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LAURIAN SOMEªAN ªI NICOLAE POPP
– CTITORI AI ÎNVÃﬁÃMÂNTULUI GEOGRAFIC SUPERIOR SUCEVEAN –
Cu aproape jumãtate de veac în urmã, prin H.C.M. nr. 680/septembrie 1963, vechea Cetate de
Scaun a Moldovei, oraºul Suceava, devenea centru universitar.
Evenimentul avea loc într-o perioadã în care, încet-încet, pe fondul dezghe˛ului destalinizãrii
declanºat la Moscova, ºi în România începea sã se facã sim˛itã o oarecare destindere politicã, dublatã
de o anume distan˛are fa˛ã de „marele frate” de la rãsãrit, a cãrui strânsã „îmbrã˛iºare” sufoca ˛ara
noastrã de aproape douã decenii (M. Iacobescu, 2003).
Primele semne au coincis cu ob˛inerea, de cãtre România, a retragerii trupelor sovietice de
ocupa˛ie (1958). Doi ani mai târziu, în 1960, se formula public necesitatea recunoaºterii ºi respectãrii
principiului egalitã˛ii în drepturi a ˛ãrilor socialiste, iar în anul 1961 ºi apoi în 1964 se respingeau
hotãrât proiectul sau planul Hruºciov ºi respectiv mult mediatizatul plan Valev cu privire la
necesitatea „diviziunii socialiste” ºi modalitã˛ile de integrare economicã a ˛ãrilor socialiste membre
ale C.A.E.R.
Un adevãrat cutremur l-a declanºat cunoscuta Declara˛ie din 23 aprilie 1964, interpretatã ca o
declara˛ie de independen˛ã a României (M. Iacobescu, 2003).
Semnele schimbãrii se fãceau sim˛ite ºi în politica ºcolarã, fiind marcate de încercarea de
revenire la tradi˛iile progresiste din învã˛ãmântul românesc, cu preluarea unor timide elemente de
inspira˛ie vest-europeanã. Într-o primã etapã, s-a trecut la generalizarea învã˛ãmântului de 7 ani,
extins aproape imediat la 8 ani.
Nu mai pu˛in simptomatice au fost desfiin˛area Institutului de limbã ºi literaturã rusã „Maxim
Gorki” din Bucureºti ºi, în paralel, eliminarea limbii ruse dintre disciplinele obligatorii în învã˛ãmânt,
sau schimbarea denumirilor ruseºti cu care fuseserã „botezate” unele oraºe sau institu˛ii româneºti în
timpul ocupa˛iei sovietice, revenindu-se la vechile denumiri: cazul cel mai cunoscut este cel al
Oraºului Stalin, care îºi reia numele purtat anterior, Braºov.
Ieºirea de sub tutela Moscovei a însemnat reconsiderarea sau eliminarea manualelor ºcolare ºi a
cursurilor universitare de inspira˛ie sovieticã din domeniul ºtiin˛elor umaniste ºi, pe un alt plan,
eliberarea majoritã˛ii de˛inu˛ilor politici care mai reuºiserã sã supravie˛uiascã în închisorile
comuniste. Dintre aceºtia, mul˛i erau cadre didactice, care, încet-încet, dupã demersuri atent ºi
îndelung verificate de organele de partid ºi de securitate, au fost „reabilita˛i” ºi au putut sã revinã la
catedre.
În concordan˛ã cu deciziile de extindere a duratei studiilor gimnaziale obligatorii la 7 ºi apoi 8
ani, a penuriei de cadre didactice calificate atât în mediul urban dar mai ales în cel rural ºi, probabil, în
perspectiva luãrii mãsurilor de redresare a natalitã˛ii (care aveau sã se concretizeze într-adevãr prin
cunoscutul decret nr. 770 din 1966 ºi aveau sã ducã, implicit, la creºterea popula˛iei ºcolare ºi a
necesarului de cadre), în anii ’60 în România s-au înfiin˛at nu mai pu˛in de 14 institute pedagogice.
