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În iulie 2008 s-au împlinit 100 de ani de la naºterea prof.
univ. dr. Nicolae Mihai Popp, eminent geograf din a doua
generaþie formatã la ºcoala fondatorului geografiei moderne în
România, profesorul Simion Mehedinþi. Aniversarea a trecut
neobservatã, dupã cum stingerea sa din viaþã, în octombrie
1989, s-a petrecut discret, reþinând atenþia doar lui Lucian
Badea (1994) ºi Ioan Iosep (1995) prin publicarea unor
necrologuri. Ulterior (2000), culegerea Geografi români de
Sorina Vlad, Radu Sãgeatã ºi Sorin Geacu, a oferit unele repere
asupra vieþii ºi operei sale.
În atari condi˛ii, la trecerea a peste 20 de ani de la
dispari˛ie, evocarea personalitã˛ii sale complexe, afirmatã
într-o perioadã plinã de contradic˛ii, se impune. Ea îºi gãseºte
locul aici, la Braºov, cãci prof. Nicolae Popp, deºi nãscut la
Bucureºti, în 1908, are o semnificativã ascenden˛ã paternã
braºoveanã, mãrturisitã în volumul autobiografic Povestea
unor generaþii – O saga braºoveanã ºi alta brãileanã, publicat
postum (1997), dar redactat între 1981-1986.
Bunicul sãu, Niculi˛ã (Nicolau/Nikolaus) Pop (1840-1888), originar din Ghimbav, cu licen˛ã în
istorie ºi geografie (1866) ºi un doctorat în filosofie la Universitatea din Viena (1868), fiind primul
titrat universitar dintr-un sat cu popula˛ie majoritar sãseascã, devine din 1869 profesor de
istorie-geografie ºi germanã, iar din 1878 pânã la sfârºitul sãu prematur „conrector” al gimnaziului
român din Groaverii Braºovului, Liceul „Andrei ª aguna” de mai târziu. La studii, la Viena, se aflau
în aceeaºi vreme ºi alþi braºoveni, viitori colegi ai sãi de profesorat (ª tefan Iosif, Ioan Meºotã, Vasile
Glodariu, Pantelimon Dima º.a.). Prof. dr. Niculiþã Pop se face cunoscut, la Braºov, ºi ca înzestrat
autor de manuale ºcolare de istorie ºi geografie, apãrute în perioada 1870-1878 în mai multe ediþii. În
predarea acestor discipline, „Niculiþã Pop foloseºte metoda cu totul nouã în vremea aceea a ºcolii
active, în locul metodei învechite mnemotehnice, atât de înrãdãcinatã în ºcoalã”1. Era aceea pentru
care lupta, în ºcoala româneascã, la rãscruce de veacuri ºi Simion Mehedinþi, înnoire pe care o va
promova, mai târziu ºi George Vâlsan, dupã o concepþie similarã. În scurta sa viaþã, profesorul
Niculiþã Pop desfãºoarã ºi o intensã activitate cultural-artisticã în cadrul Casinei Române din Braºov.
La moartea sa prematurã, „Gazeta Transilvaniei” consacrã, într-un necrolog, meritele sale.
Fiul lui Niculi˛ã Pop, tatãl celui evocat, inginerul Aurelian Pop (1874-1964), s-a nãscut la
Braºov, s-a ºcolit la Liceul „Andrei ªaguna” unde a fost coleg de clasã ºi de bancã cu ªt. O. Iosif,
poetul de mai târziu, fiind fruntaºul promo˛iei sale, deci premiant. Orfan de la 14 ani ºi ca fiu de
profesor, a beneficiat de o bursã a Funda˛iei Gojdu. Amintirile sale, redactate la o vârstã înaintatã, la
80 de ani, sunt reluate în volumul sus-amintit al fiului sãu, Nicolae M. Popp, cel astãzi evocat. Este
reconstituitã aici atmosfera din jurul acestui liceu de elitã al Braºovului (profesori ºi elevi, tradi˛ii).
