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Laurian Someºan s-a nãscut la 10 aprilie 1901 în Monor, comunã
nãsãudeanã de veche tradiþie grãnicereascã, þinând de districtul celor 44
sate militarizate ale Regimentului românesc de graniþã, înfiinþat în 1763
de Maria Tereza. 

Faptul cã odatã cu asumarea sarcinilor militare locuitorii
districtului fuseserã scuti˛i de iobãgie ºi împroprietãri˛i conferise
popula˛iei o conºtiin˛ã de sine ºi o demnitate aparte, trãsãturi ale cãror
prelungiri se pot observa pânã în zilele noastre. Un rol important în
determinarea acestui particularism al elementului uman din zonã l-a
avut, fãrã îndoialã, faptul cã organizatorii regimentului românesc de
grani˛ã au în˛eles sã asocieze militarizarea cu o bine gânditã ºi sus˛inutã
ac˛iune de ºcolarizare a popula˛iei. Autoritã˛ile militare austriece au
înfiin˛at ºcoli primare comunale în fiecare sat grãniceresc, iar în trei
centre mai mari – Monorul fiind unul dintre acestea – func˛ionau încã
din 1766 „ºcoli triviale”, care pregãteau subofiþeri ºi mici funcþionari

comunali. Învãþãmântul era gratuit ºi – pentru bãieþi – obligatoriu ºi respecta normele reformelor
ºcolare tereziane ºi iozefine. Aceste întemeieri ºcolare au avut darul de a imprima populaþiei din
regiune un respect pentru carte ºi învãþãturã, care nu era defel un loc comun în lumea satelor
româneºti din epocã. 

Am subliniat aceste particularitã˛i pentru cã ele explicã întrucâtva cum se face cã o familie de
˛ãrani foarte sãraci, cu nouã copii, dintre care cel mai mic era Laurian Someºan, a ˛inut – ºi a reuºit –
sã-ºi trimitã trei dintre fii sã înve˛e mai departe dupã absolvirea ºcolii din sat. Laurian Someºan a
ajuns astfel la Bistri˛a, la gimnaziul „civil” (polgári), singura ºcoalã care, fiind gratuitã, îi era
accesibilã. A urmat aici primele patru clase secundare, în condiþiile de mari lipsuri ºi greutãþi
materiale ale Primului Rãzboi Mondial. S-a întreþinut în bunã mãsurã singur, dând meditaþii,
executând lucrãri grafice (era un desenator talentat) ºi hrãnindu-se cu merindea adusã de acasã ºi din
suplimentele pe care, conform unei vechi cutume, cantina regimentului din oraº le distribuia elevilor
nevoiaºi. A fost ajutat ºi de unii profesori ai sãi, care-i apreciau caracterul onest ºi disciplinat. Pânã la
sfârºitul zilelor sale n-a preþuit nicio performanþã realizatã în viaþã mai mult decât faptul cã – deºi era
român într-o ºcoalã ungureascã, în care intrase fãrã a cunoaºte limba maghiarã – în ultimul an de
gimnaziu ajunsese ºef de clasã. 

Clasa a IV-a a terminat-o în 1918, în ultima varã a rãzboiului. În toamna care a urmat, a trãit
intens evenimentele istorice care reconfigurau harta Europei. Împreunã cu doi ˛ãrani din sat ºi cu
fratele sãu mai mare, întors cu doar câteva zile înainte de pe frontul din Italia, a participat la 1
Decembrie la istoricul act de la Alba Iulia. Într-o zi friguroasã de iarnã, cei patru monoreni au fãcut pe 
jos drumul pânã la Reghin (cam 30 km), iar de acolo, cu un mãrfar, pânã la Târgu Mureº. Au ajuns la
Alba Iulia în noaptea de 30 noiembrie. Nu va uita niciodatã cât de impresionat fusese în acea noapte,
petrecutã sub cerul liber, în atmosfera de entuziasm general care domnea în oraº. Ova˛ii ºi cântece
fãrã încetare. Auzea pentru prima datã Deºteaptã-te Române ºi devenea conºtient de profunzimea
sentimentului naþional. Cita adesea cuvintele rostite a doua zi de episcopul Iuliu Hossu la Marea
Adunare: O viaþã întreagã veþi mãrturisi cu mândrie „ºi eu am fost la Alba Iulia!” Îºi amintea de
asemenea drumul de întoarcere, întrucât în gara Târgu Mureº le-a fost dat sã vadã pentru prima datã
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soldaþi ai Armatei române. Este un exerciþiu de imaginaþie sã ne reprezentãm astãzi sentimentele pe
care trebuie sã le fi trezit atunci unor tineri români din Ardeal aceastã întâlnire. 