Unele erau localizate în centre cu îndelungatã tradi˛ie universitarã, precum Bucureºti, Iaºi ºi
Cluj, dar o parte – în alte oraºe mari, reºedin˛e regionale, cu mai pu˛ine sau chiar fãrã tradi˛ii
universitare: Braºov, Timiºoara, Craiova, Constan˛a, Gala˛i, Baia Mare, Bacãu, Oradea, Piteºti,
Târgu Mureº ºi, printre acestea, ºi Suceava.
În cazul special al Sucevei, se pare cã decizia a avut la bazã ºi un argument de ordin istoric ºi
geopolitic: institutul propus ar fi trebuit sã fie un remember ºi oarecum o compensa˛ie la ireparabila
pierdere, odatã cu întreg nordul Bucovinei, a vechii ºi importantei universitã˛i de la Cernãu˛i. De
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asemenea, nu putea fi uitat faptul cã în regiunea Suceava, la Câmpulung Moldovenesc, mai
func˛ionase, pe o perioadã scurtã, este adevãrat (1948-1953), o institu˛ie de învã˛ãmânt superior –
Institutul de silviculturã ºi exploatare, prelucrare ºi transportul lemnului (cu douã facultã˛i),
transferat ulterior la Braºov.
Prin urmare, dacã ne raportãm la întreg spa˛iul Bucovinei istorice, a fost vorba mai degrabã de o
anume continuitate ºi tradi˛ie, ºi nu de deschiderea unui drum în totalitate nou.
Iatã contextul general în care, la câ˛iva ani dupã înfiin˛area Institutului (1963) ºi respectiv a
Sec˛iei de Istorie ºi Geografie (1964), valurile vie˛ii i-au adus la Suceava pe Laurian Someºan, în
1965, ºi pe Nicolae Popp, doi ani mai târziu, în 1967.
Fãrã îndoialã, selectarea, angajarea ºi promovarea cadrelor didactice în etapa de început a tinerei
institu˛ii universitare, ca premisã fundamentalã pentru reuºitã ºi continuitate durabilã, nu aveau sã fie
nici simple, nici facile. Ca urmare, s-a optat pentru formarea unui colectiv cât mai valoros ºi mai bine
structurat, prin alãturarea unor cadre didactice cu experien˛ã ºi prestigiu în învã˛ãmântul universitar
ºi în cercetarea de specialitate, cu tineri proaspãt ieºi˛i din amfiteatrele unor universitã˛i de tradi˛ie, nu
doar entuziaºti, ci recomanda˛i ºi de o foarte bunã pregãtire profesionalã în anii studen˛iei. Credita˛i
cu poten˛ial promi˛ãtor, se spera cã tinerii, sub îndrumarea atentã ºi cu sprijinul competent al celor
dintâi, aveau sã se formeze „din mers” ºi sã se perfec˛ioneze în cariera universitarã.
Solu˛ia de start a fost apelarea la doi renumi˛i profesori de la Universitatea „Al.I. Cuza”, Ion
Sîrcu ºi Victor Sficlea, care, fãcând naveta de la Iaºi, au putut acoperi cursurile de bazã între anii 1964
ºi 1968, prin sistemul de platã cu ora. Dar în scurtã vreme, pe mãsurã ce seria anilor de studiu s-a
completat, s-a vãzut cã o parte din posturi nu mai puteau fi acoperite. În consecin˛ã, profitându-se de
„unda verde” datã de la nivel central, conducerea institutului a deschis concursuri de titularizare ºi a
acceptat înscrierea pe posturi de lector (disciplinele Geografie economicã generalã ºi respectiv
Geografie fizicã regionalã ºi Geomorfologie) a doi cunoscu˛i geografi, afirma˛i în perioada
interbelicã: Laurian Someºan ºi Nicolae Popp.
