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Nu am avut ºansa sã-l cunosc, direct, ca student, pe profesorul N.M. Popp pentru cã era în anii de 
dupã 1948, cel venit cu reforma pentru un învã˛ãmânt sub influen˛a modelului sovietic. Dar nu
reforma de con˛inut a fost cauza, ci aceea a epurãrilor. Era perioada expulzãrilor ºi înlocuirilor din
învã˛ãmântul superior, când N.M. Popp era deja arestat. L-am cunoscut prin ceea ce a scris pentru cã,
întâmplãtor, m-am apropiat de una dintre piesele geomorfologice care alcãtuiesc sistemul orografic
carpatic românesc – anume Subcarpa˛ii. Aceºtia reprezintã unitatea de relief pe care N.M. Popp a
luat-o ca obiect de studiu ºi de care s-a ocupat spre a se afirma, în anii antebelici, ca unul dintre
geomorfologii de primã mânã cercetãtori ai spa˛iului subcarpatic. Dupã câteva articole destinate
cunoaºterii Subcarpa˛ilor Buzãului ºi Prahovei destul de consistente (fãrã îndoialã nu de maniera
firimiturilor actuale ISI autopretinde ca în câteva pagini sã fie cuprinsã chintesen˛a ºtiin˛ei), care
articole sunt o prevestire a ceea ce avea sã urmeze în teza sa de doctorat, publicatã în 1939 sub titlul
Subcarpa˛ii dintre Dâmbovi˛a ºi Prahova. Studiu geomorfologic. Dar în niciun caz orizontul sãu de
cercetare nu se limiteazã la Subcarpa˛ii dintre Dâmbovi˛a ºi Slãnicul Buzãului, sau la Subcarpa˛ii de
la Curburã. Într-o notã infrapaginalã la studiul „Câteva cazuri de captare la rãsãrit de Teleajen”,
publicat în Buletinul Societã˛ii Regale Române de Geografie LII, 1933, a fãcut o men˛iune care
reflectã preocupãrile ºi inten˛iile de la începutul celui de-al patrulea deceniu al secolului trecut:
„Lucrarea de fa˛ã face parte dintr-un studiu morfologic mai larg, asupra Subcarpa˛ilor româneºti,
pe care îl prepar de mai mul˛i ani, sub conducerea d-lui Prof. G. Vâlsan”1. 

Nu ºtim pânã unde a ajuns cu investigarea ºi concretizarea rezultatelor (exceptând cele publicate 
sub titlul Clasificãri geografice în Subcarpa˛ii româneºti, BSRRG, LIV, 1935), dar este de luat în
seamã cã pentru a fi adâncitã cunoaºterea întregii unitã˛i subcarpatice, fa˛ã de complexitatea acesteia
ºi a problemelor pe care le ridicã, ar fi fost mult prea complicat ºi ar fi necesitat un timp mult prea
îndelungat. De aceea, este de bãnuit cã s-a concentrat asupra unei pãr˛i din Subcarpa˛ii Curburii, o
parte cu morfologie foarte variatã ºi o complexitate pe mãsurã, cea care a fãcut obiectul tezei de
doctorat. Emit o astfel de presupunere, chiar cu convingere, întrucât, cu aproximativ un sfert de veac
mai târziu, am fost pus în situa˛ia similarã de a-mi restrânge sectorul (de cercetat) din Subcarpa˛ii
Olteniei, ca obiect de studiu pentru teza de doctorat. 

Chiar dacã N.M. Popp nu a ajuns sã încheie ºi sã facã public acel studiu general asupra
Subcarpa˛ilor anun˛at, prin preocupãrile de cercetãtor ºi prin ceea ce a publicat s-a afirmat ca unul
dintre cei mai de seamã geomorfologi cu prioritate dedicat cercetãrii reliefului subcarpatic, cel cu
varietatea morfologicã mai evidentã decât în oricare altã unitate ºi cu dinamica cea mai accentuatã. 

Format la ºcoala geomorfologicã sprijinitã pe principiile evolu˛iei reliefului ale concep˛iei
davisiene ºi sub influen˛a lucrãrilor lui Emm. de Martonne referitoare la relieful României ºi-a
îndreptat aten˛ia spre analiza reliefului cu scopul punerii în eviden˛ã a etajãrii formelor rezultate din
succesiunea ciclurilor ºi fazelor de modelare, pentru ca în final sã ajungã la stabilirea fiecãrei regiuni
cu schimbãrile survenite în toate etapele condi˛ionate de sistemele de modelare. 

ªi-a concentrat aten˛ia asupra influen˛ei sau rolului substratului (a constitu˛iei acestuia ca
structurã ºi naturã a rocilor) pentru definirea caracterelor formelor de relief ºi asupra dinamicii
acestora. Experien˛a sa în aceastã privin˛ã este pe deplin reflectatã în capitolul „Raporturi geografice 
între formã, rocã ºi structurã” din volumul intitulat Cursuri 1945-1946, pp. 5-56, publicat în 1947 de 
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1 N.M. Popp, Câteva cazuri de captare la rãsãrit de Teleajãn, în „Buletinul Societã˛ii Regale Române de Geografie”, tom
LII, 1933, p. 148.