Trebuie spus cã asemeni multor ardeleni din genera˛ia sa, dintre care unii au participat fizic, iar
al˛ii doar cu gândul la marele act al Unirii de la 1 Decembrie 1918, Laurian Someºan a în˛eles sã-ºi
desfãºoare activitatea ulterioarã în spiritul idealurilor care au condus la realizarea României Mari.
Dar este locul sã înregistrãm ºi ironia Istoriei, care a fãcut ca o bunã parte a celor care ºi-au asumat
atunci aceste idealuri sã fie acuza˛i peste nici trei decenii tocmai pentru acest fapt. Este bine sã ne
amintim cã aproape to˛i protagoniºtii actului Unirii de la 1 Decembrie 1918 ºi foarte mul˛i dintre acei
participan˛i la Marea Adunare care mai erau în via˛ã la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial
ºi-au sfârºit existen˛a în închisorile comuniste sau, dacã le-au supravie˛uit, au purtat pânã la moarte
traumele deten˛iei. 

În noile condi˛ii ale României Mari, Laurian Someºan ºi-a putut continua studiile într-o altã
ºcoalã care nu pretindea taxe ºi cheltuieli de între˛inere: liceul militar. Întâi la Iaºi, iar în continuare,
mai aproape de casã, la Târgu Mureº. A urmat apoi ªcoala de ofi˛eri, pe care a pãrãsit-o însã în 1924,
spre a se înscrie la Facultatea de ªtiin˛e a recent înfiin˛atei Universitã˛i române de la Cluj. 

Remarcat de profesorul George Vâlsan, este numit în 1926 preparator la Institutul de Geografie.
Dupã terminarea studiilor universitare, rãmâne ca asistent la catedra profesorului Vâlsan. Mediul
universitar al Clujului interbelic îi oferã astfel posibilitatea de a-ºi închega o operã ºtiin˛ificã. Ea este,
dintru început, destinatã într-o mãsurã covârºitoare analizãrii ºi expunerii temeiurilor geografice ºi
istorice ale continuitã˛ii ºi unitã˛ii civiliza˛iei româneºti pe cei doi versan˛i ai Carpa˛ilor. Printre
primele lucrãri pe care le publicã sunt cele care se referã la Legãturile teritoriului Bistriþei cu
Moldova ºi la Transhumanþa pãstorilor ardeleni în provinciile de dincolo de Carpaþi. 

Universitatea din Cluj, 1927, seminarul de geografie al 
profesorului George Vâlsan alãturi de asistentul sãu Laurian Someºan

În 1930 se cãsãtoreºte cu Margareta Szakács-Mikes, pe atunci studentã, iar mai târziu profesoarã 
de istorie în învãþãmântul secundar din Braºov. 

Titlul de doctor în ºtiin˛e îl ob˛ine în 1934 cu diserta˛ia Morfologia ºi viaþa umanã a Munþilor
Cãlimani. Fragmente ale lucrãrii sale de doctorat sunt publicate în Buletinul Societãþii Române
Regale de Geografie ºi în Revue de Transylvanie. Capitolul referitor la Viaþa umanã în Munþii
Cãlimani, care apare în 1936 la Cartea Româneascã din Cluj, se bucurã de o bunã primire în cercurile
de specialitate; în revista lui D. Gusti, Sociologia româneascã (februarie-martie 1937), Ion Conea
scrie:
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„Am citit cu atenþie studiul D-lui Someºan ºi mãrturisim cã este unul din cele mai interesante
din câte s-au scris asupra unui colþ de pãmânt românesc. E plin de fapte la toatã pagina – dacã nu
chiar la tot rândul. Pornind de la mediul fizic, autorul urmãreºte aderenþa ºi adaptarea la acesta, în
toate ipostazele, a vieþii rurale româneºti. Studiul dã ocol Cãlimanilor pe valea Bistriþei, pe hotarul
lor dinspre Câmpia Transilvaniei, pe valea Mureºului, pe culoarul depresiunilor intracarpatice din
Est (Bilbor-Drãgoiasa-Vatra Dornei) – urmãrind toate formele de viaþã prin care omul s-a þinut ºi se 
þine lipit de blocul ºi bordura Carpaþilor. (…) O concluzie se desprinde, clarã, din studiul acesta:
vechimea ºi autohtonicitatea vieþii rurale româneºti din regiune.”