Via˛a ºi activitatea lor, la fel ca ºi cele ale altor personalitã˛i geografice (S. Mehedin˛i, V.
Mihãilescu, V. Tufescu, N.Al. Rãdulescu, I. Conea, Gh. Nãstase, G. Nimigeanu) au fost marcate ºi au
reflectat fidel vremurile tulburi ºi succesiunea schimbãrilor din societatea româneascã interbelicã ºi
postbelicã. Arunca˛i în închisorile comuniste pentru motive politice inventate1, condamna˛i la ani
grei de muncã silnicã pe ºantierul Canalului Dunãre-Marea Neagrã (dupã care lui N. Popp i s-a impus
domiciliu for˛at în Delta Dunãrii), cei doi fuseserã elibera˛i de câ˛iva ani, dar, datoritã ostracizãrii ºi
stigmatizãrii nedrepte la care i-a supus regimul totalitar, doar cu mari eforturi au reuºit sã-ºi gãseascã
locuri de muncã, în domenii care n-aveau legãturã cu învã˛ãmântul2. Pare de domeniul absurdului,
dar din C.V.-ul depus la concurs aflãm cã, dupã încheierea perioadei de domiciliu for˛at, fostul
conferen˛iar dr. N. Popp a fost nevoit sã se încadreze un timp ca electrician, tot aºa cum o altã
personalitate din lumea universitarã ºi culturalã interbelicã, cu studii de psihologie ºi filosofie la
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Într-o discu˛ie purtatã chiar în ziua în care avea loc ceremonia ocazionatã de pensionarea profesorului L. Someºan (1971),
rectorul de atunci, prof. V.G. Ionescu, i-a mãrturisit asistentului M. Iacobescu cã nu cu mult timp în urmã Securitatea
notificase conducerii institutului cã toate acuza˛iile ce îi fuseserã aduse lui L. Someºan s-au dovedit nefondate. Poate cã
decizia ca informa˛ia sã nu-i fie adusã la cunoºtin˛ã profesorului, pentru a nu-i provoca, la cei 70 de ani, un ºoc fatal, a fost
corectã.
Nouã, tinerilor lor colegi suceveni, cei doi profesori nu ni s-au confesat niciodatã cu privire la motivele, contextul ºi
detaliile arestãrii ºi deten˛iei. ªi i-am în˛eles: nu voiau sã redeschidã rãnile ºi sã retrãiascã anii dureroºi care le-au zguduit
vie˛ile, le-au frânt speran˛ele ºi carierele ºi le-au afectat familiile. Faptul este evident ºi în volumul autobiografic al lui N.
Popp, Povestea unor genera˛ii, terminat, se pare, în 1986, dar publicat dupã revolu˛ie, postum (1997), unde firul povestirii
se întrerupe brusc ºi tãcerea se aºterne întrebãtoare peste anii de dupã 1944.
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Cernãu˛i ºi Roma ºi cu un strãlucit doctorat sus˛inut la Paris, a fost nevoit sã lucreze ca muncitor la
Serviciul de deratizare al capitalei3.
Abia în urma unor demersuri stãruitoare, L. Someºan ºi N. Popp au putut reveni la catedrã, în
Suceava, iar dupã ce au ob˛inut ºi recunoaºterea doctoratelor (ambii în 1967), au putut sã revinã din
nou în ierarhia didacticã universitarã, la nivelul de profesor.
Acestor patru geografi prestigioºi, cunoscu˛i prin rezultatele lor în activitatea didacticã
universitarã, în cercetare ºi prin publica˛iile de specialitate, li s-a adãugat, prin concursuri, un grup de
tineri asisten˛i stagiari, pentru conducerea seminariilor ºi lucrãrilor practice: Dionisie Morar (1964),
Ioan Iosep (1967), Mioara Frânceanu (1969) ºi Rodica Ruginã (1969).
