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Introducere. La jumătatea unui veac de la 
trecerea în eternitate a celui mai mare geograf 
român, comunitatea geografică are un bun prilej 
de reevaluare a unei opere cu valenţe  
interdisciplinare, durabile şi validată de dinamica 
gândirii şi practicii în domeniu. Remarcabilă  
personalitate a culturii româneşti de-a lungul  
timpului, Simion Mehedinţi rămâne inegalabil 
prin forţa de sintetizare a unei idei care l-a  
dominat permanent: cum să definească mai clar 
geografia şi să-i găsească un loc de neclintit  
între ştiinţe.   

În ultima sută de ani, geografia a  
înregistrat o dinamică în progresie geometrică, 
dar şi o diferenţiere tot mai evidentă. După un 
început ceva mai întârziat la scară europeană, 
geografii români au reuşit, în prima parte a sec. 
XX, să recupereze foarte rapid decalajele  
metodologice şi paleta subiectelor abordate.  
Rezultatul a fost constituirea unei temelii solide 
pentru geografia postbelică şi cea prezentă. Una 
din particularităţile geografiei româneşti în raport 
cu alte şcoli geografice ale lumii este aceea că 
nu există nicio ezitare în privinţa fondatorului: toţi 
geografii de ieri şi de azi recunosc „paternitatea” 
lui Simion Mehedinţi în privinţa apariţiei,  
consolidării şi asigurării bazei ştiinţifice a 
geografiei moderne (Matley, 1985). 

Printre performanţele interbelice care au 
ţâşnit din rândul celor obişnuite se numără, fără 
îndoială, “Biblia geografiei româneşti”, care este 
Terra, introducere în geografie ca ştiinţă. Autorul 
acesteia, academicianul Simion Mehedinţi, s-a 
impus ca unul dintre marii gânditori ai ştiinţei  
româneşti, savantul care a demonstrat cel mai 
bine relaţia dintre om şi mediul său, dintre 
comunitate şi spaţiul în care aceasta se 
inserează.   

Dacă vreodată un geograf consideră că se 
află în criză de idei, ar trebui să recitească  
măcar un pasaj din lucrarea menţionată, să  

reflecteze asupra acestuia şi va constata cu  
satisfacţie cât de multe piste de reflecţie oferă 
opera respectivă. În plus, va individualiza o  
ţesătură de idei, din care pornesc trasee  
neexplorate, de mare încărcătură intelectuală, 
care conduc la ţinte de înaltă excelenţă în  
cercetarea geografică. De aceea, considerăm că 
evenimentele legate de marcarea unor momente 
din viaţa şi opera marilor noştri magisteri sunt 
extrem de binevenite.  

De altfel, o comunitate academică  
serioasă nu trebuie să-şi uite niciodată înaintaşii, 
iar când afirm acest lucru nu am în vedere doar 
întâlnirile festive, cât mai ales momentele de 
“reculegere intelectuală”, încercând să  
reînnodăm ideile lansate, dezvoltate, dar care nu 
au putut fi continuate din cauza limitelor 
biologice ale fiinţei umane. Este frapantă 
actualitatea multora dintre ideile exprimate de 
acest geniu al geografiei româneşti, idei care, 
dezvoltate în noile contexte, pot conduce la 
rezultate notabile pentru ştiinţa pe care o servim. 

Încă o dată se confirmă faptul că 
perenitatea valorilor este imperturbabil asigurată 
de timp, indiferent de momentele sau aprecierile  
subiective ale unei societăţi, care poate fi ostilă 
la un moment dat. Opera ilustrului geograf  
conţine atâtea elemente de reflecţie, încât, prin 
analogie, regăseşti concepte şi mecanisme care 
te pun în situaţia de a regreta că, din 
necunoaştere, acestea nu au fost definite şi 
dezvoltate mult mai repede. 

În cele ce urmează, vom încerca să  
demonstrăm actualitatea conceptuală şi 
metodologică a operei lui Simion Mehedinţi, 
abordând un aspect ce decurge dintr-o minte 
extrem de sistematic organizată şi cu o mare 
capacitate de extrapolare temporală. În ciuda 
acestei realităţi, totuşi, ne întrebăm: oare nu este 
prea îndrăzneaţă opţiunea noastră pentru un 
asemenea titlu? Nu cumva ne hazardăm din  

SIMION MEHEDINŢI – PRIM VECTOR INTELECTUAL AL GEOGRAFIEI  

MODERNE ROMÂNEŞTI
*)
 

Prof. univ. dr. Ioan IANOŞ  

*) Acest material  reprezintă o prelucrare a articolului publicat de acelaşi autor în revista Studii şi 
Cercetări de Geografie (2002/2003), T. XLIX-L, p. 7-12, sub titlul: Simion Mehedinţi – precursor al teoriei 
generale a sistemelor.  
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dorinţa de a fi spectaculoşi în ceea ce facem, 
fără a avea suportul necesar? Noi credem că,  
cel puţin în cazul de faţă, nu avem temeiuri 
pentru a ne manifesta îndoiala! Ne aflăm în faţa 
unui titan al gândirii româneşti, deci nu numai 
geografice, în faţa unei minţi surprinzător de 
anticipativă, de mobilă, de ingenioasă şi de 
riguroasă, în acelaşi timp. Este un adevărat 
vector intelectual pentru geografia românească 
modernă!  

Contextul în care a fost iniţiată opera. 
Pentru a înţelege exact modul de inserţie a  
gândirii creatoare a profesorului Simion  
Mehedinţi în ansamblul evoluţiei ştiinţei din prima 
jumătate a sec. XX, trebuie să trecem în revistă 
contextul general al ideilor din acea perioadă. 

Se confruntau trei şcoli importante de  
geografie culturală: cea germană, cea franceză 
şi cea americană, dar cu deosebire primele  
două. Se nasc idei fulminante pentru acel timp, 
aparţinând în special economiei spaţiale şi este 
suficient să amintim teoria gravitaţiei urbane, 
teoria localizării industriale, teoria dominanţei, 
teoria locurilor centrale, ca să enumerăm doar 
câteva dintre cele mai semnificative, care au 
avut un puternic impact geografic. 

Când se adunase atâta material informativ 
era absolut necesară apariţia unei străluciri, a 
unei idei salvatoare în direcţia sistematizării 
acestuia. La ce bun containerizarea de informaţii 
geografice, mulţimea de monografii şi studii de 
caz, dacă nu se putea trece mai departe, la o 
generalizare a particularului şi la o esenţializare 
a generalului! 

Pentru a cunoaşte contextul, dar mai ales 
pentru a aprecia spiritul scormonitor al lui Simion 
Mehedinţi, este suficient să amintim modul în 
care şi-a elaborat teza de doctorat. Primind o 
bursă de studii în străinătate, din partea  
Societăţii Regale de Geografie (prin intermediul 
lui Titu Maiorescu), ca orice român, a ales Franţa 
şi, în speţă Parisul. Primul mentor i-a fost marele 
geograf francez Vidal de la Blache, dar care nu a 
reuşit să-i dea răspunsurile aşteptate în legătură 
cu întrebarea esenţială pe care şi-o punea  
Mehedinţi: care este natura geografiei ca ştiinţă? 
Conştientizând că aşteptările erau mai mari  
decât posibilele răspunsuri, Vidal de la Blache  
l-a sfătuit să îşi continue studiile la Berlin sub 
îndrumarea lui von Richthofen, întemeietorul 
unui puternic curent de gândire în geografia  
germană. Observând accentul  explicabil pe care 
îl pune von Richthofen (care fusese la origini 
geolog) pe rolul litosferei în explicarea  
fenomenelor geografice, Mehedinţi decide să 

elaboreze teza de doctorat sub coordonarea  
ştiinţifică a lui Fr. Ratzel, la Leipzig. Abia aici, 
Mehedinţi a găsit terenul fertil pentru coagularea 
ideilor, care îl vor conduce, ulterior, la elaborarea 
lucrării sale fundamentale. În anul 1899, Simion 
Mehedinţi şi-a susţinut teza de doctorat, 
întorcându-se în România, unde fondează prima 
catedră de geografie la Universitatea din  
Bucureşti, exact la început de secol XX. 

Aşa cum menţiona foarte bine Matley 
(1985), marele geograf român a fost nemulţumit 
de faptul că în perioada elaborării tezei sale de 
doctorat nu a găsit un geograf capabil să îi fie 
mentor cu adevărat în căutarea răspunsului la 
întrebarea legată de geografie. Incapacitatea 
marilor profesori ai timpului de a-i oferi o cale 
spre a găsi răspunsul adecvat provenea din  
faptul că nici unul nu era cu adevărat geograf: 
Vidal de la Blache a fost la începuturi istoric, von 
Richthofen geolog, iar Fr. Ratzel biolog. Iată pe 
scurt contextul în care au fost formulate  
întrebările fundamentale ce i-au definit opera !  

Prin formaţia sa, academicianul Simion 
Mehedinţi a fost un structuralist de necontestat, 
un arhitect al construcţiilor logice durabile în  
ştiinţă, un promotor, dar şi un judecător al  
naturalismului structural (a se aminti remarcile la 
adresa lui Richthofen, legate de obiectul 
geografiei). Asocierile organice, între elemente 
care par banale, explică lumea şi diversitatea sa. 
Structurile regionale sau locale depistate pe 
suprafaţa Terrei au în spate, pe de o parte, 
procese şi mecanisme intime, iar, pe de altă 
parte, sunt rezultatul interacţiunii complexe a 
unor componente regăsite la alte scări.  

Simion Mehedinţi şi conceptul de  
sistem. Fără a fi un “sistemist” declarat, cum nici 
nu se putea în acea epocă, Simion Mehedinţi 
utilizează frecvent noţiunea de sistem, iar uneori 
şi pe cea de stare. Numai în primul volum al  
Terrei, este menţionată de peste 60 de ori  
noţiunea de sistem. Evident că acest lucru nu 
este suficient pentru a demonstra că ne aflăm în 
faţa unui promotor al unui nou mod de gândire în 
ştiinţă, în general, dar sunt şi alte elemente de 
fond, substanţiale, care atestă acest lucru. 

Ce este Teoria Generală a Sistemelor? 
Întâi de toate este o filosofie ştiinţifică, având ca 
punct central forţa de generalizare a noţiunii de 
sistem. Este o replică la multiplicarea 
specializărilor, care are loc în procesul de 
cunoaştere şi care riscă să piardă din vedere 
obiectul în întregimea sa.   
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În Teoria generală a sistemelor sunt  
câteva lucruri de bază şi anume acelea care  
privesc faptul că sistemele sunt entităţi deschise, 
că funcţionarea lor se bazează pe fluxuri de 
intrare şi de ieşire, că în interior au loc procese 
de transformare a fluxurilor de intrare după  
legităţi proprii, că în natură sistemele sunt  
relative, fiind în acelaşi timp subsisteme ale  
altora superioare şi că toate acestea se bucură 
de aceleaşi caracteristici generale: integralitate, 
autoreglare, ierarhizare ş.a.m.d. 

Regăsim astfel de elemente în opera  
profesorului Mehedinţi? Evident că da! Şi nu  
puţine! Deocamdată ne-am propus să ne limităm 
doar la câteva dintre acestea, reieşind 
preponderent din Opera geografică unică, 
reprezentată de Terra. Introducere în 
geografie ca ştiinţă. 

La Mehedinţi, realitatea este structurată 
pe niveluri de organizare, cu o creştere a  
complexităţii de la periferie spre centru, iar  
cunoaşterea este organizată pe trei niveluri:  
analogii, omologii şi explicaţii. Aceste trei niveluri 
le regăsim în observaţie, în descriere 
(cantitativă, completă – hologeică şi holocronică, 
caracteristică şi explicativă) şi în descrierea  
analitică şi sintetică. 

Clarificările aduse în domeniul categoriilor 
geografice, din păcate, nu au fost continuate 
spre a fi dezvoltate sau măcar cunoscute şi  
peste hotare, pierzând poate nişte priorităţi  
naţionale în domeniu. Aceste categorii, riguros 
definite, raţionamentele fiind parfumate prin  
conexiuni şi exemple extrem de edificatoare, i-au 
permis profesorului Simion Mehedinţi să treacă 
de la o abordare descriptivă, morfologică a  
proceselor şi fenomenelor, spre înţelegerea  
acestora, spre chintesenţa lor şi să ne transmită 
un model de abordare sistemică a realităţii. 

Conceptul de bază, pe care îl şi 
demonstrează marele geograf, este acela că 
Terra constituie un organism viu. Acest organism 
este considerat ca depinzând total de fluxurile  
energetice primite de la Soare, fluxuri ce sunt 
transformate şi transmise prin procese specifice 
de la un înveliş la altul. Într-un anumit context, se 
face referire şi la faptul că Terra, pierde din  
energia iniţială în timp, ceea ce înseamnă că se 
admite ideea unui sistem deschis, cu structură 
disipativă.  

Atunci când se discută de reţinerea lui 
Ritter în a defini geografia, i se dă dreptate  
savantului german, justificând că la începutul 
secolului XIX erau foarte multe necunoscute,  
care nu permiteau o viziune foarte clară asupra 

Terrei (atmosfera era puţin explorată, hidrosfera 
abia se schiţa, biosfera nici nu apăruse ca  
noţiune ş.a.m.d.). Cred că din acest punct de 
vedere sunteţi de acord că Terra era un fel de 
black box, căreia i se cunoşteau în linii generale 
marginile, dar nu se cunoştea interiorul. Am  
putea admite că, pe măsura progresului 
înregistrat de ştiinţe, s-a schimbat şi culoarea 
acestei cutii negre, căpătând diferite nuanţe de 
gri, nuanţe pe care le mai păstrează şi astăzi.  

 Obiectele geografice nu sunt aranjate 
întâmplător în această cutie, ci sunt identificate 
mai multe elemente de ordine, precum  
stratificarea, care este tipică pentru organizarea 
materiei telurice sub formă de învelişuri. Această 
ordine se regăseşte şi în fiecare înveliş, masele 
fiind ordonate după greutatea lor specifică. La 
aceasta se adaugă altele esenţiale, cum sunt 
creşterea temperaturii de la periferie spre centru, 
consistenţa fizică şi mai ales legăturile dintre 
învelişurile planetare. 