Chestiunea „vechimii ºi autohtonicitãþii vieþii rurale româneºti din regiune”, pe care o
menþiona în recenzia sa Ion Conea, se punea cu pregnanþã în acei ani, întrucât putea interveni ca
argument al continuitãþii populaþiei româneºti din spaþiul intracarpatic, în controversele tot mai acute
care se purtau cu reprezentanþii revizionismului maghiar. În aceastã ordine de idei, în atmosfera tot
mai tensionatã premergãtoare Dictatului de la Viena, când hotarele României ºi integritatea þãrii erau
puse în discuþie, Laurian Someºan se angajeazã în eforturile de apãrare a intereselor româneºti,
elaborând o serie de lucrãri de geopoliticã, în intenþia de-a demonstra cã Transilvania este o regiune
geograficã indivizibilã ºi o zonã de continuitate a poporului român. Aduce argumente în sprijinul
continuitãþii elementului românesc din Transilvania ºi al caracterului organic al României Mari în
articole ca La frontière occidentale de l’État roumain, Une carte discutable (Réponse à M. Paul
Teleki), Le passé de la Transylvanie et le facteur géographique etc. 

Atunci când, în 1938, Institutul de Istorie Na˛ionalã din Cluj publicã sub auspiciile Academiei
Române ampla monografie La Transylvanie, la care colaboreazã Sextil Puºcariu, Ion Lupaº, Silviu
Dragomir, Sabin Manuilã, Ion Moga º.a., Laurian Someºan semneazã capitolul introductiv, La
Structure orographique de la Transylvanie et son influence sur la vie populaire. Lucrarea combate
opiniile revizioniste, care considerã Carpaþii drept frontierã naturalã a populaþiei maghiare; ea cautã
sã demonstreze cã munþii au constituit, de fapt, coloana vertebralã a spaþiului românesc, locul de
refugiu în care s-a aºezat ºi s-a apãrat elementul românesc, în vremurile de restriºte ale migraþiunii
popoarelor. Iar dacã este de definit o graniþã naturalã a aºezãrilor româneºti, ea este Câmpia Tisei.
Ideea este sugeratã de Laurian Someºan într-un articol – Die Rolle der physischen Faktoren bei der
volkischen Entwicklung der Theissebene – care apare la München, în publicaþia germanã
Südostdeutsche Forschungen (III, 4, 1939) ºi dezvoltatã în volumul Die Theissebene, eine natürliche 
Grenze zwischen Rumänen und Magyaren – Geografische und geopolitische Studie (Kraft u.
Drotleff Vlg., Hermannstadt, 1939). Cele douã lucrãri au fost elaborate în cursul anului petrecut la
universitãþile din Berlin ºi din München (1938-1939), stagiu ºtiinþific pe care i l-a fãcut posibil bursa
G.M. Vlasto, acordatã de Academia Românã. 

Imperativele politice ale vremii i-au canalizat deci tot mai mult interesul pentru Geopoliticã.
Dupã cum am mai amintit, tocmai aceastã activitate, desfãºuratã în interesul ˛ãrii ºi în lumina
idealurilor care au creat România Mare, va deveni peste un deceniu cap de acuzare împotriva sa ºi
sursã a unui ºir de persecu˛ii politice. Ele au culminat prin deten˛ia politicã în anii de vârf ai
stalinismului, destin comun unei bune pãr˛i a celor care în˛eleseserã sã-ºi asume idealurile na˛ionale. 