Tot în aceastã primã etapã au mai fost titulariza˛i (prin concurs), pe posturi de lector, Dumitru
Tudose (1965), venit de la Combinatul Minier Gura Humorului, unde, deºi era absolvent de
geografie, lucra ca geolog, Maria Lucaci (1966), venitã din învã˛ãmântul preuniversitar, cu o foarte
solidã pregãtire metodicã, ºi, ceva mai târziu (1970), Ion Popescu-Argeºel – din cercetare.
Meritã sã mai fie amintitã, de asemenea, colaborarea didacticã, ºtiin˛ificã ºi metodicã (deºi
episodicã, din pãcate) cu doi foarte buni preuniversitari, Dragomir Paulencu ºi Ioan Stan, care lucrau
la Inspectoratul ºcolar ºi care au decis sã rãmânã cu norma de bazã în structura acestuia: amândoi erau
recunoscu˛i pentru capacitatea de organizare a manifestãrilor ºtiin˛ifice, a concursurilor ºi
olimpiadelor ºcolare, de coordonare a activitã˛ilor de perfec˛ionare a colegilor din învã˛ãmântul
preuniversitar ºi a aplica˛iilor de teren.
S-a constituit, astfel, un colectiv eterogen (în sensul bun al cuvântului), bine structurat sub
aspectul vârstei, pregãtirii, experien˛ei didactice ºi de cercetare ºi al profilãrii pe domenii. În
interiorul Catedrei domina un climat fertil, stimulator, iar rela˛iile erau cu adevãrat colegiale.
Cei mai mul˛i dintre tineri au devenit în scurtã vreme doctoranzi, dar, din pãcate, datoritã
instalãrii unei atmosfere de incertitudine, instabilitate ºi chiar derutã cu privire la viitorul institutului,
a nesiguran˛ei locului de muncã ºi insuficientei motiva˛ii profesionale, pu˛ini ºi-au finalizat ºi
sus˛inut tezele de doctorat (D. Tudose, I. Popescu-Argeºel, I. Iosep).
Acestea erau condi˛iile ºi resursele umane pe care cei doi magiºtri, L. Someºan ºi N. Popp,
adopta˛i de comunitatea universitarã localã, erau chema˛i sã le valorifice.
Pentru a evalua în ce mãsurã ei au reuºit sã creeze o ºcoalã universitarã suceveanã, considerãm
cã se impune sã explorãm ºi sã conturãm urmãtoarele repere: prestigiul lor ca dascãli ºi cercetãtori
deja forma˛i ºi consacra˛i în geografia româneascã; activitatea didacticã ºi de cercetare din etapa
suceveanã; mãsura în care au reuºit sã-ºi cultive discipoli, continuatori; capacitã˛ile organizatorice;
modul în care au fost percepu˛i de colegi ºi studen˛i ca modele didactice ºi morale.
1. L. Someºan ºi N. Popp – modele deja consacrate în geografia româneascã
Aºa cum au subliniat to˛i cei care au scris despre via˛a ºi opera lor ºtiin˛ificã (a se vedea studiile
ce compun volumul de fa˛ã ºi bibliografia citatã de cei care le semneazã), L. Someºan ºi N. Popp,
ambii avându-l ca mentor pe G. Vâlsan, primul la Cluj, cel de-al doilea la Bucureºti, erau deja de
multã vreme cunoscu˛i ºi recunoscu˛i ca personalitã˛i de primã mãrime ale geografiei româneºti, cu
doctorate prestigioase ºi publica˛ii remarcabile, de largã circula˛ie, ale cãror valoare ºi valabilitate
n-au fost afectate de trecerea timpului.