“Păturile care compun corpul planetei nu 
numai că urmează una după alta în chip  
concentric, dar în acelaşi timp sunt şi strâns  
legate unele de altele, întocmai ca verigile unui 
lanţ”. “E destul să se modifice un element al  
atmosferei, pentru ca acea modificare să se  
răsfrângă şi în celelalte pături”. Învelişurile sunt 
dependente unele de altele, ca şi părţile unui 
organism. Această dependenţă ne poate duce 
cu gândul atât la importanţa relaţiilor de 
determinare, dar şi a celor de răspuns, la 
semnificaţia geografică a ceea ce mai târziu se 
vor numi feed-back-uri. Dacă la nivel planetar 
astfel de relaţii se intuiesc, exemplele care sunt 
date de savant în întreaga sa operă şi mai ales 
în cea de natură antropogeografică, precum cele 
de adaptare a societăţii la mediu, au la bază 
exact relaţii de acest tip. Adaptarea la mediul 
natural sau la cel social înseamnă o succesiune 
de acţiuni şi retroacţiuni, care se concretizează 
într-un anumit tip de civilizaţie, într-o anumită 
cultură. 

Entităţile geografice în concepţia lui  
Simion Mehedinţi au trei caracteristici 
importante: masa (reală), complexitatea reală 
(integrală) şi localizarea în spaţiul concret. 
Atunci când se discută despre masă, pentru 
geograf este important nu de a vedea elementul, 
ci elementele, nu singularul, ci mulţimea, care 
este asemănătoare şi variată în acelaşi timp. Dar 
nu orice mulţime aditivă, ci acea mulţime cu 
întreaga sa complexitate reală. De altfel, 
discutând despre biosferă, se sublinia foarte clar 
că nu este vorba de suma speciilor de vegetale  
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sau animale, ci de ţesătura vie care căptuşeşte 
litosfera. Deci este vorba de relaţiile complexe 
dintre acestea şi celelalte învelişuri. Este 
interesant atributul acordat complexităţii, 
respectiv reală! Pentru ce oare a simţit  
nevoia să specifice acest lucru, nu cumva pentru         
a diminua pofta geografului de a întrevedea şi 
alte complexităţi, presupuse, imaginare, 
artificiale, care nu se concretizează în ceva 
palpabil?  

În concluziile la acest capitol, Mehedinţi 
reia ideea de complexitate denumind-o 
integrală, ceea ce înseamnă că nu este vorba 
de relaţii simple, ci de relaţii esenţiale, cât se 
poate de cuprinzătoare. De la complexitatea 
integrală la integralitate nu este decât un pas: 
pentru că aceasta reprezintă una din 
caracteristicile de bază regăsită în teoria 
generală a sistemelor. Caracteristicile întregului 
nu reprezintă o sumă a caracteristicilor părţilor. 
Şi de ce? Tocmai datorită acestei complexităţi 
integrale, care adaugă un plus de informaţie şi 
un plus de atribute sistemului, pe care nu le 
poate dobândi printr-o sumă a părţilor. 

 În multitudinea de idei, care se desprind 
din totalitatea operei lui Mehedinţi, în materie de 
complexitate şi de interrelaţii, am putea 
desprinde şi atenţia pe care ar trebui să o 
acordăm aşa numitelor “centre de acţiune” sau 
“formulelor de convergenţă”. Aceste centre de 
acţiune, cu puţină, foarte puţină imaginaţie, le-
am putea regăsi în “punctele de amplificare” din 
dinamica sistemelor, iar împreună cu formulele 
de convergenţă ajungem la importanţa a ceea ce 
se cheamă factor determinant. 

În concepţia lui Mehedinţi, temelia  
evoluţionismului este trecerea de la omogen 
spre eterogen, adică de la structuri simple la 
structuri complexe, în care relaţiile dintre 
componente se multiplică şi se diversifică. 

Localizarea în spaţiul concret înseamnă 
pe de o parte că fenomenul este personalizat, 
individualizat şi că se află în anumite raporturi cu 
spaţiile învecinate. Pe de altă parte, este vorba 
de unicitatea elementului, al procesului sau  
fenomenului, a Terrei sau a unei regiuni din 
aceasta. 

Preluând pe poziţia de postulat o idee a lui 
Lamarck, Mehedinţi o susţine în totalitate: 
“Adevăratul mijloc, ca să cunoaştem bine un  
obiect până în amănuntele sale cele mai mici e 
să începi prin a-l privi în întregime”, în 
integralitatea sa, am adăuga noi. În abordările pe 
care le face nu se dezice de această idee, 
raportările la Terra, ca întreg, fiind fundamentul 
construcţiilor conceptuale şi de metodă.  

Numai o minte dotată cu o mare putere de 
sinteză putea să definească geografia, atât de 
simplu şi atât de corect: geografia este ştiinţa 
care cercetează relaţia dintre masele celor patru 
învelişuri planetare, atât din punct de vedere  
static, cât şi din punct de vedere dinamic. 
Introducând coordonata timp şi ideea de 
schimbare prin dinamismul relaţiilor, coroborate 
cu ideea complexităţii progresive, putem 
întrevedea atributul relativ recent de auto-
organizare.  

Prin introducerea formei şi creşterea  
varietăţii acesteia de la un înveliş la altul, alături 
de progresia compoziţiei, am putea spune chiar 
că anticipa noile teorii ale formei. Pare 
hazardantă ideea, dar nu cumva, pentru a 
explica variaţia progresivă a formei celor patru 
învelişuri, corelată cu particularităţile diferitelor 
“locuri”, s-ar putea identifica un fractal? Poate 
alţii mai îndrăzneţi ar putea să demonstreze 
acest lucru. Dar cert este că “biosfera e 
neasemănat mai pestriţă şi mai bogată în forme 
decât litosfera şi învelişurile superioare”, iar 
această diferenţiere pe verticală nu este aceeaşi 
în oricare loc al Terrei, am adăuga noi. 

Pentru savantul Simion Mehedinţi, pornind 
de la analiza celor mai complexe structuri, de la 
această Macroscopie a Terrei, nu este dificil a 
individualiza şi a depista realitatea microscopică. 
Este o evidenţă clară uşurinţa de a face  
analogii între scările macro şi microscopică,  
uşurinţa de a explica procese şi configuraţii 
complexe, utilizând exemple de pretutindeni, 
uneori aparent banale, dar constituind 
argumente forte. Sinergismul Terrei are la bază 
interacţiunea dintre cele patru învelişuri, cu toate 
formele relativ particulare ce le înregistrează în 
diferite regiuni ale globului. Demersul 
macroscopic întreprins de cel mai mare geograf 
român, bazat pe inserţia măsurată a 
microscopicului, pe coerenţa logicii şi a 
expunerii, trădează şi calităţile de “sistemist” ale 
unui structuralist prin excelenţă.  

Amprenta operei lui Mehedinţi asupra 
geografiei româneşti. Opera complexă a lui 
Mehedinţi a lăsat urme profunde asupra 
geografiei româneşti în ansamblul său. 
Amprenta acesteia se regăseşte, direct şi 
indirect, în modul de abordare a cercetării 
ştiinţifice şi a învăţământului geografic 
românesc, dar şi în dezvoltarea ulterioară a altor 
ştiinţe, precum etnografia şi antropologia.  

Pot fi individualizate mai multe căi prin 
care se resimte influenţa gândirii lui Mehedinţi: 
prin interesul său pentru învăţământ şi educaţie, 
prin articolele, manualele şi scrierile sale, dar şi  
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prin discipolii pe care i-a avut. În domeniul 
educaţiei, rolul său a fost determinant în 
schimbarea accentului, pus pe elev în timpul lui 
Spiru Haret, glisând pe cel pus pe profesor. 
Mehedinţi a fost cea mai proeminentă figură care 
a militat pentru promovarea unui învăţământ 
centrat pe profesor, din nevoia de a oferi modele 
pentru tânăra generaţie. Nu trebuie să uităm că 
Mehedinţi a fost în anii 1919-1920 ministrul 
învăţământului, contribuind decisiv la 
ameliorarea acestuia în perioada ce a urmat 
primului război mondial. 

Scrierile lui Mehedinţi în legătură cu 
„meseria de profesor” sunt actuale şi astăzi: nu 
contează ce domeniu urmezi în învăţământul 
superior, dar ca sa devii profesor trebuie să ai o 
pregătire pedagogică distinctă şi care nu se  
poate obţine în acelaşi timp cu formarea 
profesională. De aceea, el propunea ca după 
terminarea facultăţii, absolvenţii care doresc să 
devină profesori să urmeze o pregătire 
pedagogică separată şi în urma căreia titlul de 
profesor să se adauge la cel de inginer, 
agronom, geograf, literat etc. 

Opera sa ştiinţifică este de neclintit, fiind 
una durabilă, indiferent ce forme ar îmbrăca 
relaţiile natură-societate. „Terra. Introducere în 
geografie ca ştiinţă” este şi rămâne o 
demonstraţie de cum poate fi definită o ştiinţă. Şi 
atunci, ca şi astăzi (din păcate), geografia era 
privită mai mult ca o disciplină de învăţământ 
sau o protoştiinţă, având în vedere că a „sărăcit”, 
în timp, prin desprinderea unor ramuri ale sale. 
De la el a rămas foarte clară ideea că geografia 
este o ştiinţă independentă, având propriul său 
obiect de studiu, definit de relaţiile complexe 
dintre cele patru învelişuri. În acelaşi timp, 
cercetările sale asupra etnografiei au demonstrat 
că aceasta poate fi privită şi ca o extensiune a 
antropogeografiei. Pledoaria lui pentru o legătură 
strânsă între geografie şi etnografie poate fi în 
mod concret apreciată prin analiza ultimei opere 
(„Ethnos”), recuperată şi tipărită cu eforturi 
deosebite de către profesorul C. Neagu (2008).  

Mehedinţi rămâne, însă, esențial în 
geografia românească şi prin şcoala pe care a  
format-o, având printre studenţii săi personalităţi 
remarcabile. Dintre aceştia este suficient să 
amintim pe George Vâlsan, Constantin Brătescu, 
A. Dimitrescu Aldem şi Vintilă Mihăilescu. Atât 
Vâlsan, cât şi Mihăilescu, s-au dovedit a fi   
principalii susţinători ai conceptului geografiei 
unitare, bazată pe interacţiunea dintre cele patru 
învelişuri ale Terrei. Neînţelegerea contextului 
generat de perioada comunistă şi a restricţiilor 

privind modalitatea de a recunoaşte valoarea 
unui „titan” ca Simion Mehedinţi, în condiţiile în 
care acesta a fost ostracizat de acel regim, i-a 
făcut pe unii autori străini să nu facă distincţia 
dintre concepţia ştiinţifică şi ideologia timpului. 
Aşa se explică de ce ideea de geografie unitară 
este identificată cu unitatea ştiinţei promovată de 
marxism, iar „abordarea dinamică în studiul 
interrelaţiilor dintre componentele geosferelor 
este corelată cu metoda dialecticii promovată de  
ştiinţa Marxistă” (Hatley, p. 456). 

Concluzii. La comemorarea a 50 de ani 
de la moartea marelui savant, geografii români 
aduc un omagiu operei şi personalităţii 
academicianului Simion Mehedinţi, recunoscând 
valoarea durabilă a operei şi apreciind gândirea 
sa vizionară. Reîmprospătarea memoriei 
colective, cu idei de o asemenea forţă, are darul 
de a mobiliza şi orienta energiile spre 
continuarea unei astfel de construcţii 
intelectuale. O recunoştinţă minimală din partea 
noastră ar presupune o acţiune concertată 
pentru diseminarea „ideilor mehedinţene” în 
literatura internaţională, atât prin publicarea de 
articole sectoriale, dar şi prin traducerea „Terrei” 
în limba engleză, inclusiv publicarea la o editură 
străină. Numai printr-o astfel de editură, această 
lucrare ar putea fi cunoscută la nivel mondial şi, 
în mod sigur, apreciată ca un reper în gândirea 
geografică internaţională. 
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SIMION MEHEDINŢI – SPIRIT ENCICLOPEDIC 

Conf. univ. dr. Costică NEAGU  

1) Notă: În anul 2001, am descoperit în arhiva familiei Simona Mehedinţi, nepoată de fiu a savantului, 
următorul document: “15 IX 1951; Soveja; Culegeri; *Ştiinţă, *Literatură, *Educaţie, *Critică, *Politică, 

*Polemică; 1. Ştiinţă: Obiectul şi metoda g[eografiei], cu nota din Paris, Coordonate etnografice: Civilizaţia şi 
cultura, Trilogia ştiinţei, Caracterizarea neamului carp[atic]; 2. Literatură: Fagul, Ciutacu, Buruiană, Bătrânii; 3. 
Educaţie: Către noua generaţie, Pentru biserica noastră, Pentru români (după război), Acum ori niciodată 
(după întregire). Prefaţă; 4. Critică: Jubileul Conv[orbirilor] lit[erare], Primăvara literară, Odobescu (…arta 
rămâne – T[itu] M[aiorescu]), Maiorescu; 5. Politică: Politica de vorbe, Politica de fapte (Tertulian), Politica  
naţională (4 discursuri – Poporul, 1913); 6. Polemică: Concepţia [materialistă a istoriei] (Gherea), Către  
Popeştii [partidului liberal], Naţionalismus latrans, Epoca de pleavă (?). (Cam trei volume). (Pe dos prefaţa…) 
În 1942, se începuse tipărirea Operelor complete. Şi biblioteca (dăruită Academiei Române), şi  
manuscrisele s-au risipit… Apropiindu-se acum seara tuturor zilelor, am [în]cercat să culeg pentru  
prieteni şi studenţii de odinioară câteva pagini din momentele mai semnificative ale vieţii fostului  
profesor. Nimerit-am alegerea, ori nu? Voi afla, poate, din părerile altora, dacă am greşit. Personal, 
sunt încredinţat că greşeşte omul cât trăieşte şi numai câte o dată nimereşte. S-ar putea – cine ştie – 
să iasă şi unele îndreptări. Dreptatea nu strică niciodată nimănui. S. M[ehedinţi].” 