Sunt evocate cu umor tandru excursiile de început de an ºi de sfârºit de an pânã în Poianã, ori în
pãdurea de la Stejãriº. Studiile superioare de inginerie îl poartã la Stuttgart, în Germania. La
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încheierea lor îºi însuºise tehnica construc˛iilor de beton armat, pe care începe sã o aplice ºi în
Bucureºti, unde se stabileºte dupã dobândirea cetã˛eniei române. Clãdirea bãncii Chrissoveloni din
Bucureºti, str. Lipscani nr. 55, dupã proiectul întocmit de inginerul Tiberiu Eremie (1875-1937,
nãscut la Purcãreni, jud. Braºov), stã ºi azi mãrturie.
Profesia de inginer constructor îl leagã în anii urmãtori de capitalã, unde, la 14 iulie 1908, se
naºte cel astãzi omagiat, Nicolae Mihai Popp. În Bucureºti, el absolvã Liceul „Gh. Lazãr”, liceu de
elitã. Ca student la Sec˛ia de geografie a Universitã˛ii din Bucureºti (1926-1929) continuã valoroasa
tradi˛ie de dascãl geograf a bunicului sãu patern, având printre al˛ii, ca profesori pe Simion
Mehedin˛i, Nicolae Iorga ºi Vintilã Mihãilescu, opteazã pentru o pregãtire mai complexã, urmând în
paralel cursuri de chimie, zoologie, botanicã, geologie ºi istorie, ceea ce se va reflecta favorabil în
paleta largã a preocupãrilor sale ºtiin˛ifice geografice. Încã din studen˛ie a fost un animator al vie˛ii
cultural-ºtiin˛ifice, fiind unul din fondatorii Societã˛ii Studen˛ilor în Geografie ºi al revistei acesteia,
„Revista Geograficã Soveja”, pe care a condus-o ºi în care a publicat rezultatele primelor sale
observaþii. În iunie 1929 obþine licenþa în geografie cu menþiunea magna cum laude. Lucrarea, sub
titlul Valea Prahovei între Predeal ºi Floreºti – Observaþii antropogeografice, este publicatã în
Buletinul Societãþii Regale Române de Geografie din 1930, unde va publica frecvent din 1928, pânã
la abandonarea acestui important ºi longeviv periodic ºtiinþific, în 1942.
Calificat astfel ca geograf, începe o apreciatã activitate didacticã la Liceul „Mihai Viteazul” din
Bucureºti. Vremelnic, func˛ioneazã ºi la Liceul „Cantemir Vodã” din capitalã, suplinindu-l pe
profesorul braºovean Nicolae Orghidan, devenit inspector general ºcolar în Ministerul Educa˛iei
Na˛ionale. Dedicat învã˛ãmântului, parcurge ºi absolvã cu distinc˛ie Seminarul pedagogic universitar
din Bucureºti. Odatã cu strãmutarea profesorului George Vâlsan la Universitatea din Bucureºti
(1929), Nicolae M. Popp devine (1930-1935) asistentul sãu, la început onorific, dar cu obliga˛ii
didactice sporite pe mãsura înrãutã˛irii stãrii sãnãtã˛ii profesorului. Sub îndrumarea acestuia, începe
sã lucreze la teza sa de doctorat, consacratã geomorfologiei unui sector subcarpatic de la curburã, în
prelungirea preocupãrilor magistrului sãu consacrate Câmpiei Române. În aceastã continuã perioadã
de formare beneficiazã ºi de stagii de specializare la Strasbourg la prof. H. Baulig (1931) ºi la
Tübingen, la profesorii C. Uhlig ºi G. Wagner (1936). Se bucurã ºi de îndrumãrile lui Emm. de
Martonne, pe care l-a cunoscut la congresele interna˛ionale de geografie la care a participat activ, la
Paris (1931), Varºovia (1934), unde a fost ales membru al Comisiei pentru studiul teraselor pliocene
ºi pleistocene, ºi la cel de la Amsterdam (1938); cu prilejul ultimei sale vizite în ˛ara noastrã, în 1937,
marele geograf francez valideazã, într-o scurtã incursiune pe terenul tezei, rezultatele ob˛inute, în
spiritul concep˛iei davisiene.