Laurian ªomeºan poate fi considerat, înainte de toate, un exponent reprezentativ al ºcolii
româneºti de geografie umanã, nãscutã ºi evoluatã sub directa înrâurire a ºcolii franceze de geografie
umanã ºi a ºcolii germane de antropogeografie. În toate lucrãrile sale, dintre care men˛ionãm în
special Via˛a pastoralã în Mun˛ii Cãlimani (1934) ºi Via˛a umanã în regiunea Mun˛ilor Cãlimani
3
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Este vorba de Traian Chelariu, imortalizat de Marin Preda în romanul „Cel mai iubit dintre pãmânteni”. Printr-o
ciudã˛enie a sor˛ii, Traian Chelariu a ajuns ºi el mai târziu la Suceava (ca lector la Catedra de Psihologie-Pedagogie), unde,
în apartamentul pus la dispozi˛ie de institut, a locuit împreunã cu L. Someºan.
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(1938), L. Someºan s-a dovedit un fin observator ºi analist al raporturilor dintre om ºi mediul sãu de
via˛ã.
Personal, de o excep˛ionalã profunzime, valoare ºi originalitate ni se pare lucrarea Vechimea
agriculturii româneºti în Transilvania (1941), unde argumentele geografice ºi etnografice sunt la fel
de precise ºi convingãtoare ca slovele documentelor istorice, vestigiile arheologice ori vechea
toponimie autohtonã.
Nicolae Popp era recomandat prin deja foarte cunoscutele rezultate din domeniul geografiei
fizice regionale, al geomorfologiei în special (Subcarpa˛ii Româneºti, Delta Dunãrii º.a.): lista
lucrãrilor publicate era impresionantã.
De aici rezultã un alt aspect important, în sensul cã, prin preocupãri, domenii ºi problematici
abordate ºi chiar prin modul distinct de a se manifesta, cei doi profesori nu se concurau, ci se
completau unul pe celãlalt (lãsãm la o parte unele mici „în˛epãturi”, venite întotdeauna dinspre
domnul Someºan), ceea ce între˛inea un climat favorabil în catedrã, fãrã rela˛ii tensionate.
ªi N. Popp era un la fel de fin observator al rela˛iilor de interconexiune ºi cauzalitate din mediul
geografic. Dacã ni s-ar cere sã alegem o singurã lucrare care sã-l reprezinte, personal m-aº opri, cu
subiectivismul de rigoare, la o lucrare cu profil teoretic: Raporturi geografice între formã, rocã ºi
structurã (1947), în care abilitatea de mânuire a instrumentelor conexiunii, cauzalitã˛ii ºi compara˛iei
este demonstratã la un nivel excep˛ional.
2. Trecând la cel de-al doilea aspect – realizãrile din etapa suceveanã, considerãm cã este
corect sã ne raportãm la durata extrem de redusã a acesteia, de numai câ˛iva ani – prea pu˛ini – (L.
Someºan – între 1965 ºi 1971; N. Popp – între 1967 ºi 1973).
La o vârstã relativ înaintatã (64 de ani în momentul venirii la
Suceava) ºi desigur datoritã urmelor lãsate de traumele suferite,
L. Someºan a publicat pu˛in, rãmânând fidel concep˛iilor ºi
metodologiei adoptate în anii de început. Relevante în acest sens
sunt studiile Aspecte geografice în cultura popularã carpaticã
(1970) ºi Rela˛ii strãvechi între ,,ﬁara de Sus a Moldovei”,
Maramureº ºi ˛inuturile de la poalele apusene ale Cãlimanilor,
apãrut postum (2003), sub îngrijirea celui care semneazã aceste
rânduri.