Dictatul de la Viena ºi refugiul din 1940 a provocat scindarea Universitã˛ii din Cluj: Facultatea
de ªtiin˛e – de care ˛inea Geografia – a fost mutatã la Timiºoara, în timp ce Medicina, Dreptul ºi
Facultatea de Litere – cu Istoria ºi Filosofia – au fost deplasate la Sibiu. La acea datã, Laurian
Someºan preda Geografia pentru studen˛ii de la Istorie, aºa încât, în timp ce ceilal˛i geografi au ajuns
la Timiºoara, locul sãu de refugiu a fost Sibiul. În realitate, în timpul rãzboiului era obligat sã facã
naveta sãptãmânalã Sibiu – Braºov, întrucât ̨ inea, prin cumul, cursuri ºi la Academia de Înalte Studii
Comerciale ºi Industriale, care, odatã cu cedarea Ardealului de nord, fusese mutatã de la Cluj la
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Braºov. Numirea sa ca profesor titular la catedra de Geografie economicã de la aceastã instituþie în
1942 a fost salutatã de ziarul Tribuna, principalul organ de presã al refugiaþilor din Ardealul de Nord:

„Dl. Laurian Someºan a fost numit pe data de 1 martie a.c. profesor universitar la catedra de
geografie economicã la Academia Comercialã din Braºov. Numirea d.-sale este rãsplata unei munci
neobosite ºi continue depusã pe ogorul ºtiinþei româneºti ºi a orizonturilor noi deschise prin câteva
luminoase studii de specialitate, apãrute la Cluj înainte de refugiu ºi dupã. […] Este în acelaºi timp
ºi preþuirea unei lupte pe teren naþional, pentru cã profesorul Laurian Someºan, alãturi de alþi tineri
intelectuali ardeleni, este dintre acei care au publicat studii în alte limbi asupra adevãrurilor istorice 
ardelene (…)” 

 O contribuþie primitã cu interes ºi tradusã atât în limba germanã, cât ºi în limba italianã a fost
Vechimea ºi evoluþia agriculturii româneºti din Transilvania (Ed. Astra, Braºov, 1941), lucrare care
menþiona, printre altele, prezenþa în munþii României, la mari înãlþimi (de 1200-1400 m) a unor vechi
terase agricole, ºi afirma cã ele n-au putut fi croite decât de o populaþie agricolã sedentarã care nu s-a
desprins nici în cele mai grele momente de pãmântul carpatic subliniind astfel – pentru prima datã în
literatura de specialitate – valoarea lor documentarã ca argument al continuitãþii vieþii agricole
româneºti în regiunile carpatice. 

În 1942 a devenit membru al Academiei de ªtiin˛e din România. În acelaºi timp a fost cooptat –
alãturi de Simion Mehedin˛i, Vintilã Mihãilescu, Ion Lupaº, Zenobiu Pâcliºanu, Romulus Vuia,
Tiberiu Morariu, Ion Moga, Constantin Daicoviciu, Scarlat Lambrino º.a. – în echipa de autori ai
valoroasei monografii a Transilvaniei (Siebenbürgen, 1943), editatã de Institutul de Istorie Naþionalã 
din Bucureºti sub conducerea lui Constantin C. Giurescu. 

La sfârºitul anului 1943 a renun˛at la cumulul de func˛ii ºi s-a mutat la Braºov, la Academia
Comercialã, în acea vreme institu˛ie de învã˛ãmânt superior de înaltã ˛inutã, în primul rând prin
deosebita calitate profesionalã a corpului sãu didactic, care includea nume de prestigiu, ca Pavel
Roºca, Dumitru Voina, Victor Jinga, Alexandru Bãrbat, N.N. Condeescu, Ion Tanislau, Alexandru
Herlea, Olimpiu Boitoº, Augustin Tãtaru º.a. 

În condi˛iile materiale extrem de grele ale sfârºitului de rãzboi ºi în anii de mari încercãri ºi
instabilitate politicã ºi socialã care au urmat, activitatea sa s-a extins ºi în domeniul organizatoric ºi
administrativ. Apãruserã nenumãrate solicitãri noi, de la rezolvarea situa˛iei ºcolare a studen˛ilor
demobiliza˛i ºi întorºi de pe front (pentru care se organizau sesiuni extraordinare de examene), pânã
la cele, aproape insurmontabile, ale asigurãrii unor condi˛ii de via˛ã decente în cãminele ºi cantinele
studen˛eºti. Odatã cu sfârºitul rãzboiului, numãrul de studen˛i se dublase, crescând de la 560, cât
fusese în anul academic 1944/45, la 1138 în 1945/46 ºi ajungând la 1750 în 1947, în timp ce
capacitatea cãminului studenþesc (din str. Lungã nr. 5) nu depãºea 200 de locuri. Ca director al
Oficiului Academic, în a cãrui sarcinã cãdeau problemele legate de studenþime ºi ca preºedinte al
Comisiei Cãminelor studenþeºti, a depus deosebite eforturi pentru rezolvarea lor. Pãstrând vie
amintirea dificultãþilor ºi lipsurilor propriei sale tinereþi, avea particular de multã înþelegere pentru
toate problemele studenþilor. Apropiat de tineri, binevoitor ºi comunicativ, a avut satisfacþia de a
constata în repetate ocazii cã ei îi rãspund cu cele mai bune sentimente, acordându-i nu numai respect, 
ci ºi încredere. 