2) Registrul Starei Civile al Comunei Soveja, pentru născuţi, Plasa Zăbrăuţi, Districtul Putna, p. 28,  
Direcţia Judeţeană, Arhivele Naţionale, Vrancea. Vezi şi studiul “Un sistem operaţional de filosofie a culturii” de 
Gh. Geană, în: “S. Mehedinţi – Civilizaţie şi cultură”, Ed. “Trei”, 1999, Bucureşti, pp. 5-6 sau “Precizări  
necesare în biobibliografia lui Simion Mehedinţi” de Şerban Dragomirescu şi facsimilul actului de naştere, în: 
“S. Mehedinţi-Soveja – Altă creştere. Şcoala muncii”, ed. a VIII-a – cu adăugiri, Ed. Viaţa Românească,  
Bucureşti, 1997, pp. 249-251. 

3) Mehedinţi S. – La ceas de taină, Discursuri. Conferinţe, vol. II, Ed. Terra, Focşani, 2001, p. 346.  

Orice introducere în opera lui Simion  
Mehedinţi – ultimul mare erudit român – va trebui 
să ţină seama de evaluarea pe care autorul  
însuşi o face creaţiei sale în “seara tuturor  
zilelor”, la venerabila vârstă de 83 de ani – 15 
sept. 1951. Am descoperit această dorinţă  
testamentară într-un document inedit aflat în  
arhiva familiei, document care a stat la baza  
antologiei de autor: “S. Mehedinţi – Synopsis”

1)
 

În succinta prezentare a operei lui Simion 
Mehedinţi, vom ţine cont de preferinţele  
savantului în gruparea scrierilor pe domenii şi în 
stabilirea ordinei de prezentare, făcând  
completările care se impun pentru fiecare  
domeniu abordat. Mai remarcăm, din acest  
document, faptul că Mehedinţi spera într-o ediţie 
restrânsă a operei sale, în care să se tipărească 
lucrările cele mai dragi acestuia, deoarece,  
credem noi, pierduse speranţa că seria “Opere 
complete”, iniţiată de Fundaţiile Culturale  

Regale în 1942, va mai fi continuată. 
Viaţa. Simion Mehedinţi, cel din urmă  

vlăstar din familia Neculai şi Voica Mehedinţu,  
s-a ivit “la anu una mie optu sute şazezeci şi opt, 
luna octomvrie, ziua optsprezece – când a fost 
declarat copilul – Semionu a lui Neculai 
Mehedinţu, de secsu bărbătescu, născutu 
altăieri, în comuna Soveja, la casa părinţilor 
săi” [16 octombrie 1868]

2)
. 

Originea sovejană, acolo unde s-a zămislit 
Mioriţa, a considerat-o ca pe un blazon de înaltă 
nobleţe, fapt pentru care mai târziu va adăuga 
numelui său şi Soveja. “Omul acela [S. M.] a 
avut un mare noroc în viaţă. S-a născut în fundul 
unui sat de munte, din părţile Vrancei. Tatăl lui 
ştia numai carte bisericească veche, iar mama 
lui nu ştia nici să citească. Mare noroc, fiindcă de 
la dânsa am aflat cum se vorbeşte româneşte, 
fără cuvinte străine, cum sunt multe prin cele 
cărţi”

3)
. 
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Tatăl său se trage dintr-o familie de preoţi: 
bunicul savantului fusese preot în sat, iar fraţii lui 
Neculai Mehedinţu la fel. Ion Mehedinţu, fratele 
mai mare, era preot la Soveja, iar ceilalţi doi fraţi, 
călugări la mănăstirea lui Matei Basarab. Tatăl 
savantului – dascăl la biserica satului – nu a mai 
devenit preot, deoarece Soveja nu avea decât o 
singură parohie. 

Neculai şi Voica (Guriţă) Mehedinţu au 
avut 11 copii, dintre care 7 au murit, din  
copilărie, de vărsat. Cine scăpa de această  
teribilă boală trăia până la adânci bătrâneţi, cum 
s-a întâmplat şi cu Simion. Cei patru copii ai lui 
Neculai şi Voica au fost: Neculai – seminarist la 
Cetatea Albă şi preot la Păuneştii Vrancei;  
Marina, căsătorită cu preotul Constantinescu; 
Ion, preot la Soveja, şi Simion, academician,  
întemeietorul geografiei române moderne, 
“profesor de geografie şi de etnografie”, cum îi 
plăcea să i se spună. 

Dintre toţi fraţii, Simion a fost mai apropiat 
de Marina, tuşa preoteasă, femeie straşnică, 
rămasă văduvă cu cinci copii, crescând şi pe cei 
şapte ai lui Ion, care a murit de tânăr. Tot ea l-a 
îngrijit şi pe Simion, când a rămas orfan de  
mamă, la numai zece ani sau când s-a  
îmbolnăvit prin cele străinătăţi (1898). 

Copilăria
4)

 va fi fost ca a tuturor celor de 
seama lui, până s-a dus la şcoală, pentru că 
“Boala de care a pătimit cel mic, dintre cei patru 
rămaşi în viaţă, n-a fost vărsatul, ci şcoala”

 
–  

aluzie la metodele nepedagogice şi la pălciile de 
vergi, care erau la mare cinste şi cu care dascălii 
îşi îndemnau elevii la învăţătură. 

Când era mic, mergea cu vitele la păscut, 
se juca, zburda prin poienile codrilor Sovejei, 
bucurându-se de verdele brazilor şi de cântecul 
păsărilor, sorbind cu nesaţ şi împărtăşindu-se 
din icoanele Zboinei, Răchitaşului, Văii  
Chilugului: “Coborând de la odăi, în urma vitelor, 
cu saci şi cai mânaţi dindărăt, cu boi prinşi la 
tânjală, cu moşnegi călări şi argaţi târând bâta 
după ei, lumea copilăriei a dat peste mine în sat. 
La noapte voi auzi iarăşi clinchetul domol de la 
clopotele vacilor care rumegă pe jumătate 
adormite”

5)
.  

Lumea copilăriei a săpat adânc în sufletul 
celui care abia venise pe lume. Deşi a plecat de 
mic de-acasă – pe la nouă, zece ani – imaginea 
satului de sub codru l-a urmărit ca pe nimeni  
altul, lăsând chiar cu limbă de moarte să fie dus 

în cimitirul alor săi din Soveja – lucru care s-a 
înfăptuit în octombrie 1993. 

Satul natal i-a dat chiar şi a doua viaţă. 
Când prin cele străinătăţi s-a îmbolnăvit rău de 
tot, a revenit la obârşie, a reînnodat firul cu ai 
săi: “m-am simţit una cu toţi ai mei de azi şi de 
totdeauna”, iar datina “mai trainică decât pietrele 
mormintelor”, i-a dat puterea şi forţa să o ia de la 
capăt, să se întoarcă şi, înzdrăvenit, să intre din 
nou în luptă şi să cucerească lumea ştiinţei şi a 
culturii. 

Începutul şcolii a însemnat, într-un fel, 
sfârşitul copilăriei, deoarece aceasta a fost o 
cumplită corvoadă, în care metoda de predare 
era una: “lovirea cu palcea sau cu varga (de  
salcie, de mesteacăn ori de prun). Şcoala a fost 
cea dintâi pacoste pe capul copilului din Soveja, 
unde oamenii trăiseră, până atunci, ticniţi, [liniştiţi 
n. a.] având tot ce le trebuia, iar pe deasupra, şi 
bune îndrumări la învăţătură”

6)
. 

După primele trei clase absolvite la  
Soveja, următoarele două clase le-a făcut la  
Vidra “unde se adunau copiii fruntaşilor din toată 
Vrancea”. Aici, alte orizonturi, altă viaţă, alţi  
oameni. În locul codrilor de brad, a pădurilor de 
fag şi de stejar, în locul Dragomirei – “un biet 
pârâu de raţe şi de gâşte” – a întâlnit râul Putna 
care, atunci când venea învolburat, era “spaima 
lumii”. Şcoala era cam aceeaşi – “dondăneam pe 
de rost, ceea ce monitorul ne da, de ici până  
colo”. Dacă învăţătura de la şcoală nu era  
diferită de cea primită la Soveja, învăţătura cea 
adevărată i-a arătat copilului coborât de sub  
zidurile Mănăstirii lui Matei Basarab, că mai sunt 
şi alte locuri care merită să fie văzute. 

Vidra, Poarta Vrancei, era o altă lume, cu 
altă vorbă, curat moldovenească, cu oameni mai 
molcomi. Sovejenii duc cu ei temperamentul şi 
nervul moşilor din partea sudică a Carpaţilor – 
Rucăr şi Dragoslavele – alte bordeie, alte 
obiceie. Toate acestea, la un loc, i-au trezit în 
suflet curiozitatea şi darul observării, iar când a 
ajuns la oraş sau prin cele ţări, a înţeles că  
plaiuri ca la Soveja nu-s nicăieri pe lume. 

Au urmat apoi şcolile de la oraşe:  
Seminarul de la Roman – 4 ani; Seminarul  
Central de la Bucureşti – 1 an; Liceul “Unirea”, 
din Focşani – 1 an (1885-1886, clasa a V-a) şi 
Liceul “Sfântu Sava”, din Bucureşti – 3 ani (1886
-1889, clasele VI-VIII). 

  

4) Mehedinţi S. – Premise şi concluzii la Terra, amintiri, mărturisiri, ed. a II-a, Ed. Viaţa Românească, 
Bucureşti, 1998, p. 15. 

5) Idem, p. 108. 
6) Mehedinţi S.  – Premise şi concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri, op. cit., pp. 15-16. 
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Schimbările dese ale şcolilor şi ale  
profesorilor, nu numai că nu l-au derutat, dar i-au 
dat şi o altă învăţătură – şcoala vieţii – o altă  
perspectivă, i-au dat posibilitatea de a face  
comparaţii şi chiar şansa de a întâlni câte un 
dascăl de ispravă. La Roman, l-a întâlnit pe  
profesorul de istorie D. Grăjdeanu, om fără prea 
multă carte, dar “cu respect de sine”; la  
Seminarul Central, pe profesorul Constantin  
Georgian, care i-a trezit gustul pentru limba  
latină; la Focşani, pe Savel Rahtivan, care i-a 
dezlegat mintea pentru a înţelege frumuseţile 
matematicii, iar la Sfântu Sava l-a întâlnit pe 
profesorul de filosofie D. Laurian, “om cu bun 
simţ”, care le vorbea elevilor ca un părinte: “Cu o  
singură privire, cu un singur cuvânt ştia să ţină în 
frâu orice abatere de la buna cuviinţă (…),  
totdeauna sever în judecată, însă potolit în  
cuvinte”

7)
.  

Aceşti profesori i-au sădit în suflet  
pasiunea pentru istorie, matematică şi pentru 
limba latină. Să nu uităm că Mehedinţi a fost  
întâi student la matematică “urmând celui mai 
adânc îndemn”, dar a renunţat după o lună, când 
trebuia să achite gazda. A avut atunci şansa – 
viaţa nu e geometrie – de a fi apărut o bursă la 
Seminarul Normal Superior. Obţinând bursa, 
proaspătul bacalaureat avea asigurate condiţiile 
materiale, putându-se ocupa, cu toată energia 
de studii. Trebuie amintit faptul că statul român 
dădea destul de multe burse la şcolile care  
pregăteau dascăli.  

Pe de altă parte, Mehedinţi a avut marea 
şansă de a întâlni aici doi mari profesori: Titu 
Maiorescu şi Alexandru Odobescu, personalităţi 
care îi vor marca întreaga viaţă. De la Maiorescu 
a luat dragostea pentru profesorat, ataşamentul 
faţă de tineri, logica şi arta discursului, 
implicarea în educaţie – conferinţele populare –  

pasiunea excursiilor, concretizată în celebrele 
Congrese ale profesorilor de geografie (1904-
1942). De la Odobescu i-au rămas atât înclinaţia 
către frumos, cât şi orientarea spre  
geografie. Odobescu a fost cel care l-a  
recomandat pentru bursa oferită de Societatea 
Geografică Română şi tot el a fost cel care l-a 
îndemnat să meargă în Franţa pentru a studia 
geografia, cu toate că Maiorescu nu a fost prea 
încântat, sugerându-i studiul istoriei, spunându-i 
că geografia nu ar avea nici un viitor, aceasta 
fiind pe atunci “cenuşăreasa ştiinţelor”. 

În perioada studiilor universitare de la  
Facultatea de Litere şi Filosofie (1889-1892), 
Mehedinţi va desfăşura o prodigioasă activitate 
de organizare a studenţilor în cadrul “Ligii pentru 
unitatea culturală a românilor”

8)
 (24 ian. 1891), 

din comitetul căreia făcea parte, alături de: P. P. 
Negulescu, G. Murnu, N. Vicol, I. Lupulescu 
(secretar), M. Dragomirescu, Grigore Brătianu 
(casier), Al. Orăscu (preşedinte) şi alţii. La 11 
ian. 1891, cu ocazia “primirei delegaţiunilor  
diferitelor corporaţiuni ale ţerei” şi a împlinirii unui 
sfert de veac de la urcarea pe tron a regelui  
Carol I, o delegaţie a Ligei, din care făcea parte 
şi S. Mehedinţi, solicită regelui să sprijine cauza 
Ligii, cauza tuturor românilor. Regele a mulţumit 
şi a asigurat delegaţia de “neadormita sa îngrijire 
pentru cultura neamului românesc”

9)
. Din  

iniţiativa Ligii, S. Mehedinţi, alături de alte  
personalităţi ale vieţii noastre culturale – V. A. 
Urechia, B. Şt. Delavrancea, C. Rădulescu-
Motru, N. Iorga şi alţii – au prezentat conferinţe 
prin care au relevat continuitatea şi unitatea  
poporului român. S. Mehedinţi, împreună cu P. 
P. Negulescu, a redactat “Memoriul studenţilor 
universitari români privitor la situaţiunea  
românilor din Transilvania şi Ungaria”

10)
, tipărit în 

limbile română şi franceză, în 13.000 exemplare 

7) Mehedinţi S. – Premise şi concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri, op. cit., p. 22. 
8) NOTĂ: La sfârşitul sec. al XIX-lea, s-a intensificat lupta românilor din Imperiul Habsburgic pentru a se 

uni cu ţara. Este perioada cunoscută în istorie sub numele de Mişcarea memorandistă. Tineretul universitar a 
organizat acţiuni proprii care au culminat cu înfiinţarea Ligii pentru Unitatea Culturală a Românilor. La 
Bucureşti, s-a creat un grup de sprijin, avându-l în frunte pe Ioan Slavici, revenit în ţară după ce fusese închis 

la Vacz. Acest grup îşi propunea să strângă bani şi cărţi pentru a ajuta “bibliotecile poporale de peste munţi”. 

