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Şerban DRAGOMIRESCU

MARI CĂRTURARI BRAŞOVENI
ÎN DOMENIUL GEOŞTIINŢELOR
Ediţia a VII-a a manifestărilor anuale, devenite
tradiţionale în spaţiul generos al Muzeului „Casa
Mureşenilor” din Braşov, a fost dedicată, în anul 2012,
la împlinirea a 140 de ani de la naşterea sa, profesorului
Gheorghe Munteanu-Murgoci, membru corespondent
al Academiei Române, eminent geolog, pedolog şi
geograf, deschizător de drumuri în ştiinţa românească.
Evocarea sa la Braşov a avut drept temei locul de
naştere al mamei sale, Iustina, în localitatea Dârste,
casă părintească ce se păstrează şi astăzi pe Calea
Bucureşti. În ceea ce priveşte locul de naştere al tatălui,
unele surse indică localitatea Tărlungeni, din preajma
Braşovului, altele, comuna subcarpatică buzoiană
Bisoca. Naşterea lui Gheorghe Munteanu-Murgoci s-a
consemnat în Brăila, la 20 iulie 1872, pe când părinţii
săi se aflau cu oile lor în transhumanţă, în bălţile
dunărene. O primă evocare în cadrul manifestării a fost
dedicată localităţii Dârste, vatră de veche cultură românească.
Gheorghe Munteanu-Murgoci, remarcat de tânăr pe parcursul liceal şi universitar,
a fost sprijinit să plece la studii în străinătate, la reputate şcoli din Viena şi München,
unde a venit în contact cu personalităţi de seamă din toate cele trei discipline – geologie,
pedologie şi geografie – pe care le-a cultivat, deopotrivă, cu pasiune. La München, în anul
1900, a obţinut cu distincţie şi doctoratul, cu o teză în petrografie.
Drumul strălucit de afirmare a lui Gh. Munteanu-Murgoci a fost evocat, în cadrul
simpozionului, de specialişti din toate cele trei discipline. În fiecare din ele Murgoci a
formulat idei inovatoare, recunoscute pe plan naţional şi internaţional. A avut meritul de
a se asocia cu minţi luminate, unii fiindu-i chiar îndrumători, care au văzut în el sclipirile
unei gândiri excepţionale.
În geologie a conlucrat cu Ludovic Mrazec, fostul său profesor, fondatorul
Institutului Geologic al României (1906) şi sub imboldul căruia a formulat, în premieră,
cu convingere, ipoteza prezenţei pânzelor de şariaj în Carpaţii Româneşti, în care
formaţiuni mai tinere apar, prin cutare, încălecate de cele mai vechi. Carpaţii au devenit,
în tectonica europeană, prin Pânza Getică, un exemplu clasic, îmbogăţit şi aprofundat
prin studiile generaţiilor următoare. Cercetările sale în depozitele terţiare din Oltenia l-au
pus pe urmele unor zăcăminte de petrol şi gaze, ce nu s-au epuizat încă. A abordat cu
succes şi alte domenii ale geologiei, precum petrografia şi hidrogeologia. Este socotit
astfel şi un precursor al geologiei economice. Pune, împreună cu alţi iluştri geologi din
această parte a Europei, bazele Asociaţiei pentru avansarea ştiinţelor geologice în spaţiul
carpato-balcanic, ce fiinţează şi astăzi.
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Merite cel puţin tot atât de însemnate a dobândit şi în domeniul pedologiei (al
agrogeologiei, după denumirea din acel timp), ce l-a preocupat stăruitor în ultimul
deceniu al prea scurtei sale vieţi. El a asimilat rezultatele şcolii naturaliste ruse, dar şi ale
celei americane. Varietatea de soluri din România i-a oferit câmpul de aplicaţie a
clasificării solurilor şi cartografierii acestora la scara întregii Europe. Spiritul său
pătrunzător de observaţie şi remarcabila sa capacitate de sinteză, puterea sa excepţională
de muncă şi de organizare a ei l-au propulsat repede în forurile de conducere europene
de specialitate. Astfel, este un înflăcărat organizator al primei conferinţe internaţionale de
agrogeologie, la Budapesta (1909), susţinător al înfiinţării unui periodic internaţional de
profil, iar la cea de-a treia conferinţă de agrogeologie, de la Stockholm (1922), este ales
preşedintele Comisiei de cartografiere a solurilor, al cărei raport, prezentat următorului
congres, de la Roma (1924), este primit cu aclamaţii. Ca o încununare a întregii sale activităţi,
este ales la acest congres director al Hărţii pedologice a Europei, căci România era a doua ţară
din Europa care prezentase o hartă generală de soluri la nivel naţional, la primul congres
internaţional din 1909. La moartea sa prematură, la 5 martie 1925, la nici 53 de ani,
colaborarea internaţională în domeniul pedologiei, iniţiată de Murgoci, era bine trasată.
Şi domeniul geografiei l-a pasionat în bună măsură pe Gh. Munteanu-Murgoci.
Faptul derivă din pasiunea sa neostoită de a călători, de a studia cu atenţie terenul – de la
căldările glaciare din Munţii Parâng, cercetate împreună cu geograful francez Emm. de
Martonne, la debutul studiilor acestuia în România (1898), până la studiile sale statistice
şi economice privind teritoriul Basarabiei, ce au servit Conferinţei de Pace de la Versailles
(1919), care erau complementare contribuţiilor – text şi hartă – ale geografului francez,
expert al delegaţiei franceze. Toate acestea au izvorât la Murgoci din acel patriotism
militant, manifestat de el în crearea unui curent filoromân în cercurile politice şi
intelectuale ale Franţei, ţară ce sprijinise crearea României moderne în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. Din acelaşi avânt patriotic s-a produs, sub influenta sa autoritate,
afirmarea mişcării cercetaşilor şi în România, la numai 5 ani de la lansarea ei de către
lordul britanic Baden Powell. Această mişcare a primit botezul focului, în ţara noastră, în
timpul Primului Război Mondial, când şi-a dovedit utilitatea. Multe din contribuţiile
geografice ale lui Gh. Munteanu-Murgoci, în fapt geomorfologice, constituiau
preambulul studiilor sale geologice.
Din aceeaşi vână patriotică s-a născut, alături de prof. I. Popa-Burcă, încă din 1902,
manualul şcolar pentru clasa a IV-a gimnazială, România şi ţările locuite de români.
Volumul a fost distins cu un premiu al Academiei Române şi a apărut în continuare,
revăzut şi adăugit, în ediţii succesive, până în 1935. Murgoci era preocupat în acei ani de
început de secol şi de debut ai mişcării geografice în România şi de întocmirea unei
lucrări ample de prezentare geografică a ţării. În acest sens, se înscrie şi textul său
programatic intitulat Consideraţii asupra unei viitoare geografii a ţării, apărut în 1903.
Proiectul s-a realizat după mai bine de un secol prin apariţia tratatului Geografia României,
în cinci volume, sub egida Institutului de Geografie al Academiei Române.
Expunerile ştiinţifice şi-au aflat încheierea în itinerarul fotografic prin viaţa şi
opera lui Gh. Munteanu-Murgoci, oferit de un strănepot al savantului, dl Constantin
Murgoci, preşedintele Asociaţiei cultural-ştiinţifice „Gheorghe Munteanu-Mutgoci” din
Ploieşti, care a adunat cu stăruinţă şi pasiune documente inedite despre familia Murgoci.
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Locuinţa din Bucureşti, str. Temişana nr. 7A

Familia

Gheorghe Munteanu-Murgoci, membru corespondent al Academiei Române,
eminent geolog, pedolog şi geograf
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