În 1947, Laurian Someºan a fost numit rector al Academiei Comerciale din Cluj-Braºov. În
aceastã calitate a reuºit, între altele, sã rezolve o problemã acutã cu care se lupta institu˛ia: lipsa de
spa˛iu. În primii doi ani ai refugiului cursurile se ˛ineau în câteva sãli, puse la dispozi˛ie de Liceul
Meºotã, Biblioteca Astra ºi Camera de Comer˛, iar din 1942, în localul, modest ca suprafa˛ã, al
fostului Liceu Comercial. Într-un singur an, noul rector a procurat fondurile necesare ridicãrii unei
aripi noi de clãdire, bazându-se nu doar pe sumele alocate de Minister, ci ºi pe sponsorizãrile ob˛inute 
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de la foºti studen˛i ai Academiei, deveni˛i între timp industriaºi sau mari comercian˛i (na˛ionalizãrile
nu avuseserã încã loc). Este aripa dinspre str. Postãvarului, în care din 1950 – dupã mutarea la Iaºi a
Academiei Comerciale – a func˛ionat Facultatea de Mecanicã a nou înfiin˛atei Politehnici din Braºov. 
Înal˛ii copaci care strãjuiesc azi clãdirea, Laurian Someºan i-a plantat! A fost însã cântecul de lebãdã
al activitã˛ii sale universitare, care va fi întreruptã pentru foarte mul˛i ani de vicisitudinile epocii
staliniste. 

Cu ocazia marilor epurãri din 1949, Laurian Someºan este îndepãrtat din învã˛ãmântul superior,
iar ulterior, în 1950, ºi din Institutul de Cercetãri Geografice, unde era director de sec˛ie începând din
1946. Dupã o perioadã de ºomaj lucreazã (în august 1951) într-un colectiv geologic al
Departamentului Gospodãriei Locale, iar din ianuarie 1952, ca geolog-hidrolog în Institutul de
Proiectãri al Ministerului Industriei Uºoare. 

În noaptea de 15 august 1952 este arestat. A fost o ac˛iune de amploare a Securitã˛ii, extinsã pe
întreg teritoriul ̨ ãrii, cãreia i-au cãzut victimã un mare numãr de intelectuali. Erau, în general, oameni 
cunoscu˛i în comunitã˛ile lor, dar fãrã vreo activitate notorie în vechile partide, aºa încât nu fuseserã
implica˛i pînã la acea datã în suita marilor represiuni politice colective (bunãoarã, în 1947 ca
PNfi-iºti, în primãvara 1948 ca legionari etc.) Dupã o scurtã deten˛ie în închisoarea de la Cetã˛uie –
timp în care familia îi este evacuatã din apartamentul din str. Bogner (astãzi Aninoasa) – este trimis,
împreunã cu întregul lot de aresta˛i braºoveni, la celebrele lagãre de muncã for˛atã de la Canalul
Dunãre-Marea Neagrã. Ajunge în colonia care a intrat în istoria Gulagului românesc drept unul din
cele mai sinistre locuri de deten˛ie, Midia, unde, chiar în ziua sosirii, sadicul comandant al coloniei îi
informa pe de˛inu˛i cã se gãsesc într-un lagãr de exterminare. Pentru mul˛i dintre ei, amenin˛area a
devenit realitate. Laurian Someºan a scãpat cu via˛a – la limitã – ºi s-a întors dupã doi ani, cu o
notificare cã a fost re˛inut pentru cercetãri (deºi în tot acest rãstimp nu fusese anchetat deloc) ºi cã nu
a avut nicio condamnare. 