Institutul de Cercetãri Geografice (cu contribu˛iile profesorilor V. Mihãilescu, N.Al. Rãdulescu, V.
Tufescu, R. Cãlinescu). Sinteza sa reprezintã, înainte de orice, o precizare metodologicã ºi
terminologicã întru totul indispensabilã adoptãrii unui mod corect de abordare a cercetãrii reliefului.
Iar pregãtirea geologicã ºi experien˛a de teren (cu deosebire în regiunea subcarpaticã) l-au cãlãuzit
spre ordonarea rezultatelor atât de variate ale eroziunii diferen˛iale, cea care se aflã la originea
diferen˛ierii formelor ºi a ansamblurilor morfologice regionale. Drept concluzie la considera˛iile
teoretice ºi metodologice ºi, totodatã, ca o aplicare la realitatea morfologicã a Subcarpa˛ilor, a fãcut o
aplicare la „pãmânturile rele buzoiene”, adicã o prezentare succintã dar foarte densã a raporturilor
dintre constitu˛ia geologicã a regiunii subcarpatice dintre Buzãu ºi Slãnicul Buzãului ºi formele de
relief, inclusiv procesele de denudare care provoacã degradãri de propor˛ii. 

Din cele câteva articole men˛ionate destinate Subcarpa˛ilor ºi în mod special din lucrarea
cuprinzãtoare asupra Subcarpa˛ilor dintre Dâmbovi˛a ºi Prahova rezultã mai mult ca orice inten˛ia sa
de cercetare detaliatã pentru punerea în eviden˛ã a urmelor sau dovezilor pentru demonstrarea
evolu˛iei reliefului, determinatã de succesiunea ciclurilor de denudare în conformitate cu principiile
concep˛iei davisiene magistral aplicate (ºi practic verificate) de Emm. de Martonne în studiul
Carpa˛ilor Meridionali la începutul secolului. Influen˛a lucrãrilor lui De Martonne a fost atât de mare
încât un subtitlu (sau un capitol) al articolului din 1934, referitor la captãrile din Subcarpa˛ii de la est
de Teleajen, este formulat Urmele unui relief de maturitate în raport cu terasa superioarã a
Teleajenului, pentru care autorul a dat o notã infrapaginalã suficient de concludentã: „Acesta este
titlul unui capitol din «Recharches sur l’évolution morphologique des Alpes de Transylvanie» a d-lui 
Emm. de Martonne ºi inten˛ionat a fost ales ca atare, întrucât observãrile din paginile ce urmeazã
sunt rezultatul unor cercetãri, care au avut ca punct de plecare citatul capitol din opera
men˛ionatã”. 

În adevãr, N.M. Popp s-a înscris întru totul nu numai în spiritul geomorfologiei ca ºtiin˛ã
modernã nu prea demult afirmatã, dar a adoptat modelul de analizã a reliefului aplicat de De
Martonne pentru Carpa˛ii Meridionali, ale cãrui rezultate nu ºi-au pierdut valabilitatea chiar dupã un
secol. Existen˛a celor trei mari cicluri de denudare, în urma cãrora au rezultat cele trei complexe de
nivelare, acum resturi de suprafe˛e netezite (platforme) succedate etajat din partea centralã cãtre
marginile grupelor de mun˛i, nu numai cã ulterior n-au fost infirmate, dar au fost completate cu date
noi spre a se dovedi pe deplin cã reprezintã una din trãsãturile morfologice principale ale sistemului
muntos românesc. 

Analiza geomorfologicã minu˛ioasã asupra dealurilor subcarpatice ale Prahovei, în ciuda primei 
impresii generale cã ar fi un ansamblu de „simple creste de intersec˛ie”2, aratã cã se gãsesc resturi de
suprafe˛e nivelate. Iar acestea nu tocmai sporadic diseminate de-a lungul culmilor deluroase, ci chiar
alcãtuind un ansamblu etajat de „forme ciclice” – pe care le-a înscris sub termenul de platforme3, cu
toate cã ne aflãm în unitatea de relief cu cea mai accentuatã dinamicã a reliefului. Cele patru suprafe˛e 
nivelate – numite în ordinea vechimii Simila, Talea (cu douã trepte), Drãgãneasa ºi Cândeºti – s-ar fi
format începând din Romanian pânã în timpul primelor glacia˛ii cuaternare, în succesiune generalã
de la contactul cu mun˛ii pânã la marginea sudicã a Subcarpa˛ilor. 