Ştirea că guvernul de la Budapesta urmărea introducerea limbii maghiare în grădiniţe şi în azilurile de copii a 
creat o atmosferă incendiară. În aceste condiţii, studenţii Universităţii bucureştene au hotărât crearea unei 
societăţi care să sprijine lupta românilor din Transilvania. Întrunirile organizatorice au început la 16 oct. 1890 în 

aula Universităţii. “Cea de a doua întrunire pregătitoare a avut loc la 24 oct. sub preşedinţia lui S. 

Mehedinţi” (cf.. Petre Dan – Asociaţii, cluburi, ligi, societăţi – Dicţionar cronologic, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică Buc., 1983, pp. 194). Această întrunire a hotărât constituirea unui comitet de acţiune şi 
elaborarea unui Memorandum, prin care să se adreseze opiniei publice interne şi internaţionale. 

9) Lupulescu  I. – Raportul general despre activitatea Comitetului central al Ligei pentru unitatea 
culturală a românilor, Lito-Tipografia Carol Göbl, Bucureşti, 1891, p. 129. 

10) * * * – Memoriul studenţilor universitari români…, Tipografia Carol Göbl. Bucureşti 1891, 52 p. 

A N U L  I V  N U M Ă R U L 1 - 4  

file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti%20-%20spirit%20enciclopedic,%20pp.%201-46.doc#_ftn1#_ftn1


 

P A G I N A  1 2  G E O G R A F U L  

şi difuzat în toată Europa. Acest  
Memoriu a iritat guvernul de la Budapesta, care 
a invitat studenții maghiari să dea un răspuns 
studenţilor români, prin care să măsluiască  
realitatea: “Studenţii unguri încearcă să 
răspundă acestui rechizitoriu printr-o broşură 
intitulată: Les Roumaines et la nation hongroise. 
Réponse au mémoire des étudiants 
universitaires roumains sur la situation des 
Roumains de Transylvanie et de Hongrie, 
Budapest, 1891”. Ei afirmă în acest răspuns că 
“românii ungari n-au nici un motiv să se plângă 
împotriva patriei maghiare”

11)
. 

În replică, studentul Aurel C. Popovici a 
publicat La Question roumaine en Transylvanie 
et en Hongrie. Replique de la jeunesse 
universitaire roumaine de la Transylvanie et de 
la Hongrie a la Réponse faite par la jeunesse 
universitaire magyare au Mémoire des étudiants 
universitaires de Roumanie. Avec une carte 
etnographique de l'Autriche-Hongrie et de la  
Roumanie. Vienne, Budapest, Graz, Cluj 
(Replică a Junimii Academice Române de la  
universităţile din Viena, Budapesta, Graz şi Cluj, 
1891), în limbile română, franceză, germană, 
engleză, spaniolă şi italiană, retipărită în 1892, în 
12.000 de exemplare, din iniţiativa Ligii de la  
Bucureşti.  

Atât Memoriul, cât şi Replica, au avut un 
mare impact în plan internaţional, acţiunea  
studenţilor români fiind întâmpinată cu o caldă 
simpatie de cancelariile occidentale şi de cele 
mai importante organe de presă: Le Figaro, Le 
XIX-e Siècle, La France, La Bataille, La Vérité, 
Le Gaulois, Le Soleil, La Lanterne, La 
République Française, Le Siècle, L‘Eclaire, Le 
Mémorial Diplomatique etc.: “L’Association 
Générale des Etudiants de Paris a manifesté sa 
sympathie pour la cause roumaine, défendue par 
le Mémoire, par un article intitulé: 
Revendications roumaines…”

12)
. 

Între timp (1892), Mehedinţi termină  
Facultatea de Litere şi Filosofie a Seminarului 
Normal Superior din Bucureşti şi trece examenul 
de  licenţă, cu calificativul Magna cum laude. La 
îndemnul lui Al. Odobescu, se înscrie şi obţine, 

de la Societatea Română de Geografie, o  bursă 
pentru a studia geografia la Paris. Ajuns în 
“oraşul luminilor”, S. Mehedinţi continuă  
activitatea în cadrul Ligii, iniţiind, în 1893, Charta 
rotundă

13)
, o foaie volantă, scrisă de mână,  

gândită ca un periodic lunar care să aibă  
următoarea rută: Paris, Viena, Budapesta, Cluj, 
Bucureşti, Anvers şi Graz: “Iniţiativa Chartei  
rotunde aparţine lui S. Mehedinţi, pe atunci  
student, membru activ al Secţiei din Paris a Ligii 
Culturale. El este şi autorul interesantului  
editorial care, mai ales în prima sa parte,  
dezvăluie o adevărată concepţie politică, menită 
să imprime tineretului studios o orientare  

naţional-politică unitară”
14). 

 Deşi a avut o existenţă foarte scurtă, doar 
un număr, Charta rotundă ne dezvăluie  
activitatea studenţimii române din ţară şi din  
străinătate, în sprijinul românilor din Imperiul 
Austro-Ungar şi din Transilvania. Tinerimea  
universitară din România, prin Memoriul său, nu 
dorea să se amestece în treburile interne ale 
Imperiului, “în conflictele interne ale vecinilor, ci 
facem apel la tinerimea liberală din Europa  
pentru a-i sili pe reacţionarii nobili din Ungaria să 
asculte de glasul timpului, să se supună şi să 
facă act de liberalism”

15)
. 

Ajuns la Paris, la începutul anului 1893, S. 
Mehedinţi se avântă cu acelaşi elan şi în  
activitatea de instruire pe tărâmul geografiei. 
Pentru că la Sorbona se predau cursuri de  
geografie regională – geografia coloniilor  
franceze – Mehedinţi ajunge la École Normale 
Supérieure, “unde erau primiţi cei mai aleşi tineri 
francezi destinaţi carierelor intelectuale”. Aici l-a 
întâlnit pe “singurul mare geograf francez din 
acea vreme, pe Paul Vidal de la Blache, care nu 
ajunsese profesor la Sorbona, dar preda cu  
însufleţire şi geniu la acea renumită şcoală”

16)
, 

fiind considerat de către continuatorii săi un  
adevărat întemeietor al geografiei umane  
franceze. Înţeleptul dascăl l-a sfătuit pe tânărul 
de la Gurile Dunării, venit să dezlege tainele  
geografiei, să meargă la Berlin, unde şcoala  
geografică era cu mulţi paşi înainte, prin  
activitatea unor înaintaşi ca Humboldt şi Ritter.  

11) Grigore Nandriş – Aurel C. Popovici (1863-1917), Tipografia Mitropolitului Silvestru, Cernăuţi, 1937, 
p. 12. 

12) George Moroianu – Les luttes des roumains transilvayns pour la liberté et l’opinion europeenne – 
episodes et souvenirs, Paris, Librairie Universitaires, J. Gamber 7, Rue Danton, 1933, pp. 72-73. 

13) Şerban Polverejan – Din activitatea studenţilor români în străinătate, “Charta rotundă (1893)”, în: 
Acta Musei Apulensis, Apulum VII/II, arheologie-istorie-etnografie, Alba Iulia, MCMLXIX, pp. 187-20. 

14) Idem, p. 189. 
15) * * * – Memoriul studenţilor, op. cit., p. 49. 
16) Victor Tufescu – Simion Mehedinţi, viaţa şi opera, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p. 28. 
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Prin diversificarea mijloacelor de 
informare, se adunase un imens material 
documentar, care trebuia sistematizat, pe baza 
căruia să se traseze apoi liniile de forță şi să se 
stabilească principiile unitare ale cenuşăresei 
ştiințelor –   geografia.  

Acest lucru îl va face Oskar Peschel, care 
va prezenta o operă clară şi sistematică, cu  
principii şi argumentare, prin care “geografia  
dobândise iarăşi prestigiul academic de care se 
bucurase în prima jumătate a secolului”

17)
. Alături 

de Peschel, Ferdinand von Richthofen va fi cel 
care va pune bazele “obiectului şi metodelor  
geografiei”, devenind “protagonistul mişcării  
geografice, nu numai din Germania, ci chiar din 
întreaga lume”, aceştia aducând o nouă  
renaştere a geografiei.  

Mehedinţi, însă, avea nevoie de “o  
sistematică introducere în geografie ca ştiinţă”. 
Considerând că nu poţi reconstitui corpul uman 
pornind de la o unghie, iar drumul spre geografie 
trebuie să plece de la observarea directă, după 
care să urmeze conceptualizarea, Mehedinţi  
începe o serie de excursii, pe cont propriu, “în 
ţinuturile cele mai caracteristice ale Germaniei”, 
făcând comparaţii între Câmpia Nord-Europeană 
şi Câmpia Română şi între climele celor două 
ţări.  

Contactul cu etnograful Adolf Bastian îi va 
deschide drumul spre o altă ştiinţă-pivot pentru 
istorie, geografie, pedagogie – etnografia. Acest 
lucru l-a îndemnat să continue pregătirea la  
Universitatea din Leipzig “luând cunoştinţă mai 
de aproape şi de latura antropogeografică a  
geografiei”

18)
, cunoscută sub numele de Şcoala 

de la Leipzig, a cărei reprezentant era renumitul 
profesor Fr. Ratzel. Cu unele clarificări, în  
domeniul geografiei, dar şi cu multe nedumeriri, 
Mehedinţi pleacă în anul 1895 la Leipzig, aici 
urmând să lucreze la teza de doctorat sub  
îndrumarea lui Fr. Ratzel. 

Din cauza unei puternice încordări  
intelectuale, generate şi de faptul că nu  
pătrundea articulaţiile ştiinţei geografice, Simion 
Mehedinţi “s-a trezit cu un puternic surmenaj”. 
Acest lucru l-a  obligat la întreruperea pregătirii 
timp de doi ani, fapt consemnat şi în procesul 
verbal al şedinţei S.R.G. din 2/14 martie 1896: 

“Tânărul bursier al Societăţii, dl. Mehedinţi, (…) a 
trebuit să întrerupă orice activitate intelectuală şi 
să se odihnească câtăva vreme în ţară”

19)
. 

Descurajat şi fără bani, Mehedinţi se  
întoarce în satul natal, unde fiul risipitor se  
reintegrează încet, încet în viaţa şi tradiţiile alor 
săi, în ritmurile atemporale ale celor din mijlocul 
cărora plecase. Au urmat doi ani “de refacere 
fizică, dar şi doi ani de cugetare, de observaţie, 
de cristalizare a tot ceea ce studiasem, de  
schiţare a lucrărilor mele de mai târziu”

20)
. Se 

pare că în această perioadă a funcţionat, pentru 
a se putea întreţine, ca profesor de limba  
germană la Liceul Naţional din Iaşi. Eugen  
Lovinescu, fostul său elev ne spune  
următoarele: “Pedagogia sa de natură explozivă 
consta în descărcări electrice la fiecare două 
minute: bum! bum (…) în aceeaşi oră puteai  
obţine doi de zece şi trei de unu, alte note nu 
existau; motor pus sub presiune, nu cunoştea 
repaosul sau munca ordonată!”

21)
. 

Refăcut complet după şederea de la  
Soveja, S. Mehedinţi s-a întors la Leipzig, şi-a 
reluat lucrul la teză, obţinând diploma de doctor 
în filosofie (specialitatea geografică), cu  
calificativul “suma cum laude”, fiind felicitat de 
corpul profesoral. Magistrul său, Fr. Ratzel,  
elogiind calităţile candidatului, “subliniază, ca un 
merit deosebit, faptul că a ajuns la o cugetare 
geografică – geographisch denken”. Succesul 
său a fost consemnat şi în BSRG: “D. Mehedinţi 
(…) şi-a încoronat munca sa strălucitoare prin 
obţinerea – maxima cum laude – a diplomei de 
doctor în specialitatea geografiei la Facultatea 
de Litere a Universităţii din Leipzig”. 

Urmare a intervenţiei Societăţii Române 
de Geografie şi a cererii lui T. Maiorescu,  
Ministerul Instrucţiunii Publice a înfiinţat la  
Universitatea din Bucureşti prima catedră de  
geografie.  