Probabil, în conjunctura
datã, a considerat cã ar fi mai
util sã se concentreze pe
activitatea didacticã. Cursurile
sale de Geografie economicã
generalã (I-II, 1968) ºi
regionalã (partea I, Europa),
elaborate în aceastã perioadã
(de a cãror pregãtire pentru
multiplicare subsemnatul a fost rugat sã se ocupe, tot aºa cum, cu
mare plãcere, s-a ocupat ºi de cursurile profesorului N. Popp),
citate în lucrãri de referin˛ã (de exemplu, I. Le˛ea ºi Al. Ungureanu
– Geografie economicã mondialã, 1979; I. Velcea, Al. Ungureanu
– Geografia economicã a lumii contemporane, 1993) erau
învã˛ate din plãcere. O eventualã sincopã, ,,sanc˛ionatã” de
profesor cu o blândã dojanã, era perceputã de studen˛i ca o mare
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ruºine. Delicat ºi de o polite˛e proverbialã, li se adresa întotdeauna, în plinã epocã de „tovãrãºie”, cu
apelativele ,,domniºoarã studentã” ºi ,,domnule student”.
N. Popp – avea sã se vadã repede lucrul acesta – s-a impus ca un maestru al expunerilor
sistematice, concentrate ºi riguros ºtiin˛ifice, dar foarte intuitive. Demn urmaº al magiºtrilor sãi, S.
Mehedin˛i, G. Vâlsan ºi V. Mihãilescu ºi lucrând, pentru finalizarea tezei de doctorat, ºi cu Emm. de
Martonne, avea o preferin˛ã specialã pentru compara˛ii ºi descifrarea cauzalitã˛ilor, iar sintezele ºi
concluziile erau întotdeauna atent elaborate. Un curs, o comunicare ºtiin˛ificã sau o conferin˛ã erau
atât de firesc structurate, încât cei care le audiau, captiva˛i, le urmãreau uºor ºi nu ºi le-ar fi putut
imagina altfel prezentate. Toate se distingeau printr-o înaltã ˛inutã. Nu ºtiai ce sã remarci mai întâi:
rigoarea ºtiin˛ificã, elegan˛a deloc for˛atã a frazãrii ori mãiestria pedagogicã.
Fiind mereu – ca ºi înainte de a veni la Suceava, dar ºi dupã ce s-a pensionat ºi s-a retras la
Bucureºti – în miezul miºcãrii geografice româneºti ºi în permanentã deschidere spre evenimentele
geografice din Europa ºi din alte continente, a participat la numeroase congrese, simpozioane ºi
aplica˛ii.
Cunoscãtor „la teren” al multor regiuni caracteristice, avea posibilitatea sã proiecteze, ºi la
figurat, ºi la propriu, peisaje ºi fenomene pe care el însuºi le studiase, punctând cu multã convingere
observa˛iile ºi opiniile personale. Multe dintre aceste note de cãlãtorie aveau sã stea la baza lucrãrilor
ºtiin˛ifice ºi de popularizare geograficã tipãrite ceva mai târziu, dupã pensionare: Orizonturi
nord-americane (1977), Orizonturi europene (1/1980, 2/1981), Orizonturi euroasiatice (1984),
Fluviul Dunãrea (1985), Europa (1986), care îi întregesc opera.
Nu întâmplãtor, cursul de Geografie regionalã a lumii (3 volume), publicat în 1968, a fost
premiat de Ministerul Învã˛ãmântului.
La cei 59 de ani pe care îi avea în momentul venirii la Suceava, în plinã maturitate ºtiin˛ificã, N.
Popp emana o energie impresionantã, consumatã în nenumãrate cercetãri de teren, prelucrarea
rezultatelor ºi fructificarea lor prin publicare. Naveta sãptãmânalã Bucureºti – Suceava – Bucureºti
nu era deloc o povarã: compartimentul de tren îi era un al doilea birou de lucru.
De subliniat cã dintre cele aproape 30 de lucrãri publicate în
etapa suceveanã, multe ilustreazã probleme de geografie localã:
cadrul natural al jude˛ului Suceava, particularitã˛ile zonei de
contact dintre Obcinele Bucovinei ºi Podiºul Sucevei, Dic˛ionarul
geografic al jude˛ului Suceava, monografia geograficã – fizicã,
umanã ºi economicã – a jude˛ului (în colaborare) etc.