Culmile netezite rezultate din intersec˛ia ºi coborârea versan˛ilor ºi suprafe˛ele locale de
nivelare, chiar asociate în trepte la altitudini mai coborâte cãtre marginea Subcarpa˛ilor sunt o
realitate mult prea evidentã pentru a nu fi luate în seamã. Dar este cel pu˛in exagerat ca acestea sã fie
identificate ca suprafe˛e de nivelare generale rezultate în urma unui ciclu de denudare, asemenea
celor stabilite de Emm. de Martonne în spa˛iul muntos alãturat. Subcarpa˛ii au intrat în etapa de

22

Lucian Badea

2 N.M. Popp, Subcarpa˛ii dintre Dâmbovi˛a ºi Prahova – Studiu geomorfologic, III, „Studii ºi cercetãri de geografie”,
Societatea Regalã Românã de Geografie, 1939, p. 61.

3 N.M. Popp, op. cit., p. 123.



modelare subaerianã spre sfârºitul Pliocenului (în anumite sectoare ceva mai timpuriu), tocmai atunci 
când Orogeneza Valahã i-a afectat puternic, determinând intensificarea denudãrii, ºi prin aceasta
accentuarea gradului de fragmentare ºi a energiei reliefului. Aceasta nu înseamnã cã nu au existat
faze de stagnare a miºcãrii ºi condi˛ii climatice favorabile pentru nivelarea reliefului când au fost
create suprafe˛e nivelate, fie printr-un proces de pedimenta˛ie, fie prin eroziune lateralã. Dar aceste
suprafe˛e nu sunt nici poligenetice (formate într-o perioadã lungã cu varia˛ii mari ale condi˛iilor de
denudare) ºi nici generale, adicã pe întreaga unitate subcarpaticã. Nivelãrile s-au produs diferen˛iat
pe bazine hidrografice ºi compartimente tectonice (mai precis neotectonice) în cadrul cãrora natura
rocilor a avut un rol major. 

Cu alte cuvinte nu poate fi vorba de suprafe˛e de nivelare, cãrora li s-au spus platforme de
eroziune, formate într-un ciclu de denudare pe durata unor perioade lungi aºa cum sunt cele din
Carpa˛i. Subcarpa˛ii, ca cel mai nou „val al orogenului carpatic”, se încadreazã în altã etapã de
evolu˛ie în care, de fapt, s-au fragmentat ºi în mare parte distrus suprafe˛ele de nivelare formate în
Neozoic în unitatea carpaticã. De la sfârºitul Pliocenului, Subcarpa˛ii s-au conturat ca o nouã unitate
de relief aflatã în faza de dezgropare ºi de scoatere în relief a structurilor ºi nu de retezare ºi de
nivelare a acestora. Acest punct de vedere format în urma cercetãrilor din Subcarpa˛ii de la vest de Olt 
(în esen˛ã diferit de modul în care au fost considera˛i Subcarpa˛ii anterior) l-am expus în una din
ºedin˛ele de comunicãri ale Institutului de Geografie din primii ani ai deceniului al ºaptelea, pe atunci 
organizate cu regularitate. În mod obiºnuit era o asisten˛ã numeroasã, iar N.M. Popp, dupã eliberare,
de fiecare datã invitat, a participat de multe ori ºi nu formal. De regulã se aºeza în primele rânduri ºi
lua adesea cuvântul. 

La acea ºedin˛ã, dintre cei prezen˛i era, cu certitudine, cel mai avizat în problemele de
geomorfologie, mai ales ale evolu˛iei Subcarpa˛ilor. A luat cuvântul ºi dupã câteva sublinieri a
încheiat: „Consider punctul de vedere ºi concluziile interesante ºi drept o provocare, o aruncare de
mãnuºã. Sã încercãm s-o ridicãm.” 

Am avut dupã aceea numeroase întâlniri ºi discu˛ii care au însemnat ºi o anumitã apropiere.
Eventualele diferen˛e de pãreri nu au fost un impediment. Din contrã, mai ales atunci când recunoºti
meritele unui pionierat în descifrarea necunoscutelor unora din piesele care alcãtuiesc ansamblul
unitar al pãmântului românesc. 

Nicolae M. Popp, chercheur du relief subcarpatique 
Résumé

Son esprit pénétrant a été attiré, dés le commencement, par les Subcarpates, une des plus
intéréssantes unités de relief du territoire de la Roumanie et notamment vers leur secteur le plus
compliqué, les Subcarpates de la Courbure. Aprés que les résultats de ses premiéres recherches furent 
publiés dans quelques articles, en 1939 apparu sa thPse de doctorat, sons le titre Les Subcarpates
entre Dâmbovi˛a et Prahova. Etude géomorphologique dans laquelle il a dévéloppé sa conception
sur l’évolution et la dynamique récente du relief subcarpatique. D’autres contributions ont suivi,
mais son intention de continuer et d’élaborer une étude générale sur les Subcarpates ne va pas se
réaliser á cause des difficultés de la guerre et des années qui ont suivi. 
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