Primul curs universitar de geografie, ţinut 
de Mehedinţi la 3 noiembrie 1900, a însemnat, la 
noi, actul de naştere al acestei ştiinţe. La curs a 
participat şi bătrânul Maiorescu, venit să-şi  
susţină ucenicul la prezentarea disertaţiei de 
către tânărul doctor în geografie. Însuşi E.  
Lovinescu, student la Facultatea de Litere, şi-a 
schimbat părerea despre fostul său profesor  de 

17) Mehedinţi S. – Premise şi concluzii la Terra, op. cit., p. 65. 
18) Mehedinţi S. – Premise şi concluzii la Terra, op. cit., p. 74. 
19) Buletinul Societăţii Române de Geografie, nr. recapitulativ “Treizeci de ani de muncă [de la  

înfiinţarea SRG]”, 1905, pp. 217-218.  
20) Vasile I. Ţiroiu – Amintiri, cum am colaborat cu profesorul Simion Mehedinţi, Ed. SAS, Bucureşti, 

1995, pp. 55-56. 
21) E. Lovinescu – Memorii, vol. I, Editura “Cugetarea”, Bucureşti, 1930, p. 276.  
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la Iaşi, afirmând: “Rezultatul a depăşit orice  
aşteptare: vreme de un ceas, dl. Mehedinți şi-a 
dezvoltat subiectul cu un calm nebănuit (...) în 
timp ce, cu ochii plini de bucurie, Maiorescu  
sublinia cuvintele prin gesturi expresive şi cu 
priviri circulare ce voiau să spună: ei, ce vă  
spuneam eu, aşa-i că are talent”, iar Nicolae 
Orghidan, student în primul an, nota 
următoarele: “La ora fixă apăru pe uşă un bărbat 
tânăr, zvelt, care se îndrepta spre catedră cu 
paşi uşori şi siguri. Avea înfăţişarea distinsă a 
unui adevărat intelectual… Începu să vorbească 
liber cu o remarcabilă uşurinţă, fără sfiala 
obişnuită a începătorilor. Îşi urmărea firul ideilor 
cu o logică strânsă, ce captiva atenţia 
ascultătorilor. Folosea o limbă literară aleasă, 
ocolind pe cât putea neologismele. Nu lipseau 
figurile de stil puse ici, colo, la loc potrivit…”

22)
. 

Începând din această zi, datorită geniului 
şi a muncii neobosite a lui Mehedinţi, geografia 
va intra pe un drum ascendent, culminând cu 
apariţia, în 1930, a lucrării fundamentale: Terra – 
introducere în geografie ca ştiinţă şi cu 
întemeierea unei strălucite şcoli geografice 
române.  

În 1902
23)

, S. Mehedinţi se căsătoreşte cu 
Maria Cicei (n. 1881), fiica unui mocan din  
Ardeal – Ion Cicei, de loc din Râşnov – care  
trecea deseori munţii în Ţara Românească, 
ducându-şi oile în Câmpia Dunării, la iernat. 
“Când i-a venit sorocul să fie luat la oaste într-o 
unitate din armata austro-ungară (…), a trecut 
din timp peste munţi cu oile şi-a rămas în  
România”

24)
, unde a trăit tot restul vieţii, 

rostuindu-şi gospodăria şi avutul.  
Simion şi Maria au avut doi copii: Maria-

Simona, pe numele de alint Mica (n. 1903) şi 
Emil (n. 1905). Mica s-a căsătorit cu C. C. 
Giurescu, ajuns mare istoric şi academician, la 
fel ca şi fiul acestuia, Dinu Giurescu – Gongu, 
aşa cum îl alinta bunicul Mehedinţi. Emil a 
devenit avocat. 

Viaţa familiei Mehedinţi, cu zile luminoase 
şi întunecate, a curs în casa din str. Dimitrie  
Racoviţă nr. 12 – casă dotală, cumpărată din 
zestrea soţiei. Casa a devenit celebră prin faptul 
că aici au avut loc şedinţele Junimii, aici primea 
corespondenţa directorul Convorbirilor literar 

(ian. 1907 - dec. 1923), directorul Duminicii  
poporului (14 sept. 1914 - 15 dec. 1933), 
profesorul şi academicianul Simion Mehedinţi. 
Aici îşi are astăzi sediul Institutul de Geografie, 
înfiinţat în 1944.  

Din ziua de 3 nov. 1900, când a semnat 
actul de naştere a geografiei româneşti,  
Mehedinţi a început urcuşul pe treptele ştiinţei 
geografice, ale etnografiei, pedagogiei şi  
literaturii. Cu toate că a avut o viaţă lungă, pare 
că mereu a fost într-o permanentă cursă contra 
cronometru, cu timpul. Lucra, lucra, lucra mereu. 
În zilele scurte de iarnă, se trezea dimineaţa cu 
noaptea-n cap, se îmbrăca pe întuneric, 
punându-şi de seara hainele în ordine, ca să nu-i 
deranjeze pe ai casei şi începea lucrul. La fel ca 
şi pe mocanii din Soveja, nu-l apuca niciodată 
ziua-n pat. 

În 1915, S. Mehedinţi a fost chemat la 
Academia Română, ca membru plin, membru 
corespondent fiind din 1908. Imediat după  
şedinţa de confirmare, Preşedintele înaltului for 
ştiinţific îi trimite următoarea înştiinţare:  

 
 Academia Română, Bucureşti, nr. 1043                                

                                                                             
15 maiu 1915  

                                             
Domnule coleg, 
  
Avem deosebita bucurie a vă aduce la 

cunoştinţă că Academia Română v-a ales, în 
şedinţa de astăzi, Membru activ al ei, în  
Secţiunea istorică. 

Comunicându-vă această alegere în  
persoana domniei Voastre, vă rugăm să binevoiţi 
a lua parte la lucrările sesiunii generale, pentru 
care este adunată Academia. 

Primiţi, vă rugăm, Domnule Coleg, 
încredinţarea prea distinsei noastre 
consideraţiuni. 
     
Preşedinte, Dr. C. I. Istrate,                                   

 
Secretar, I. Hepites 

       
Domniei sale domnului S. Mehedinţi,                         

membru al Academiei Române 

22) N. Orghidan – Şcoala Geografică Românească formată de Simion Mehedinţi, în: S. Mehedinţi – 
Opere alese, Editura  Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 68. 

23) NOTĂ: cf. EXTRACT din registrul actelor de căsătorie pe anul 1902, nr. 1436 din luna ianuarie, ziua 
7, emis de Primăria Sectorului I Galben, Oficiul Central de Stare Civilă, Bucureşti. De reţinut faptul că în acest 
act se precizează faptul că S. Mehedinţi avea 34 de ani (n. 1868), iar Maria I. Ciceiu 21 de ani (n. 1881).  
Contractul de căsătorie avea valoarea de 216.000 lei. Unul dintre martorii fericitului eveniment a fost însuşi 
Titu Maiorescu. Extractul constituie o dovadă concretă în privinţa anului naşterii lui S. Mehedinţi – 1868. 

24) Victor Tufescu – Simion Mehedinţi, viaţa şi opera, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p. 78. 
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Din cauza războiului, S. Mehedinţi şi-a 
rostit Discursul de recepţie la Academia Română 
– Caracterizarea etnografică a unui popor prin 
munca şi uneltele sale – la 6 iunie 1920. 

În anul 1918 – martie-octombrie – a fost 
ministru al instrucţiunii şi cultelor, în Guvernul 
Marghiloman. În această perioadă a trecut prin 
Parlament, cu unanimitate de voturi, două legi 
ale învăţământului (Legea eforiilor şcolare şi  
Legea şcolilor pregătitoare şi a seminariilor  
normale), prin care a urmărit reformarea  
învăţământului rural.  

După căderea Guvernului Marghiloman, 
primul gând al profesorului a fost să-şi continue 
activitatea didactică şi ştiinţifică, ţinându-se toată 
viaţa, departe de politică. În anii care au urmat, a 
dat la iveală opera sa literară, ştiinţifică,  
pedagogică şi filosofică.  

O parte mai puţin cunoscută din activitatea 
didactică  a lui S. Mehedinţi, asupra căreia dorim 
să aruncăm o scurtă privire, este munca de  
profesor la Şcoala Superioară de Război,  
desfăşurată  între anii 1919-1938, unde preda 
geografia generală

25)
.  

În anul 1939, s-a dat în folosinţă actuala 
clădire a Şcolii Superioare de Război. La  
aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea acesteia 
s-a tipărit lucrarea “Istoricul Şcoalei Superioare 
de Război”, care are un capitol special dedicat 
profesorilor civili – “Omagiul Şcoalei Superioare 
de Război către domnii profesori civili”.  
Contribuţia şi meritele profesorului Mehedinţi din 
această perioadă ne sunt relevate în  
lucrarea “Promoţia 100, de ofiţeri de comandă şi 
Stat Major, pentru România”, editată de  
Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 
1996, volum coordonat de gen. Mircea Agapie, 
Rectorul Academiei de Înalte Studii Militare, în 
care se recunoaşte întâietatea lui Mehedinţi  
privind geopolitica, un concept tabu, la noi, după 
ultimul război: “Geograful român Simion  
Mehedinţi (1868-1962), elev al lui Fr. Ratzel, pe 
timpul studiilor în Germania (…) este primul care 
abordează la noi problemele de geopolitică.  
Înainte de primul război mondial, el a publicat 
studiul <Chestia orientală, din punct de vedere 
geografic şi etnografic>, republicat în anii celui 
de al doilea război mondial sub titlul <România 

în marginea continentului>. O problemă de  
geopolitică românească şi europeană”

26)
. 

Pentru meritele sale ştiinţifice, dar şi  
pentru căldura cu care îi îndruma pe tineri şi  
pentru dragostea pe care o manifesta faţă de 
întregul popor, faţă de copilăretul ţării, Mehedinţi 
a fost preţuit, în epocă, de lumea academică, de 
către dăscălime şi de tineret. 

 Astfel, la împlinirea vârstei de 60 de ani, 
Institutul de Geografie al Universităţii din Cluj i-a 
dedicat volumul: “Lucrările Institutului de  
Geografie al Universităţii din Cluj – OMAGIU  
profesorului Simion Mehedinţi, creatorul  
învăţământului geografic modern din România”, 
o adevărată operă tipografică, în care semnează 
nume de rezonanţă din cultura română: I. Roşca, 
Al. P. Arbore, Ioan C. Băncilă, Dr. R. I. 
Călinescu, Ion Conea, G. Giuglea, C. C. 
Giurescu, Vintilă Mihăilescu, Tiberiu Morariu, 
Sabin Opreanu, N. Orghidan, Heinrich Wechner, 
R. Vuia, Ion Dongorozi, Gh. Vornicu. Evident că 
nu sunt cuvinte de laudă la adresa celui omagiat, 
ci sunt serioase studii ştiinţifice din varii domenii: 
geografie, etnografie, etnologie, istorie, 
pedagogie. Fiecare studiu are un rezumat în 
limba franceză. Ion Roşca, bibliotecar al 
Seminarului de Geografie din Bucureşti, a 
întocmit o bibliografie din opera lui S. Mehedinţi. 

Al doilea Război Mondial, cu evenimentele 
sale dramatice pentru România – cedarea  
Basarabiei şi a Bucovinei, raptul Transilvaniei de 
Nord – a confirmat semnalele de alarmă trase de 
Mehedinţi: “Ruina hotarelor arată lămurit că  
n-am dat poporului nostru o altă creştere, n-am 
muncit destul, nu ne-am pregătit şi, în cele din 
urmă, ne-am prăbuşit”

27)
. Pentru profesor,  

adevărata vină o poartă şcoala, în continuă  
reformare: “Legi, regulamente şi programe cu 
duiumul – Cercetăşie, Străjerie, Frăţie de cruce”, 
care derutează pe copii, părinţi şi pe profesori. 

Mehedinţi este însă un optimist incorigibil, 
încrezător în steaua poporului său, care, în viitor, 
va fi mântuit numai prin muncă şi moralitate: 
“Neamul românesc nu va putea birui greutăţile 
de azi, decât muncind mai mult şi mai bine  
decât cei care îl duşmănesc, şi întrecându-i prin 
moralitate”

28)
. 

25) Cf. Monitorul oastei, nr. 72 din 18 nov. 1921, p. 1311. 
26) Lt. Col. Petre OTU – Studiul geopoliticii la Şcoala Superioară de Război, tradiţie şi actualitate, în: 

Promoţia 100…, op. cit., p. 129. 
27) S. Mehedinţi-Soveja – Altă creştere. Şcoala muncii, ed. a VIII-a, Ed. Viaţa Românească, Bucureşti 

1997, p. 30. 
28) S. Mehedinţi-Soveja – Altă creştere. Şcoala muncii, op. cit., p. 31. 
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29) Cf. MAE al României, Direcţia Patrimoniu Diplomatic şi Arhivă, nr. D (8) 458 /17.04.2000. 
30) Cf. EXTRAS din Analele Academiei, Tom LXIV, Şedinţa publică de la 23.03.1943, p. 2, act datat la 

2 martie 1945 – Istanbul, ss. Consul general Paul Negulescu, aflat în arhiva familiei Mehedinţi, oferit nouă spre 
consultare de dna Simona Mehedinţi, nepoata savantului. 

Sfârşitul războiului şi noua putere instalată 
în România îl vor marginaliza cu brutalitate pe 
Simion Mehedinţi. În timpul războiului, lucrurile  
s-au precipitat, atât pentru ţară, cât şi pentru  
profesor. În anul 1943, profesorul C. C.  
Giurescu, ginerele lui S. Mehedinţi, a plecat la 
Istanbul, trimis de Mihai Antonescu, pentru a 
înfiinţa un “Institut Cultural Român la Ankara”, 
acţiune la care “colaborează şi prof. S.  
Mehedinţi”

29)
. Din 1943 şi până în 1946, familiile 

C. C. Giurescu, Simion Mehedinţi şi Emil  
Mehedinţi au locuit la Istanbul. Se poate ca 
plecarea acestora în Turcia să fi făcut parte din 
acţiunea lui Mihai Antonescu de a pune pe  
intelectualii români la adăpost de tăvălugul roşu 
care ameninţa România. 

De la Istanbul, Mehedinţi trimite  
Academiei Române actul prin care donează 
acesteia biblioteca personală, alcătuită din: cărţi, 
hărţi, atlase, manuscrise. Mai donează “Casa de 
citire”, din casa părintească de la Soveja, “cărţile 
populare care pot fi citite de săteni (dacă sunt în 
două exemplare)”, iar şcolii din Soveja îi  
dăruieşte “o grădină şi un loc de pepinieră – 
[pentru instruirea practică a elevilor n. a.] –  
cumpărat acum zece ani din proprietatea  
statului”. În acelaşi timp, “ca proprietar al revistei 
Convorbiri literare

30)
, prin act semnat de  

întemeietorii Junimii – actul se află în plicul  
sigilat de la Academie – dăruiesc şi această  
revistă tot Academiei Române”. 