Spre deosebire de examenele pe care urmau sã le sus˛inã la
domnul profesor Someºan, la domnul profesor Popp, studen˛ii
suceveni, dupã cum singuri mãrturiseau, mai învã˛au ºi de fricã,
nu numai de plãcere. De altfel, exigen˛a sa fa˛ã de studen˛i, care nu
era altceva decât proiec˛ia exterioarã a exigen˛ei fa˛ã de el însuºi,
se conturase încã din tinere˛e. O sesizeazã ºi profesorul V.
Mihãilescu în recomandarea pe care, ca ºef de catedrã, i-o face
pentru titularizarea pe post de asistent la Universitatea din
Bucureºti, în 1938: dupã ce subliniazã seriozitatea ºi
conºtiinciozitatea în pregãtirea profesionalã, adaugã cã i s-ar
putea imputa cel mult „un oarece exces de severitate”4.
3. Poate cã L. Someºan ºi N. Popp n-au format, la Suceava, o
ºcoalã universitarã propriu-zisã, în sensul formãrii ºi modelãrii
4
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mai multor discipoli. Într-o perioadã atât de scurtã, de doar 7-8 ani, fãrã sã fi avut dreptul de a
conduce doctorate, cu fluctua˛ia nefastã a cadrelor tinere din colectivul ºi aºa redus numeric (la asta
se referã epitetul „anemicã” din dedica˛ia prof. L. Someºan, pe care o reproducem mai sus), n-aveau
cum sã facã mai mult decât au fãcut.
Totuºi, cei care s-au aflat mai mult timp în preajma lor (D. Tudose, I. Popescu-Argeºel, I. Iosep)
au putut sã vadã în ei exemple demne de urmat, sã descopere ºi sã beneficieze de multe dintre tainele
profesiei de geograf, atât sub aspectul teoriei, concep˛iilor ºi metodologiei de cercetare, cât ºi sub
aspectul practic al studierii terenului ºi interpretãrii rezultatelor. De aceea, aceste rânduri se vor ºi o
datorie de suflet ºi o expresie a recunoºtin˛ei noastre pentru privilegiul de a se fi format profesional
sub îndrumarea celor doi – de neuitat – mentori.
4. Dupã cum singur recunoºtea, neavând calitã˛i
organizatorice speciale, L. Someºan, primul ºef al Catedrei de
Geografie, îºi îndeplinea obliga˛iile administrative specifice
fãrã prea mult entuziasm. Ca urmare, dupã ce l-a sprijinit pe N.
Popp sã vinã ºi el la Suceava, i-a propus ºi i-a cedat aceastã
func˛ie (care între timp începuse sã fie plãtitã) fãrã sã stea mult
pe gânduri. Mult mai dinamic ºi mai implicat, noul ºef de
catedrã s-a remarcat prin organizarea ºi conducerea impecabilã
a aplica˛iilor practice ale studen˛ilor, colaborarea cu
Inspectoratul ªcolar ºi Casa Personalului Didactic în scopul
organizãrii unor simpozioane ºi aplica˛ii anuale comune cu
profesorii din învã˛ãmântul preuniversitar (a fost preºedinte al
Filialei Suceava a S.ª.G.), publicarea a trei volume cu lucrãri
ºtiin˛ifice ale cadrelor didactice (antrenând ºi în acest caz
colegii din preuniversitar), prin dotarea bibliotecii ºi a catedrei
cu literaturã de specialitate, hãr˛i murale, topografice,
geologice, pedologice, atlase (Atlasul climatologic al
României, Atlasul cadastrului apelor din R.P.R., Britannica
World Atlas etc).
