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SIMPOZION
MARI CÃRTURARI BRAªOVENI ÎN DOMENIUL GEOªTIINﬁELOR
PROF. UNIV. LAURIAN SOMEªAN ªI PROF. UNIV. NICOLAE M. POPP
Cadrul generos al Muzeului „Casa Mureºenilor” a gãzduit, în ziua de 29 octombrie 2010, edi˛ia a
V-a a manifestãrii devenitã tradi˛ionalã, de cinstire a unor personalitã˛i din domeniul geoºtiin˛elor
afirmate în spa˛iul geografic al ﬁãrii Bârsei, al Braºovului, oraºul din mijlocul neamului, dupã cum îl
numea prof. Nicolae M. Popp, unul dintre cei omagia˛i. Institu˛iei gazdã i s-au alãturat, ca de obicei,
Inspectoratul ªcolar al Jude˛ului Braºov ºi Filiala localã a Societã˛ii de Geografie din România.
Reuniunea din acest an a fost dedicatã celor doi cãrturari, ale cãror destine prezintã similitudini,
destine începute sub cele mai promi˛ãtoare auspicii în perioada interbelicã, pe când ºi-au desãvârºit
pregãtirea ºtiin˛ificã ºi început afirmarea profesionalã. Amândoi au suferit apoi rigorile regimului
totalitar comunist: au fost îndepãrta˛i din învã˛ãmântul superior, din Institutul de Cercetãri
Geografice al României, au cunoscut umilitoare suferin˛e, inclusiv regimul de deten˛ie, fãrã a fi
condamna˛i. Treptat au putut sã-ºi punã în valoare cunoºtin˛ele ºi sã se integreze în acel domeniu,
eufemistic numit atunci, geografia aplicatã, lucrând în institute de proiectãri. Destinele lor se
împletesc din nou în anii ’60, când sunt chema˛i sã ctitoreascã învã˛ãmântul geografic superior
sucevean ºi au putin˛a sã-ºi continue cercetãrile.
În publicul numeros, avizat, ataºat de aceste manifestãri s-au aflat ºi membri ai familiilor celor
omagia˛i, profesori ºi elevi.
În paginile ce urmeazã sunt redate comunicãrile
expuse cu acest prilej de distinºi vorbitori care au avut
privilegiul de a-i fi cunoscut, de a fi colaborat cu dânºii,
de a le fi cãlcat pe urme. ªi la aceastã edi˛ie am beneficiat
de sprijinul familiilor celor omagia˛i. Semnalãm, în mod
special, contribu˛ia extrem de pre˛ioasã, cu amãnunte
inedite, a fiicei prof. L. Someºan, doamna dr. Maria
Someºan dar ºi pe cea a familiei prof. N. Popp, care a
distribuit, cu prilejul manifestãrii, volumul sãu
autobiografic Povestea unor genera˛ii – O saga
braºoveanã ºi alta brãileanã, pe urmele ascenden˛elor
sale, volum apãrut postum (1997).
Prof. Laurian Someºan (1901-1986) s-a nãscut în
˛inutul profund românesc al Bistri˛ei ardelene, pe valea
Someºului Mare. Dupã studii temeinice la Universitatea
Daciei Superioare, încununate de sus˛inerea tezei de
doctorat sub îndrumarea acad. prof. George Vâlsan, este
chemat sã predea la Academia de Înalte Studii
Comerciale din oraºul de pe Someºul Mic, institu˛ie care,
la cedarea brutalã a Ardealului în 1940, va fi transferatã
la Braºov, oraº care-l adoptã pânã la sfârºitul vie˛ii. În acei ani tulburi este vremelnic ºi rector al
institu˛iei. Dar în 1950 ºi aceasta se desfiin˛eazã.
Prof. Nicolae M. Popp (1908-1989) este legat de Braºov prin antecesori, pe linie paternã,
bunicul sãu, Nicolau (Niculi˛ã) Pop (1840-1888), doctor în filosofie la Universitatea din Viena, fiind
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numit profesor cu specializare în istorie ºi geografie ºi la
nevoie ºi de limba germanã. Pe parcurs a devenit
conrector al gimnaziului român din Groaverii
Braºovului, viitorul Liceu „Andrei ªaguna”. Cu o
asemenea moºtenire spiritualã, N.M. Popp parcurge
pregãtirea universitarã la Bucureºti, sub îndrumarea
acad. prof. Simion Mehedin˛i ºi prof. Vintilã Mihãilescu,
care va tutela ºi sus˛inerea tezei sale de doctorat. Aici
vine în contact cu prof. George Vâlsan, transferat de la
Cluj la Bucureºti, pe care îl va venera. Îºi va lua misiunea
de a publica lucrãrile rãmase în manuscris ale acestui
ilustru geograf, stins prematur din via˛ã. Urcã treptat în
ierarhia universitarã didacticã ºi desfãºoarã o intensã
activitate ºtiin˛ificã publicisticã.
Reuniunea a prevãzut ºi un intermezzo muzical,
oferit de talenta˛i elevi ai Liceului de Muzicã „Tudor
Ciortea” din Braºov.
La sfârºitul manifestãrii, potrivit tradi˛iei
statornicite, au fost rãsplãti˛i elevii din jude˛ul Braºov
remarca˛i în anul 2010 la olimpiada de geografie ºi alte
concursuri na˛ionale de profil, precum ºi profesorii îndrumãtori.
Pentru edi˛ia acestei manifestãri din anul 2011 a fost propusã omagierea prof. Paul Binder,
doctor în ºtiin˛e geografice la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaºi, prematur dispãrut (1935-1995),
dupã o rodnicã activitate didacticã ºi ºtiin˛ificã.
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