La întoarcerea în ţară, în 1946, Mehedinţi 
găseşte casa rechiziţionată – aici se afla  
Confederaţia Generală a Muncii – iar biblioteca, 
una dintre cele mai valoroase din ţară,  
dispărută. 

De acum începe coşmarul pentru cel 
ajuns la vârsta patriarhală, de aproape 80 de ani. 
În această situaţie, Mehedinţi va face intervenţii 
nenumărate pentru a i se restitui casa. Academia 
Română se va implica şi ea în această acţiune, 
arătând că Simion Mehedinţi are “statut de  
demnitar, ca membru al Academiei, fiind scutit 
de rechiziţie”. De asemenea, se precizează că 
biblioteca personală a fost donată Academiei 
încă din 1943 şi savantul trebuie să intre în  
posesia ei, pentru a putea lucra în continuare. 

Deşi Ministerul Afacerilor Interne îi  
răspunde cu promptitudine că imobilul este scutit 
de rechiziţie, hotărând restituirea imediată a 
acestuia (24 oct. 1946), Mehedinţi va intra în 

propria-i casă abia în anul 1957. Probabil că fiind 
la o vârstă aşa de înaintată, autorităţile au  
aşteptat să se stingă din viaţă şi să nu mai aibă 
cui să redea locuinţa. 

În perioada 1946-1950 va locui pe strada 
Berzei nr. 47, în casa lui C. C. Giurescu, “într-o 
singură cameră, având o intrare spre balconul de 
lângă acoperiş”. 

La 30 iunie 1950, după arestarea  
profesorului C. C. Giurescu (în noaptea zilei 5 
mai 1950), casa familiei acestuia a fost  
confiscată, iar familia a fost evacuată  împreună 
cu familia Mehedinţi, pentru a fi duşi într-un  
ghetou din strada Alexandru Moruzi nr. 27 – “o 
stradă cu nume urât, trebuind să locuim patru 
persoane: eu, soţia, fiica noastră (soţia lui  
Giurescu) şi fiul lui [Dinu], student universitar, 
într-o cameră plină de ploşniţe”.  

După câteva luni, prin grija părintelui  
Balaur, devenit şi duhovnicul savantului,  
Mehedinţi s-a mutat “în casa parohială a Bisericii 
Mavrogheni”, unde a locuit până în 1957, “într-o 
strâmtorare tot mai grea, îndeplinind toate  
nevoile traiului material – până şi tăiatul şi  
căratul lemnelor”, şi asta la vârsta de aproape 90 
de ani. 

În anul 1957 – “prin bunăvoinţa tuturor, 
începând cu Preşedintele Ţărei [Dr. Petru Groza, 
Preşedintele Consiliului de Miniştri], cu fostul 
preşedinte prof. Dr. Parhon, care a binevoit să 
mă cerceteze [viziteze n. a.] în spital, apoi în  
locuinţa mea, după operaţie” – şi-a recăpătat 
locuinţa din str. Dimitrie Racoviţă nr. 12, la 2 
martie 1957, unde, în sfârşit, şi-a reîntregit  
familia. 

Bucuria revenirii în casa unde a trăit şi 
creat o viaţă nu poate acoperi deznădejdea şi 
sfâşierea care-l cuprinde la 26 martie 1957, când 
“am păşit pragul casei, găsind-o goală – numai 
păreţii şi acoperişul…, iar când m-am coborât în 
camera unde lucrasem o viaţă întreagă – total 
goală şi aceea…!!!”. 

Aici, cuvintele celui care a băut tot paharul 
amărăciunii, devin neputincioase. Frânturi de 
gânduri te hăituiesc, iar în minte îţi încolţeşte 
întrebarea ultimă: Cu ce ţi-am greşit, Doamne?    

Ce va fi simţit în sufletul său, e greu de 
spus în cuvinte… Cel care slujise o viaţă  
întreagă munca şi adevărul, cinstea şi iubirea 
faţă de semeni, se vedea acum batjocorit şi  
umilit, fără putinţa de a se apăra. Pierderea 
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bibliotecii, arestarea celor 31 de volume din  
opera sa

31)
, suna mult mai greu decât o  

condamnare la nefiinţă. 
Semnificative pentru caracterul şi statura 

morală a lui Mehedinţi rămân, între altele, două 
mărturii: lucrarea “Aşa a fost…”, a renumitului 
chirurg, profesor doctor, Ion Juvara şi 
“Rugăciunea din urmă”

32)
 a savantului.  

În cartea sa, chirurgul Ion Juvara face o 
confesiune impresionantă: “Pe Prof. Simion  
Mehedinţi l-am operat pentru un cancer 
sigmoidian. Împlinise 82 ani, dar avea o stare 
biologică perfect normală. Atât înainte cât şi  
după operaţie lucra zilnic 4-6 ore la istoria lui 
Tucidide. 

Fusese evacuat din casa sa, nu avea  
pensie şi o ducea destul de greu, dar suporta 
totul cu demnitate; nu l-am auzit niciodată 
plângându-se de situaţia în care se găsea. 

Într-o zi a venit, în clinică, prof. C.I. Parhon 
să viziteze pe una din colaboratoarele lui, care 
fusese operată. I-am spus că Simion Mehedinţi 
este internat şi operat. A intrat să-l vadă. Erau 
vechi prieteni. L-a întrebat dacă are pensie. A 
răspuns că NU!  

– …Bine, am să intervin să-ţi dea pensie! 
a spus C. I. Parhon. 

– Nu primesc decât dacă se va da tuturor 
colegilor mei! – a răspuns S. Mehedinţi spre  
uimirea mea, care cunoşteam cât de greu trăia. 
Oricine citeşte acest episod îşi poate da seama 
ce OM era profesorul Simion Mehedinţi. 

Am de la el un tablou de Tonitza, dar mai 
valoroasă este scrisoarea de mulţumiri, în care 
face considerente asupra comportării oamenilor 
în vremea pe care o trăiam, precum şi asupra 
calităţilor deosebite ale poporului român, care a 
trecut prin atâtea epoci istorice vitrege”

33)
. 

“Rugăciunea din urmă – 31 X 1954” este o 
cutremurătoare mărturie a unui destin tragic, un 
bocet prin care se lasă şi o nădejde pentru  
urmaşi. 

Scrutându-şi viaţa atunci “când nu mai e 
mult până departe”, deşi lăsat “pradă vânturilor şi 
întâmplărilor, cu casa fără coperiş”, Fagul din 
Munţii Vrancei, peste care a trecut aproape un 
veac, în care a ţinut piept tuturor vicisitudinilor, la 
aproape 90 de ani ai săi, nu renunţă la muncă. 
“Dacă se vor mai găsi niscaiva cărţi, ori  

manuscrise, aştept cu recunoştinţă, să mi se 
arate lipsurile şi să mai îndrept ce se mai poate 
îndrepta”. 

Rugăciunea din urmă este mai mult decât 
un testament spiritual, aşa cum s-a spus, este “o 
socoteală cu veşnicia”, o mărturisire în faţa lui 
Dumnezeu.  

Singur cu Cel de Sus, la fel ca baciul din 
Raiul Sovejei, Mehedinţi meditează la ceea ce ia 
cu el, dar mai ales la ceea ce lasă urmaşilor. Se 
gândeşte la mersul ştiinţei, îşi cântăreşte opera. 
Deşi istovit de ani, nu lasă din spate povara –
“Ordinea obligaţiilor mele oficiale ar fi aceasta: 
Armata, Biserica, Şcoala şi Academia, iar în  
latura ştiinţei: geografia, antropogeografia,  
etnografia, pedagogia” – nu se leapădă de  
muncă până la ultima picătură de vlagă şi de 
viaţă. 

Pe prieteni şi colegi îi învăluie în iubire şi 
căldură, iar pe călăi îi ignoră, el “pluteşte pe ape 
ca Sfântu Petru”, ei sunt orbi şi întemniţaţi, ei nu 
văd lumina dumnezeiască în care el este  
învăluit. Ruga înţeleptului este ca o Înviere: “…
ideal de viaţă. … AMIN!”  

Opera
34)

 Ştiinţa. Personalitate polivalentă, 
S. Mehedinţi a abordat mai multe domenii  
ştiinţifice: geografia, etnografia, istoria,  
pedagogia, filosofia. Între toate, geografia a fost 
prima povară, pe care a dus-o toată viaţa şi pe 
care a ridicat-o, la noi, de la statutul de 
“cenuşăreasă a ştiinţelor” la rangul de ştiinţă de 
corelaţie pentru toate celelalte ştiinţe. Prin  
munca şi geniul său, Mehedinţi a căpătat o  
cugetare geografică “geographisch denken”, a 
creat şi la noi un mediu geografic prin cursurile 
sale universitare, prin activitatea ştiinţifică şi  
publicistică de la Buletinul Societăţii Regale  
Române de Geografie, prin manualele şcolare 
de geografie, prin opera sa ştiinţifică şi prin  
ilustra şcoală geografică pe care a ridicat-o:  
George Vâlsan, C. Brătescu, Vintilă Mihăilescu şi 
mulţi alţii. 

Primul pas pe care l-a făcut în cercetarea 
ştiinţifică a fost în domeniul pedagogiei, cu  
lucrarea de  licenţă “Ideile lui J.–J. Rousseau 
asupra educaţiei”, iar al doilea, în geografie, cu 
lucrarea de doctorat “Ueber die kartographische 
Induction – Inducţia cartografică”, o lucrare  

31) * * * – Publicaţiile interzise până la 1 mai 1948, Bucureşti , 1948, pp. 274-276. 
32) Dumitru MUSTER – Scrieri despre educaţie şi învăţământ. Antologie, Ed. Academiei Române,  

Bucureşti, 1992, pp. 268-271. 
33) Prof. dr. Ion JUVARA – Aşa a fost, amintirile unui chirurg, Editura DU-STYL, Bucureşti, 1996, p. 

244.  
34) Notă: În prezentarea succintă a operei lui S. Mehedinţi, vom utiliza, din nevoia de sistematizare, 

clasificarea făcută de autor în documentul invocat mai sus. 

file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti%20-%20spirit%20enciclopedic,%20pp.%201-46.doc#_ftn1#_ftn1
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despre hartă, instrumentul fundamental de  
cercetare în geografie.  

Urcuşul său în geografie a început în ziua 
de 3 noiembrie 1900, când a semnat actul de 
naştere al acestei ştiinţe la noi, prin “Disertaţia 
inaugurală – Obiectul geografiei”. Citind cursul 
inaugural al Facultăţii de Geografie, eşti  
impresionat de maturitatea gândirii sale, de  
modul în care tânărul profesor relevă legile care 
guvernează cele patru sfere ce compun Terra, 
dând una dintre cele mai complete definiţii ale 
geografiei, valabilă şi astăzi. În acelaşi timp, este 
semnificativ faptul că Mehedinţi precizează, din 
start, valoarea educativă a acestei scientia nova. 
Cuvântul cheie pe care se sprijină argumentaţia 
lui Mehedinţi este: diferenţiere – “dezvoltare  
progresivă prin diferenţiere”; diferenţierea 
învelişurilor telurice – litosferă, hidrosferă, 
atmosferă, biosferă, din care decurge definiţia 
geografiei: “ştiinţă a evoluţiei pământului, 
considerat în relaţia reciprocă a celor patru 
învelişuri, atât din punct de vedere static, cât şi 
dinamic”

35)
. Din  această scânteie, din sesizarea 

acestei esenţe, se va naşte opera fundamentală 
“Terra – introducere în geografie ca ştiinţă”. În 
timp, S. Mehedinţi va ridica geografia de la 
statutul de ştiinţă memotehnică şi enumerativă la 
rangul de ştiinţă explicativă, trecând “la o 
generalizare a particularului şi la o esenţializare 
a generalului”

36)
. 

Tratând Pământul ca pe “casa de educaţie 
a neamului omenesc”, Mehedinţi este preocupat 
în permanenţă de valoarea educativă  a ştiinţei, 
în general, şi a geografiei, în special, a  menirii 
omului de ştiinţă care, “prin meditaţia sa liniştită, 
înlocuieşte inconştienţa şi aiureala plebei  
nepolitice şi politice, veghind interesele 
superioare ale omenirii” şi la dezvoltarea 
permanentă a poporului din care face parte. 

Audiind cursurile de etnografie ale lui 
Adolf Bastian, i s-a deschis drumul spre o ştiinţă-
pivot pentru geografie, istorie, pedagogie şi, 
“luând cunoştinţă mai de aproape şi de latura 
antropogeografică a geografiei”

37)
, prin  

profesorul Fr. Ratzel, Mehedinţi a înţeles foarte 
bine legătura dintre Pământ şi Om, precum şi 
rolul acestuia în evoluţia Pământului.  

Înarmat cu un bogat bagaj de cunoştinţe 
în domeniul geografiei, dar şi din ştiinţele vecine, 
stăpân pe cel mai important instrument de studiu 
al geografiei – harta, având o cugetare  

geografică formată, precum şi un patriotism  
ardent, Mehedinţi a abordat geografia în strânsă 
legătură cu istoria, etnografia şi cu pedagogia: 
Insula Şerpilor (1893), Kuriose Beschreibung 
von der Moldau und Wallachey (1895), Aplicări 
antropogeografice în sfera etnografiei, istoriei şi 
altor ştiinţe (1910), Chestia orientală din punct 
de vedere geografic şi etnografic (1914),  
Observări asupra Dobrogei (1920), Dacia  
pontică şi Dacia carpatică (1928) etc.  

