de prejudiciile aduse unei activitãþi ºi exprimãri pe mãsura convingerilor
ºi capacitãþii intelectuale ale celor doi. Se întâlneau ºi îºi exprimau convingerile douã spirite formate
în epoca de ascensiune ºi afirmare puternicã a geografiei româneºti. Simþeam în vorbele lui Nicolae
Orghidan admiraþia pentru profunzimea operei lui Simion Mehedinþi ºi a lui George Vâlsan, aproape
o nuanþã de venerare a celor douã personalitãþi. Deºi nu a aparþinut învãþãmântului superior, Nicolae
Orghidan s-a integrat întru totul cercului, nu deosebit de larg, al celor animaþi de dorinþa de a se dãrui,
pânã la identificare, procesului de dezvoltare a geografiei ºi afirmãrii ei la toate nivelurile, începând
de la cel al asimilãrii primelor cunoºtinþe despre ceea ce ne înconjoarã, adicã al afirmãrii geografiei ca
disciplinã de culturã generalã deschizãtoare de orizont larg ºi de formare a unui anumit
comportament, pânã la acela al echilibrului în relaþiile sociale ºi mai ales cu realitatea înconjurãtoare,
cu mediul natural, spre a se diminua tendinþa din epoca modernã de desprindere a individului de
naturã ºi de acþionare concertatã, agresivã, împotriva acesteia.
Era în perioada bine cunoscutã a industrializãrii forþate ºi a începutului desfigurãrii materiale ºi
morale a satului românesc ºi, nu mai puþin, a desfãºurãrii ample a acþiunii de distrugere a unor
ecosisteme, cu deosebire a ecosistemului Bãlþii Dunãrii în ansamblul lui, pentru a transforma aceastã
regiune unicat într-o anostã suprafaþã agricolã (arabilã), pretinsã ca foarte productivã. De geografii
cu experienþã, un astfel de subiect era judecat prin efectele cu certitudine negative ºi ireversibile
pentru mediul natural specific, contrar sloganurilor oficiale preluate cu mare aplomb ºi în cursurile
universitare menite sã modeleze concepþia despre lume ºi viaþã a viitorilor profesori, în speþã a
geografilor. În niciun caz Nicolae Orghidan nu se arãta prea entuziast în faþa noilor (zise mãreþe)
realizãri ºi prefera sã asculte opiniile profesorului Conea. Dar nu acesta, repet, era fondul discuþiilor.
În acei ani, mai mult ca sigur cã era preocupat de ideea vãilor transversale carpatice, pe care avea
s-o materializeze în anii urmãtori. Nu ºtiam cã avea o astfel de intenþie, dar de câteva ori am schimbat
câteva pãreri în privinþa defileelor Oltului ºi Jiului, cu deosebire asupra vãii Oltului, pe care
începusem s-o înþeleg mai bine în urma cercetãrii Loviºtei, a Subcarpaþilor Vâlcei ºi întrucâtva a
piemontului, cu o atenþie aparte asupra teraselor. Îmi formasem convingerea pentru antecedenþa
cuaternarã a vãii transversale a Oltului, contrar celor exprimate anterior de mari personalitãþi ale
ºtiinþei geografice ca Emmanuel de Martonne, I. Popescu-Voiteºti, H. Wachner. Logica lui Orghidan
– sprijinitã pe observaþii repetate, pe amploarea aproape exhaustivã a consemnãrilor anterioare ºi pe o
analizã geomorfologicã fãrã cusur – ºi concluziile precise au venit sã-mi confirme primele rezultate ºi
convingeri.
Mi-am format pãrerea cã valea Oltului, cu succesiunea alternativã de defilee ºi arii depresionare
(cu diferite origini), a fost cea care i-a stimulat cel mai mult interesul ºi l-a determinat sã-ºi facã o
preocupare de o viaþã pentru investigarea vãilor carpatice, spre a ajunge la sinteza asupra vãilor
transversale pe care nu a avut bucuria s-o vadã ieºitã de sub tipar ºi de care avea sã se ocupe, cu
dãruire, pentru tipãrire colegul nostru Eugen Nedelcu. Este o sintezã reprezentativã pentru ºcoala
geomorfologicã româneascã, asupra cãreia a stãruit cu atenþie câteva decenii, ca rãspuns la îndemnul
lui Simion Mehedinþi cãtre profesorii de geografie de a explora orizontul geografic din jurul oraºelor
în care îºi desfãºurau activitatea. În acest fel a început cu valea Oltului din Depresiunea Braºovului
(pe care a urmãrit-o mai departe, pânã la Cãlimãneºti) ºi a continuat cu investigarea perseverentã a
celorlalte vãi transversale, pânã a ajuns la bine cunoscuta sintezã amplu documentatã, despre care V.
Mihãilescu (în prefaþã) afirma cã este studiul „cel mai adâncit ºi mai închegat din cele publicate pânã
acum ºi nu punem la îndoialã cã ne va folosi ca punct de plecare în cercetãrile viitoare, înlesnite, dupã
speranþele autorului, de avântul tinerei generaþii de geografi, crescuþi pe linia unei sãnãtoase tradiþii
de cercetare ºtiinþificã”.
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Era în anii când optimismul lui N. Orghidan era pe deplin confirmat de rezultatele cercetãrilor de
dupã 1958.
Felul de a fi ºi atitudinea profesorului Orghidan au fost foarte sigur ºi plastic relevate de
profesorul V. Mihãilescu în aceeaºi prefaþã la Vãile transversale din România: „Anii îndelungaþi de
analizã, grijã cu care sunt redactate rezultatele ni-l aratã pe N. Orghidan aºa cum puþini l-au cunoscut
în viaþa lui retrasã: senin ºi echilibrat, simplu în exprimare, meticulos ºi critic în analiza de teren ºi în
folosirea bibliografiei, dar pãstrând esenþialul necesar argumentãrii tezei urmãrite, fãrã coborâre în
detalii erudite ºi fãrã pretenþia de a rezolva totul. Nu a confundat amãnuntul cu exactitatea ºi nici nu
l-a considerat un scop în sine, ci un mijloc”.
Într-adevãr ºi ceea ce a scris reflectã întru totul firea sa, modul sãu de a fi: calm, liniºtit, onest ºi
cu echilibru desãvârºit. ªi a închis ochii pentru totdeauna.
Aºa a fost în viaþã ºi tot aºa s-a despãrþit de cele pãmânteºti. Simþind cã îl pãrãsesc puterile,
liniºtit, cu vocea stinsã i-a ºoptit soþiei: „Eu mã duc, la revedere, la revedere”.
A trecut în veºnicie un om a cãrui experienþã nu numai cã nu poate fi uitatã, dar trebuie sã rãmânã
un model de atitudine profesionalã ºi comportament exemplare.
Abstract
A sincere and lasting friendship linked Ion Conea to Nicolae Orghidan. They used to visit each
other and discuss matters of post-war geography, especially its condition after 1950. The author had
the chance to join them in those very interesting discussions. At that time, Nicolae Orghidan worked
on the problems of transversal Carpathian valleys, a volume issued by the Romanian Academy
Publishing House in 1969. A recurrent topic of those meetings was that of valley antecedence, with
focus on the valleys of the Olt, the Jiu and the Danube rivers, a subject of interest for many
researchers. Both in speech and writing, N. Orghidan provided to be a meticulous critical spirit,
balanced and clear in expression, all those attributes defining a true intellectual, body-and-soul
devoted to his profession.
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