În iunie 1939 ob˛ine, la Universitatea din Bucureºti, titlul de doctor în ºtiin˛e, cu men˛iunea
summa cum laude, în faþa unei comisii formatã din profesorii Vintilã Mihãilescu, Ion Popescu-Voiteºti
ºi Andrei Popovici-Bâznoºanu. Teza sa de doctorat, Subcarpaþii dintre Dâmboviþa ºi Prahova –
Studiu geomorfologic, este publicatã de Societatea Regalã Românã de Geografie în volumul III al
prestigioasei colecþii Studii ºi cercetãri, consacratã tezelor de doctorat. Despre ea, prof. Robert
Ficheux, discipolul profesorului Emm. de Martonne º i devotat prieten al geografilor români
se pronunþã în termeni elogioºi: „Este una dintre cele mai importante teze de geografie fizicã apãrute
în România dupã cea a lui G. Vâlsan”2. Cariera universitarã i se deschide, este promovat în 1939 ºef
de lucrãri al profesorului Vintilã Mihãilescu, iar în 1942 este chemat conferenþiar definitiv la nou
înfiinþata conferinþã de geografie regionalã la Facultatea de ª tiinþe din Bucureºti, unde fusese
strãmutatã disciplina geografiei, de la Facultatea de Litere ºi Filosofie, dupã retragerea profesorului
Simion Mehedinþi. În anii urmãtori dispariþiei premature a profesorului G. Vâlsan, în 1935, la numai
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50 de ani, va reuºi cu perseverenþã sã publice lucrãrile acestuia, rãmase în manuscris dintr-o exigenþã
exageratã. În aceºti ani întreprinde ºi cãlãtorii de studii în Albania (1930 ºi 1938), în Iugoslavia
(1938), participã la o excursie geologicã în Italia (1938).

N.M. Popp alãturi de profesorii Simion Mehedinþi ºi Vintilã Mihãilescu, în croaziera dunãreanã
de la încheierea celui de-al XX-lea congres al profesorilor de geografie, Turnu Severin, 30 mai-1 iunie 1937.

Prin înfiin˛area curajoasã a Institutului de Cercetãri Geografice al României de cãtre profesorul
V. Mihãilescu, sub ministeriatul profesorului Ion Petrovici, în plin rãzboi, în aprilie 1944, în calitate
de membru fondator al Institutului este numit membru permanent ºi director de sec˛ie. Aici
desfãºoarã o rodnicã activitate ºtiin˛ificã. Contribuie cu un valoros studiu, Raporturi geografice între
formã, rocã ºi structurã, publicat în volumul Cursuri (1947), adevãrat ghid de iniþiere a tinerilor
cercetãtori geografi. Tot aici, pentru Departamentul de Gospodãrie Comunalã din Ministerul
Afacerilor Interne, elaboreazã, în perioada de pionierat a organizãrii ºi planificãrii teritoriale,
monografiile oraºelor Oradea, Sfântu Gheorghe ºi Vãlenii de Munte (1948), contribuie pentru
Comitetul de Stat pentru Construcþii, Arhitecturã ºi Sistematizare (CSCAS) la sistematizarea
regionalã în judeþul Hunedoara (plasele Sarmizegetusa ºi Geoagiu) ºi în regiunea Dobrogea (plasa
Negru Vodã), în vederea valorificãrii resurselor locale. Aceastã experienþã de geografie aplicatã, în
spiritul concepþiei geografice integrative, îi va servi nemijlocit în activitatea viitoare. În aceeaºi
perioadã postbelicã, în calitate de colaborator al Institutului Geologic al României, întocmeºte
studiul geomorfologic ºi hidrogeologic al Câmpiei Brãilei. În 1953, când Institutul de Cercetãri
Geografice se reorganizeazã, unele cadre ºtiinþifice de bazã au fost îndepãrtate abuziv din motive
politico-ideologice. Anterior, în 1948, Nicolae Popp fusese exclus ºi din învãþãmântul superior, fiind
privat ºi de libertate, fãrã a se pronunþa vreo sentinþã. I se fixeazã temporar domiciliu obligatoriu în
Delta Dunãrii, unde se începuse campania extensivã de valorificare a stufului, ca materie primã
pentru industria celulozei ºi hârtiei. Se raporta atunci, când Maliucul devenise capitala stuficulturii
româneºti, cã peste 2/3 din suprafaþa Deltei era acoperitã de stufãriºuri, iar stufului propriu-zis îi
reveneau peste jumãtate din întindere3.