5. Dacã trecem în revistã câteva dintre gândurile aºternute pe hârtie de foºti studen˛i geografi din
perioada 1965-1973, revin ca un leit-motiv câteva idei (M. Iacobescu, 2003, pp. 265-293): cã se simt
datori sã mul˛umeascã destinului, din profunzimea inimilor, pentru ºansa de a fi întâlnit ºi de a fi
învã˛at, la Suceava, cu doi reputa˛i magiºtri, doi OAMENI profunzi dar modeºti, oneºti, integri,
adevãrate modele, care s-au dãruit discipolilor lor ºi care le-au plãmãdit ºi le-au luminat, ca niºte
fãclii, destinele, L. Someºan ºi N. Popp, profesori care trãiau bucuria comunicãrii ºi apreciau
ini˛iativa, gândirea ºi ra˛ionamentul geografic; cã la Suceava se fãcea carte multã ºi bunã, cã se
modelau dascãli ºi caractere capabile sã se dãruiascã, la rându-le, învã˛ãceilor lor; cã mai târziu, dupã
absolvirea institutului, n-au avut deloc complexul de a fi învã˛at la o institu˛ie universitarã micã, „de
provincie”, fiind aprecia˛i ºi ob˛inând rezultate bune atât la concursurile de ocupare a posturilor în
învã˛ãmânt, cât ºi la examenele de perfec˛ionare (definitivat, gradul II, gradul I) sau de continuare a
studiilor (forma lungã), sus˛inute în marile centre universitare – Iaºi, Bucureºti, Cluj-Napoca.
*
Din toate cele de mai sus rezultã cât se poate de convingãtor cã perioada 1965-1973, deºi o
perioadã de start în via˛a geograficã universitarã suceveanã, s-a definit, gra˛ie contribu˛iilor
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profesorilor Laurian Someºan ºi Nicolae Popp, drept o etapã hotãrâtoare, bogatã în realizãri ºi
acumulãri.
Ei au adus catedrei de geografie un prestigiu ºi o notorietate de care alte catedre similare, de la
alte tinere institute pedagogice, nu s-au bucurat ori au beneficiat mai pu˛in.
Aceste începuturi profunde ºi temeinice au fost continuate de Ion Bojoi, Ion Popescu-Argeºel,
Costicã Brânduº ºi Ioan Iosep, iar dupã 1989, într-un alt moment de rãscruce, când fostul institut se
transformã în Universitatea ,,ªtefan cel Mare” ºi se reînfiin˛eazã învã˛ãmântul geografic superior,
ºtafeta a fost preluatã de prestigioºi cercetãtori veni˛i de la Sta˛iunea de cercetãri Piatra Neam˛ (Maria
ºi Nicolae Rãdoane, Liviu Apostol, Constantin Catana), din re˛eaua de cercetare a Academiei
Române (Gheorghe Romanescu), de la Universitatea de stat din Tiraspol – Republica Moldova
(Vasile Efros) ºi de tineri absolven˛i de la Universitatea ,,Al. I. Cuza” din Iaºi, majoritatea dupã scurte
stagii în învã˛ãmântul preuniversitar (Viorel Chiri˛ã, Liviu Popescu, Daniela Alexandra Popescu,
Despina Saghin-Vasilcu, Adrian Grozavu, Cornel Ia˛u, Simona Dranca, Maria Magdalena Lupchian,
Marcel Mândrescu, Vasile Budui º.a.).
Laurian Someºan and Nicolae Popp
– The Founders of the Geography Department at the Suceava University –
Abstract
In the first part of the paper, the author presents the general background (political, social and
cultural conditions) of the period when the pedagogical institutes were created. Among them was the
pedagogical institute in Suceava (1963), inside which a year later (1964) appeared the History –
Geography Department. The paper focuses on the main aspects that define the contributions of the
first professors in older, Laurian Someºan and Nicolae Popp: their high reputation as geographers
known from the inter-war period; their activity at Suceava institute; to what extent they managed to
have disciples; their organizing abilities; the way in which they were perceived by their colleagues
and students as didactic and ethical examples.
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