Opera sa geografică pune bazele acestei 
ştiinţe pas cu pas: Problemele geografiei  
contemporane ca ştiinţă despre Cosmos (1900), 
Eterogenitatea celor patru sfere (1900), Asupra 
obiectului geografiei. Definiţiunea ei (1901), La 
géographie comparée d'aprés Ritter et Peschel 
(1901), Antropogeografia şi întemeietorul ei Fr. 
Ratzel (1904), Introducere în studiul geografiei 
(1904), Limita geografiei faţă de ştiinţele vecine, 
Locul omului în geografie – Antropogeografia, 
Pământul ca operă a voinţei omeneşti, Pământul 
– “casa de educaţie a neamului omenesc”,  
Asupra unui caz de morfologie geografică etc. 

Discursul de recepţie la Academia  
Română – “Caracterizarea etnografică a unui 
popor prin munca şi uneltele sale”, apoi  studiul  
“Coordonate etnografice: civilizaţia şi cultura”, 
ilustrează în mod clar faptul că geografia este 
ştiinţa care coagulează alte domenii, omul 
aflându-se în centrul acestora ca element  
transformator. “Terra – introducere în geografie 
ca ştiinţă” reprezintă cheia de boltă în activitatea 
ştiinţifică a lui Simion Mehedinţi.  

Munca în domeniul ştiinţific va fi potenţată 
permanent printr-o continuă activitate 
profesorală: cursuri universitare de geografie şi 
etnografie, elaborarea de manuale şcolare – pe 
care o vom prezenta pe larg în capitolele 
următoare.  

Aproape că nu există lucrare ştiinţifică în 
care să nu apară cuvintele-cheie: geografie,  
etnografie, pedagogie, popor, educaţie. Mai  
trebuie precizat faptul că Mehedinţi a plănuit şi 
poate a şi scris o operă ştiinţifică, de mare  
întindere – Ethnos – care urma să completeze 
“Terra”, având de data aceasta în centrul ei 
OMUL. Nu se ştie ce se va fi întâmplat cu ea. 
Probabil că s-a pierdut împreună cu întreaga 
bibliotecă sau a fost confiscată. Credem că  
savantul a elaborat o parte din acea lucrare, 
pentru că a anunţat-o cu multe ocazii. 

35) S. Mehedinţi – Disertaţia inaugurală, în: “S. Mehedinţi – Synopsis”, Ed. Terra, Focşani, 2000, p. 18. 

36) Ioan Ianoş – Simion Mehedinţi precursor al teoriei generale a sistemelor, în: B.A.S.M., nr. 7, Ed.  
Terra, Focşani, 2003, pp. 16-18.  

37) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri, Ed. Viaţa Românească, 
Bucureşti, p. 5. 
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  Literatura a reprezentat pentru Simion  
Mehedinţi cea mai puternică  atracţie. “A biruit 
însă legământul din tinereţe” – geografia, o  
datorie pe care şi-a asumat-o şi care le-a  
covârşit pe toate, ducând “până la mormânt  
sarcina care şi-a luat-o de la început pe 
umeri”

38)
. Geografia n-a putut sugruma întru totul  

pornirea lăuntrică, ea însăşi beneficiind de  
talentul celui care “folosea o limbă aleasă, din 
care nu lipseau figurile de stil puse ici, colo, la 
loc potrivit”

39)
. Primele încercări literare, “nişte 

versurele de natură feministă” şi alte plăsmuiri,  
s-au făcut la adăpostul anonimatului, pentru ca, 
chiar mai târziu, să facă din sertar  
confidentul “păcatelor literare”, până când, din 
prudenţă şi bun simţ, chiar şi “icoanele din viaţa 
oamenilor de la munte” să fie publicate tot sub 
pseudonim – Soveja.  

Opera literară a lui S. Mehedinţi cuprinde 
volumul “Oameni de la munte” – singura operă 
de imaginaţie a scriitorului, apărută în 1919, 
“ultima operă literară citită de Titu Maiorescu”, 
care dăduse şi titlul culegerii; “Premise şi  
concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri” – 1946; 
“La ceas de taină” – conferinţe rostite la radio în 
perioada 1930-1942, tipărită în anul 2001. 

*Oameni de la munte, volum de povestiri 
care “stă sub semnul recesivităţii”

40)
, în cadrul 

întregii opere a lui S. Mehedinţi, ilustrând  
polaritatea ştiinţă-literatură. Am arătat mai sus că 
literatura a reprezentat pentru Mehedinţi o  
atracţie născută dintr-o pornire interioară,  
deoarece “omul de ştiinţă acoperea aproape  
total opera omului de cultură şi litere”

41)
.   

Atunci când a preluat direcţia Convorbirilor 
literare (1907-1923), o altă sarcină pusă în spate 
de bătrânii Junimii, el a fost considerat “un intrus 
în viaţa literaturii”. Critica literară (E. Lovinescu şi 
G. Călinescu) ”i-a reproşat nuvelistului intenţiile 
excesiv moralizatoare”, iar aversiunea faţă de 
autor îl împiedică, mai târziu, pe E. Lovinescu să 
se apropie de opera Oameni de la munte.  

Prin aceste povestiri cu subiect etnografic, 
autorul doreşte să închege imaginea spirituală a 
unui sat de munte, nealterat de intervenţia  
civilizaţiei moderne. Mergând pe linia Alecsandri, 

Eminescu, Creangă, Coşbuc, Goga, Mehedinţi 
evidenţiază forţa modelelor arhaice: “Atunci ca o 
surpare de zid s-a prăbuşit toată gloata… toţi 
tăbărâseră ca o haită de lupi asupra lui Bursuc” 
42)

. Unele povestiri dezbat probleme de natură 
socială şi morală: Hoţul, Învăţătorul din Pădureni, 
Pribeagul. Maestru al comparaţiei, S. Mehedinţi 
creează tablouri de natură, memorabile: “Se  
auzea până şi fâşâitul ierbii când creşte, iar din 
înaltul cerului clipeau tainic atâtea stele câte 
frunze şi câţi muguri sunt pe crengile unui fag-
bătrân de veacuri”

43)
.  

Uneori surprinde cu o adevărată măiestrie 
stările sufleteşti ale personajelor: “Viaţa i se  
oprise în loc, ca o apă revărsată, care intră pe 
încetul în pământ”…; “Un nod de lacrimi se sui în 
gâtul pribeagului” (Pribeagul); “Cu ochii în  
pământ, moşneagul mergea ca în urma unui  
sicriu” (Hoţul). Găsim în povestirile lui S. 
Mehedinţi imagini poetice de mare forţă de  
sugestie: la asfinţit… “muntele se înălţa ca o  
catapeteasmă tivită cu aur”; “apa în care  
tremurau razele soarelui”; “cămaşa păcatului se 
lipeşte ca şi o piele de carnea făptaşului”. Proza 
lui S. Mehedinţi dă viaţă unei lumi apuse, în care 
apar întâmplări şi oameni despre care am auzit 
în basmele spuse la gura sobei. O lume care ni 
se dezvăluie cu regulile ei – “Un flăcău la crâşmă 
în timpul săptămânii!”, cu dramele ei – “o lacrimă 
lunecă pe obrazul celui cuprins de fiorul morţii”, 
cu bucuriile ei – “Copiii au început iarăşi a se 
zbengui printre flăcăi şi fete, cei din cerdacul  
hanului unde erau fruntaşii din sat, împreună cu 
popa Ion au început iarăşi a închina ulcele cu 
vin… ”. 

 
*Premise şi concluzii la Terra, amintiri şi 

mărturisiri a apărut ca o încununare a unei vieţi 
dăruite geografiei, fiind dedicată împlinirii a 70 de 
ani de la înfiinţarea Societăţii Geografice  
Române (1875-1945), dar şi ca un răspuns la 
solicitarea Fundaţiilor Regale, care hotărâseră 
să-i tipărească savantului operele complete şi, în 
acest sens, i-a cerut autorului “oarecare  
amănunte despre formaţia ştiinţifică şi  literară”. 

38) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri, op. cit., p. 237. 
39) N. Orghidan – Şcoala Geografică Românească formată de Simion Mehedinţi, în: S. Mehedinţi –  

Opere alese, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 68.  
40) Gheorghiţă Geană – Un caz de recesivitate, în: “Soveja – Oameni de la munte”, ediţia a V-a, Ed. 

SAS, Focşani, pp. 9-14.  
41) Al. Hanţă – Simion Mehedinţi, între ştiinţă şi literatură, în: S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la 

Terra, amintiri şi mărturisiri, op. cit. pp. 265-269. 
42) Soveja – Oameni de la munte, op. cit., p. 119.  
43) Idem, p. 76. 
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Aceasta este o operă memorialistică,  
întemeiată pe date concrete, având un pronunţat 
caracter autobiografic, urmărind procesul  
formării ştiinţifice, culturale şi literare a autorului 
ei, acesta fiind de altfel foarte zgârcit cu  
mărturisirile despre propria viaţă. Scrise la  
persoana a treia, sub forma unor mărturisiri  
intime, aceste pagini evidenţiază, cu pregnanţă, 
talentul literar al autorului, dezvăluindu-ne un 
spirit clasic, echilibrat, cu toate că uneori emoţiile  
nu-l ocolesc: “Când s-a deschis sicriul, sufletul  a 
rămas gol… mai stăruia un singur gând: fruntea 
mamei, fruntea mamei. Atâta se mai cunoştea. 
De ce nu e dat omului să poată pieri ca o  
scânteie în întuneric, când simte până în fundul 
inimii dorinţa de a nu mai fi”

44)
. Icoanele din  

Soveja îi stăruie în minte şi le prezintă cu o forţă 
de adevărat artist al cuvântului: “Valea 
Chilugenilor – o simfonie de nuanţe, începând cu 
verdele luminos al ierbii, până la verdele galben 
al frunzelor de fag… Brazii din marginea pădurii 
se uitau neclintiţi la mine. Pe unde ai fost?… M-a 
cuprins parcă ruşinea că n-am venit mai degrabă 
să văd poiana depărtatei copilării”

45)
. 

O menţiune specială merită capitolul 
“Geografia pitorească”, în care autorul arată 
legătura strânsă dintre geografie şi literatură. 
Deşi întreaga sa operă ştiinţifică (studii, tratate, 
cursuri universitare, manuale şcolare) este un 
model de îmbinare armonioasă dintre stilul 
ştiinţific şi cel beletristic, Mehedinţi atrage atenţia 
asupra faptului că “moda descrierilor pitoreşti 
caracterizate  printr-o inflaţie de adjective” poate 
împiedica relevarea adevărului ştiinţific. Există 
riscul ca prin abuzul de vorbe să se escamoteze 
legăturile de cauzalitate care nu pot fi sesizate 
decât printr-o observare atentă, prin intuiţie 
directă. Din necesitatea observării directe a ieşit 
şi aforismul “Geografia se măsoară cu 
kilometrul”. Geograful nu respinge “descrierea 
estetică”, dar îndeamnă la multă atenţie şi 
discernământ în folosirea ei. 

La ceas de taină, Discursuri. Conferinţe, 
vol. II cuprinde conferinţele rostite la radio de 
către S. Mehedinţi în anii 1930-1942, grupate 
chiar de către autor în patru arii tematice:  
Conferinţe geografice, Conferinţe istorice,  
Conferinţe literare şi filosofice, Conferinţe  
educative. Mai sunt cuprinse în volum patru texte 
găsite în arhiva Radiodifuziunii Române, grupate 
de editor într-un capitol separat: Conferinţe  
diverse. 

Alături de imensa publicistică din paginile 

revistelor: Convorbiri literare, BSRRG, Duminica 
poporului, Ethnos, Milcovia, Munca, Revista  
Fundaţiilor Regale, Şcoala şi viaţa, Universul şi 
multe altele, conferinţele radio ne dezvăluie o 
altă faţă a lui S. Mehedinţi, cea de orator.  
Vocaţia literară ni se relevă şi aici printr-o  
îmbinare armonioasă a stilurilor: ştiinţific,  
publicistic şi beletristic. Din cuşca lui de la radio, 
Mehedinţi tăifăsuieşte cu toată ţara: “Ceasurile 
de la Radio sunt o frumoasă petrecere. Decât să 
meargă omul la club, la cafenea unde fumul e 
gros, să-l tai cu cuţitul, ori la cârciumă, unde 
boala e în toate sticlele cu rachiu, mai bine stai 
la gura sobei şi asculţi de la Radio câte în lună  
şi-n soare”. Vorbeşte despre munţi, despre codri, 
despre muncă, despre cărţi: Cartea proverbelor, 
Cartea cântecelor, Cartea poveştilor, Cartea 
muncii, Cartea sănătăţii, dar şi despre jocul de 
cărţi. Dă sfaturi, foloseşte parabola ca mijloc  
sigur de a-şi convinge ascultătorii: “Care sat a 
pus în marginea lui o cruce pe care a scris: aici 
nu e nici o crâşmă?”; “Sănătatea e cea dintâi 
avere”; “Nu ştiinţa hotărăşte calitatea socială a 
omului, ci caracterul” etc. Şi aici stilul este  
presărat cu multe imagini poetice: vulcanul se 
întărâtă, seninul bătrân, ape nevoiaşe, graniţă 
sufletească, lava înaintează încet ca o omidă, 
vorbele urmau ca un prohod. Apa Nistrului este 
zugrăvită în imagini de o rară frumuseţe: “Ca o 
funie care necontenit se împleteşte şi se  
despleteşte, aşa se împarte necontenit şi se  
desparte albia unui râu… Vadul lui adânc şi  
frumos sculptat în piatră (…) apa lui adâncă, lină 
aproape ca un lac, în care ziua se oglindesc  
norii, ori seninul cerului, iar noaptea luceferii. Aici 
este hotarul dintre două lumi diferite. Aici este 
ultima graniţă apărată dintre Europa şi Asia. La 
răsărit, în stepa rusească nici urmă de cetăţi… ”. 

Opera literară a lui S. Mehedinţi, deşi este 
eclipsată de opera ştiinţifică, având un rol  
recesiv, un joc secund, reprezintă o latură  
importantă a personalităţii sale polivalente. 