În 1956 este desemnat ºef de laborator la Institutul de Proiectare pentru Celulozã, Stuf, Hârtie
(IPCSH). Este anul când se înfiin˛eazã la Maliuc Sta˛iunea Experimentalã Stuficolã Delta Dunãrii
3
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(SESDD). Apoi, între 1959 ºi 1963, devine geolog principal la Institutul de Proiectare pentru Planuri
de Amenajare ºi Construc˛ii Hidrotehnice (IPACH), calitate în care a întocmit studiul geomorfologic,
hidrogeologic, geo-, hidro- ºi pedochimic ºi al vegeta˛iei Deltei Dunãrii, necesare planului de
amenajare ºi valorificare complexã a resurselor acestei unitã˛i naturale, ce nu cãpãtase încã statutul
actual de Rezerva˛ie a Biosferei. Între 1964 ºi 1967 este numit geolog ºef la Institutul de Studii ºi
Proiectãri pentru Îmbunãtã˛iri Funciare (ISPIF), întocmind studii complexe ale cadrului natural la
amenajãrile hidrotehnice executate în Balta Brãilei (denumitã acum factice Insula Mare a Brãilei),
lunca Dunãrii, lunca Prutului inferior, vãile Târnavelor, Criºului Alb, Criºului Repede º.a. Din
aceastã perioadã au rezultat numeroase lucrãri ºtiin˛ifice, în special asupra Deltei Dunãrii (peste 30),
figurând, de regulã, ca unic autor.
În 1967, odatã cu echivalarea doctoratului sus˛inut în 1939 (!), este chemat, alãturi de profesorul
Laurian Someºan, ce cunoscuse aceleaºi umilitoare abuzuri, la constituirea unui nou centru
universitar geografic, la Suceava, fiind confirmat în 1969 profesor titular. Urmeazã o perioadã
freneticã de activitate, didacticã ºi ºtiin˛ificã, ce-l poartã ºi la diferite manifestãri interne ºi
interna˛ionale, inclusiv congresele de profil din diferite domenii ale geoºtiin˛elor (geomorfologie,
pedologie, turism, geologie, studiul Cuaternarului), la care prezen˛a sa este remarcatã prin
comunicãri din aria sa predilectã de preocupãri, prin interven˛ii avizate în discu˛ii. Cunoaºterea mai
multor limbi strãine de circula˛ie i-a facilitat accesul în multe cercuri savante din strãinãtate, precum
ºi la literatura ºtiin˛ificã interna˛ionalã. Tematica multora din lucrãrile publicate în aceastã perioadã
este extrasã din realitatea „Þãrii de Sus”, ca de exemplu monografia (în colaborare), din colecþia
„Judeþele Patriei” a Institutului de Geografie al Academiei Române, consacratã judeþului Suceava în
noua configuraþie administrativ-teritorialã de dupã reforma din 1968.
Retragerea sa la pensie din învã˛ãmântul superior în 1973 nu a însemnat întreruperea activitã˛ii,
care a continuat febril. Lunga sa listã de aproape 500 de titluri de lucrãri ce poartã numele sãu se
completeazã febril, în amurgul vie˛ii, cu o bogatã activitate publicisticã, în scopul lãrgirii sferei
cunoaºterii geografice ºi a transmiterii cunoºtin˛elor dobândite într-o via˛ã trãitã intens. Acum vãd
lumina tiparului o serie de ample volume de informare geograficã, dedicate ˛inuturilor vizitate de
autor pe trei continente precum ºi volumul consistent de confesiuni sus-amintit, pe urmele obârºiilor
familiei paterne legate de ﬁara Bârsei. Semnalãm, în special, volumele consacrate Europei
(Orizonturi europene) (1980, 1981, 1986), Dunãrii (1985) ºi bazinului ei (1988).