A încercat sã reintre în învã˛ãmânt, iar destinderea politicã care se fãcea sim˛itã în 1955 pãrea
sã-i fie favorabilã. În aceste condi˛ii reuºit sã ob˛inã numirea la Facultatea de Silviculturã din Braºov.
Dupã 1956 (anul Revolu˛iei din Ungaria) însã, o nouã ac˛iune de epurare îi înlãturã din învã˛ãmântul
superior pe cei politic indezirabili. Trece deci ca proiectant geotehnic la Direc˛ia de Sistematizare ºi
Proiectare a Construc˛iilor (DSAPC) din Braºov. 

Abia ºapte ani mai târziu, dupã o nouã destindere politicã (în 1964), reuºeºte sã revinã în
învã˛ãmânt, ocupând prin concurs o catedrã la Institutul Pedagogic din Suceava. Este însã titularizat
abia dupã 1967, când Comisia Superioarã de Diplome primeºte aprobarea sã reconfirme titlurile de
doctor în ºtiin˛e retrase în anii stalinismului. 

În pofida evidentei marginalizãri – atât la propriu cât ºi la figurat – a pãstrat bune sentimente
pentru Suceava. A iubit ºi oamenii, ºi peisajul, care îi aminteau locurile natale, situate nu prea
departe, peste mun˛ii pe care îi cunoºtea atât de bine. Cei din Institut îi erau, de asemenea, apropia˛i.
Câ˛iva dintre ei se aflau acolo, ca ºi el, într-un fel de exil, determinat de ra˛iuni similare. A fost cazul
colegului de catedrã, profesorul Nicu Popp, pe care-l aprecia drept unul dintre cei mai talenta˛i
geografi, precum ºi cel al colegului de apartament, filosoful Traian Chelaru. 

Fiind considerat fost promotor al Geopoliticii – vãzutã multã vreme drept periculoasã
„pseudoºtiinþã burghezã” – i se refuzã tacit timp de foarte mulþi ani, uneori chiar de cãtre foºti colegi
de breaslã ajunºi în posturi de rãspundere, dreptul de semnãturã în publicaþiile de specialitate. Este
adevãrat cã ºi el a refuzat cu perseverenþã orice concesie oportunistã ºi nu a fost dispus sã recurgã la
simulãri ideologice. Avea orgoliul de-a nu spune niciodatã ceea ce nu credea ºi învãþase destul de
greu ºi de târziu sã nu spunã chiar tot ceea ce credea cã este drept ºi adevãrat. 
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 Ultimii sãi ani de via˛ã au fost împãca˛i ºi senini. Octogenar, fãcea lungi plimbãri în pãdurile din
jurul Braºovului, picta cu plãcere acuarele dupã naturã. Spre deosebire de noi, cei mai tineri ºi mult
mai pu˛in încrezãtori în viitor decât el, era convins cã absurdul istoric pe care îl trãiam era o buclã care 
se va închide, iar „timpurile” vor reintra în fãgaºul lor firesc. Destinul nu i-a permis sã-ºi vadã
împlinite proiecþiile optimiste; a plecat dintr-o lume în care se simþea tot mai strãin, doar câþiva ani
înainte de Revoluþie. 

Existen˛a sa ilustreazã trista istorie comunã a unui mare numãr de intelectuali români cãrora
regimul comunist le-a întrerupt brutal cariera ºtiin˛ificã.

Laurian Someºan, a short biography 
Abstract

The life and work of Professor Laurian Someºan is presented by his daughter, dr. Maria
Someºan. Laurian Someºan (1901-1986) was the youngest of the nine children of a very poor
transylvanian peasant family. Entering the Faculty of Geography of the University of Cluj, he
became assistant professor of geography at the chair of Professor George Vâlsan, under whose
direction he completed his Ph. D. on the geomorphology and human geography of the Cãliman
Mountains. After a rich scientific activity and a stage in the Universities of Berlin and München, he
lectured in the University of Cluj-Sibiu and in the Academy of High Commercial Studies in Braºov,
where he was professor of Economic Geography, and dean of this Institution. Arrested in 1952 by the 
communist regime, he was forced to work in labour camps between 1952 and 1954. After regaining
freedom, his activity has been mainly directed towards geographic and geologic studies of public
utility. Finally, in 1967, he was appointed professor of Geography in the Pedagogical Institute of
Suceava.
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