În încheierea acestei scurte retrospective a vie˛ii ºi operei profesorului dr. Nicolae M. Popp ne
permitem sã-l invitãm sã se autocaracterizeze, citând din textul unei succinte autobiografii, în
manuscris, datatã 18 iunie 1977, înso˛itã de o riguroasã listã a lucrãrilor sale, datatã 24 noiembrie
1987. Este o frumoasã profesiune de credin˛ã, la care subscriem deplin, în perspectiva ºi a timpului
scurs de la sãvârºirea sa din via˛ã: Preocupãrile de o viaþã au fost geografia, pe care am conceput-o
ca rost al existenþei, dar geografia nu ca ºtiinþã izolatã de celelalte fizice ºi sociale, ci interconexatã
cu ele. În cadrul geografiei, specializarea a urmat direcþia geografiei fizice, cu atenþie deosebitã
asupra geomorfologiei ºi geografiei regionale comparate, cu corolarul geografiei aplicate. Pentru
slujirea geografiei, aceastã ºtiinþã atât de frumoasã, atât de utilã societãþii contemporane nu am
ºovãit o clipã, de la catedrã, pe teren sau ca practician de a-i dãrui totul, indiferent de efortul cerut,
de orice naturã ar fi fost el.
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Nicolae M. Popp – RepPres bio-bibliographiques
Résumé
L’auteur évoque la personnalité complexe du professeur universitaire Nicolae M. Popp, éminent
géographe de la deuxiPme génération formée B l’école du fondateur de la géographie moderne en
Roumanie, le professeur Simion Mehedinþi. La disparition, en 1989, de ce disciple distingué du
maître, a passé presque inaperçu. De même, le centenaire de sa naissance en 2008. La parution
postume, en 1997 mais redigé dans les années ´80 du volume autobiographique Povestea unor
generaþii – O saga braºoveanã ºi una brãileanã (Le récit de plusieurs générations – Une saga de
Braºov et une de Brãila) nous a permis de refaire l´itinéraire de sa vie B travers une période pleine de
contradictions qui l´ont empeché B développer toute sa capacité professionnelle.
On l´Pvoque ici B Braºov, parce que son grand-pPre, Niculi˛ã (Nikolaus) Pop (1840-1888), né B
Ghimbav, dans les alentours de Braºov, B la suite de ses études universitaires et doctorales B Vienne,
est devenu professeur d´histoire et de géographie et, finalement co-directeur, au lycée, aujourd´hui
CollPge national, Andrei ªaguna de Braºov.
L´auteur retient les plus significatifs moments de la vie et de l´activité professionnelle du
professeur Nicolae M. Popp (1908-1989). Il s´est affirmé dPs ses années d´études B l´Université de
Bucarest, oj il fonda une société des étudiants géographes et sa revue (Revista geograficã Soveja), oj
il publie ses premières observations de terrain. Il se dédia aux études analytiques de géomorphologie
et notamment dans les Subcarpates de la Courbure, entre les riviPres Dâmboviþa et Prahova, qui ont
fait le sujet de sa thPse de doctorat, soutenue et publiée en 1937 sous les soins de la Société Royale
Roumaine de Géographie. Pendant la période prédoctorale il a bénéficié de stages de formation B
Strasbourg, chez le professeur Henri Baulig et B Tübingen, prPs des professeurs C. Uhlig et G.
Wagner. Les conclusions de ses recherches dans les Subcarpates ont été validées par le professeur
Emm. de Martonne, lors d´une brPve incursion pendant sa derniPre visite en Roumanie, en 1937. Sa
promotion universitaire et son activité scientifique furent brutalement interrompues aprPs 1948 par le
nouveau régime totalitaire. AprPs l´avoir privé de liberté, sans jugement et condamnation, on lui
appliqua le régime de domicile obligatoire dans le delta du Danube. Il y fut un pionnier de la
valorisation des ressources naturelles locaux et notamment du roseau, matiPre premiPre dans la
production de cellulose et de papier. Ainsi, il participa, avec d´autres géographes roumains, B la
promotion de la géographie appliquée. En 1967, il est appelé B reprendre ses activités d´enseignant. Il
a fondé alors B Suceava, avec le professeur Laurian Someþan, un département de géographie
d’enseignement supérieur. Il a repris fébrilement, une fois de plus, son activité et ses contacts
scientifiques internes et internationales. A la suite de ses nombreux voyages d´études, il a élaboré et
publié, fébrilement, ces derniers vingt ans, maints travaux qui ont diversifié considérablement ses
contributions au patrimoine de la géographie roumaine. Une fois de plus, il faut souligner sa capacité
remarquable d´aborder une problématique interdisciplinaire. Dans l’histoire de la géographie
roumaine au XX-Pme siPcle c’est un nom, une …uvre B retenir.
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