 
Educaţia. Deşi este recunoscut mai mult 

ca geograf, adevărata vocaţie a lui Simion  
Mehedinţi a fost cea de educator. La baza  
acestei afirmaţii stau cei 38 de ani de profesorat 
la catedra de geografie, lucrările de teoria  
educaţiei, manualele şcolare, legile promovate 
de el, congresele anuale ale geografilor şi  
legătura permanentă cu “noua generaţie” pe  
care a îndrumat-o, a iubit-o şi în care a crezut în 
permanență. 

44) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri, op. cit., pp. 119-120. 
45) Idem, p. 107. 

file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti%20-%20spirit%20enciclopedic,%20pp.%201-46.doc#_ftn2#_ftn2


  

P A G I N A  2 1  A N U L  I V  N U M Ă R U L 1 - 4  

Mehedinți s-a simțit atras totdeauna de 
îndrumarea “copilăretului ţării”, iar “după 
retragerea din minister şi anularea legilor sale  
s-a arătat gata să se aşeze într-un sat spre a 
duce până la capăt munca de aplicare practică”.  

Vocaţia de pedagog se materializează 
încă din tinereţe, prin teza de licenţă, “Ideile lui  
J.-J. Rousseau asupra educaţiei”. Privind  
retrospectiv drumul lui Mehedinţi în educaţie, 
constatăm că multe dintre ideile sale apar chiar 
în această primă lucrare.      

Pentru că “educaţia începe de când ne 
naştem”, primul factor educativ fiind familia – 
tatăl, mama, doica, S. Mehedinţi a preluat  
această  idee şi a dezvoltat-o mai târziu în Altă 
creştere. Şcoala muncii, fără doică, bineînţeles. 
În această operă preciza datoria familiei în  
privinţa educaţiei copiilor: “Omule, de datoria ta 
de părinte nu te scuteşte şi nu te poate scuti  
nimeni pe pământ! Mamă, duioşia inimii tale n-o 
vor putea înlocui o sută şi o mie de străini!”

46)
. 

Chiar dacă educaţia în familie este mai eficientă 
şi se bazează pe ”înalta intenţie morală” de la 
care pleacă, totuşi, după Mehedinţi, există ceva 
ce nu poate  da familia – “este unitatea de  
sentimente, de vederi şi de aspiraţiuni, fără de 
care o societate nu poate trăi decât prin graţia 
întâmplărilor”

47)
. 

Savantul român vede educaţia ca pe un 
proces continuu în care “copilul este în mod  
inevitabil elevul părinţilor înainte de a  fi al  
profesorilor şcolii publice şi este greu de  
închipuit cum şcoala ar putea da o educaţiune, 
când aceasta n-a fost bine începută şi apoi bine 
sprijinită de familie”

48)
. 

Altă creştere. Şcoala muncii. Activitatea 
de educator şi munca lui Simion Mehedinţi, în 
domeniul pedagogiei, nu pot fi înţelese decât în 
perspectiva întregii sale vieţi. Un fir continuu, 
referitor la educaţie, însoţeşte întreaga sa operă, 
fie ştiinţifică, etnografică sau literară, fie  
publicistică, oratorică (conferinţele) sau  
aforistică. 

Concepţia pedagogică a lui Simion  
Mehedinţi se cristalizează în jurul conceptelor de 
unealtă şi muncă, concepte definite şi  
argumentate etnografic. Ideea de la care a  
plecat cartea s-a întemeiat pe două temelii: 
*munca şi unealta; *întovărăşirea omului cu alte 
vietăţi – “animale îmblânzite, plante semănate”. 

Astfel, progresul unei societăţi se măsoară după 
numărul uneltelor şi după vietăţile domestice 
(animale, plante), iar “civilizaţia unui popor se 
măsoară după coeficientul muncii, al producţiei 
şi al populaţiei”

49)
. 

Înainte de a releva structura şi ideile ce se 
desprind din Altă creştere. Şcoala muncii, este 
interesant de urmărit prefeţele – adevărate  
îndrumare de lectură – de la ediţiile II-VII.  

O altă caracteristică specifică a teoriei lui 
Mehedinţi o reprezintă legătura strânsă dintre 
pedagogie şi etnografie – pedagogia popoarelor, 
din care derivă caracterul etnic al pedagogiei.  

Teoria educaţiei prin şcoala muncii se 
sprijină pe muncă şi pe “aplecarea omului spre 
întovărăşirea cu alte vietăţi”. Alături de uneltele 
născocite de om, acesta a mai dobândit şi aşa 
numitele unelte-vii – animale domesticite şi  
plante semănate. Toate acestea, în timp,  
împreună cu mintea sa iscoditoare, l-au ajutat pe 
om să devină stăpânul planetei.  

În Altă creştere. Şcoala muncii, se  
oglindesc cu mare claritate ideile despre  
educaţie şi concepţia pedagogică a lui Simion  
Mehedinţi. Lucrarea este structurată în trei 
“cărţi”, fiecare urmând o anumită etapă a  
procesului de educare a generaţiei tinere. 

Cartea întâi, Evanghelia iubirii: copilul şi 
femeia îşi trage seva din pedagogia umană,  
pedagogia lui Iisus, bazată pe iubirea aproapelui, 
homo homini frater, pentru că “ura e un venin 
care slăbeşte şi ucide mai întâi pe cel care  
urăşte”

50)
.  

În Cartea a doua, Şcoala muncii: preotul şi 
învăţătorul, autorul păşeşte din vatra părintească 
în şcoală. Ceea ce n-a împlinit mama, urmează 
să împlinească şcoala şi biserica, cei mai  
importanţi factori educativi alături de familie.  

Cele şapte predici, pe care le sugerează 
preotului, sunt şapte lecţii de pedagogie, şapte 
sfaturi pe care autorul le dă femeii – educatoarea 
genului omenesc.  

Prima predică-lecţie se referă la “menirea 
femeilor” de “a crea trupeşte şi sufleteşte o lume 
nouă”. De aici decurge următoarea lecţie –  
sănătatea copilului – grija pentru copil chiar  
înainte de a veni pe lume, printr-o viaţă  
sănătoasă, fără nopţi nedormite, fără alcool.  

Următoarea predică – purtarea faţă de 
copii – îşi trage seva din exemplul personal al  

46) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri, op. cit., pp. 119-120.  
47) Idem, pp. 115-116. 
48) Idem, p. 116. 
49) Idem, p. 26. 
50) S. Mehedinţi-Soveja – Altă creştere, op. cit., p. 42. 
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mamelor. Mama va trebui să-l ferească pe copil 
de tina vorbelor rele, de drăcăriile cele mai  
cumplite. Bătaia pângăreşte sufletul copilului, îl 
face mincinos şi fricos, iar cel chinuit va chinui şi 
el pe alţii atunci când va fi mare. Următoarea 
lecţie ne dezvăluie “roadele muncii” copilului: 
“dacă nu munceşte copilul, creierul nu creşte”. 
Prin muncă se dezvoltă mâna şi ochiul, pentru 
că “nimic nu poate intra în mintea omului, dacă 
nu trece mai întâi prin ochii, prin urechile şi,  
îndeosebi, prin mâinile lui”

51)
. 

În sfârşit, ultima lecţie: “Încununarea  
muncii. Caracterul moral” ne dezvăluie, alături de 
calea spre adevăr şi calea spre bine, având 
drept scop, formarea caracterului moral.  
Caracterul moral se poate clădi încă din pruncie, 
dacă educaţia din familie se întemeiază pe  
iubirea faţă de aproape. Prin tăria acestei pilde, 
a reuşit şi Popa Tanda să-i ridice pe Sărăcenii lui 
din sărăcia şi din nesimţirea în care trăiau. 

Foarte interesant este îndemnul ca familia 
să nu lase creşterea copiilor numai în seama 
şcolii, căci asta înseamnă amânare, fugă de  
răspundere: “Ceea ce nu văd ochii părinţilor de 
dimineaţa până seara, putea-va oare vedea în 
câteva ceasuri cei doi ochi ai învăţătorului… ”

52)
, 

dar mai ales pentru faptul că “Tu eşti cel mai  
mare şi cel mai ascultat învăţător al copiilor tăi” 
53)

. În acelaşi timp, munca este calea spre bine şi 
spre adevăr. Prin munca de educaţie a mamelor 
de către preot, biserica devine o instituţie vie 
pentru că “Prima şcoală a copilului e casa  
părintească, iar a mamei e biserica. (…) Biserica 
nu sunt numai zidurile, cădelniţa, cântările, fumul 
de tămâie, ci e cercetarea gospodarului,  
mângâierea şi îndrumarea orfanilor, sfatul şi 
mustrarea nărăviţilor”

54)
. 

După o prezentare a educaţiei, din casa 
părintească, “cei şapte ani de-acasă”, Mehedinţi 
face o radiografie foarte atentă şi incisivă a şcolii 
româneşti. 

El constată că ceea ce începuse mama 
acasă, se frânge la intrarea în şcoală. Între copil 
şi realitatea vieţii se interpune cartea, iar “şcoala 
noastră de azi e arta de a privi lumea pe  
hârtie”

55)
. Copilul, ajuns cu bine la vârsta de 7 

ani, se transformă din muncitor (în familie), în 
ascultător (la şcoală). Şcoala românească este 

bolnavă, deoarece învaţă copilul să facă drumul 
invers faţă de cel normal, adică îl învaţă să fie 
întâi filosof, apoi să facă. Mehedinţi reformulează 
într-un mod original conceptul de “experienţă” al 
lui J. Dewey, arătând că “activitatea practică este 
sursa cunoaşterii”. Dintre toate vieţuitoarele, 
omul singur are tendinţa spontană spre muncă, 
aşa încât arată că numai pe baza activităţii  
practice poţi ajunge la cunoaştere. Întâi practica 
şi apoi teoria.  

Pentru Mehedinţi, “cultura generală este 
amăgire generală”. În această convingere a  
pedagogului şcolii muncii stau premisele  
teoretice ale reformei învăţământului, pe care a 
propus-o, în 1918, prin Legea pentru şcolile  
pregătitoare şi seminariile normale. 

Pentru a-şi atinge scopul, şcoala are  
nevoie de educatori harnici, pătrunşi de plăcerea 
muncii. Acest lucru se va realiza prin observarea 
naturii şi prin încercarea de a corecta împreună, 
dascăl şi elev, ceea ce nu este bine întocmit. 
Fapta să fie însoţită de ”un real interes  
sufletesc”. 

Lucrarea Altă creştere – şcoala muncii a 
izvorât din convingerea că “Munca este nu  
numai începutul, ci e şi sfârşitul, adică  
încununarea educaţiei” 

Trilogii: ştiinţa-şcoala-viaţa, cu aplicări la 
poporul român. Preocuparea permanentă a lui 
Simion Mehedinţi pentru educaţie este susţinută 
de o vastă cultură enciclopedică, de cunoştinţe 
ample în domenii care studiază societatea  
umană:  etnograf ie ,  is tor ie ,  fo lc lor , 
antropogeografie etc. 

Prin această lucrare, Mehedinţi urmăreşte 
să descifreze scara valorilor etnice ale poporului 
român, “etatea lui sufletească” şi să ne arate,  “în 
ce fel, Ştiinţa şi Educaţia pot îndruma mai nimerit 
viaţa autohtonilor legaţi de Dunăre şi de  
Carpaţi”

56)
. 

Prima parte a lucrării – Trilogia ştiinţei, 
scara “categoriilor ştiinţifice” – se sprijină pe trei 
concepte-cheie: cercetător, erudit şi savant. 

Trilogia şcoalei urmăreşte treptele  
educaţiei: ● faza magică în care cuvântul, 
datinele, tradiția, erau păstrate cu sfințenie, iar 
copiii erau îndrumaţi de şamani, vraci sau 
vrăjitori; ● faza raţionamentului, care pune frână 

51) S. Mehedinţi-Soveja – Altă creştere, op. cit., p. 128. 
52) Idem, p. 131. 
53) Idem, p. 132. 
54) Idem, p. 136. 
55) Idem, p. 137. 
56) S. Mehedinţi – Trilogii: ştiinţa – şcoala – viaţa, cu aplicări la poporul român, Bucureşti, Ed. 

Georgescu – Delafras, f.a. [1940], p.15.  
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magiei şi în care se pune accent pe observare, 
experienţă, demonstrare, iar copiii sunt îndrumaţi 
de învăţător sau profesor; ● faza critică, în care 
se pune accentul pe o îngrijire diferenţiată între 
gloată şi copiii cei mai înzestraţi ai fiecărei  
generaţii, iar copiii sunt educaţi de “o  
personalitate excepţională – educatorul”. 

Trilogia vieţii încheie construcţia –  
triunghiul – urmărind să ne arate în ce mod se 
reflectă ştiinţa şi şcoala în progresul societăţii. 
Trilogia vieţii are aceeaşi desfăşurare trinomică: 
netoţi, normali şi personalităţi. Când se referă la 
potenţele intelectuale ale unei grupări etnice sau 
la ştiinţă, etică, artă, atunci precizează şi  căile 
prin care se înfăptuieşte educaţia. 

Coordonate etnografice: civilizaţia şi  
cultura. În “dinamica vieţii planetare”, omul 
ocupă un loc primordial. Supunându-şi toate  
vietăţile şi căpătând o importanţă inegalabilă, 
omul devine o nouă realitate, “un nou cosmos”. 
Pentru aceste motive, lui i se cuvine o ştiinţă 
aparte – etnografia, care “urmează  a studia  
viaţa şi evoluţia popoarelor, a feluritelor grupări 
etnice, după produsele lor de civilizaţie şi  
cultură”

57)
.  

Dacă în concepţia lui Mehedinţi, geografia 
este “casa de educaţie a omului”, iar etnografia 
este “pedagogia popoarelor”, e clar că “Civilizaţia 
şi cultura” a fost scrisă şi cu scopuri educative, 
pe lângă o luare de poziţie în polemica dintre C. 
Rădulescu-Motru şi Eugen Lovinescu, privind 
sincronismul – circulaţia    valorilor prin imitaţie şi 
ca un ecou  la lucrarea “Oswald Spengler –  
Declinul Occidentului” (1918-1922). 

Pentru a nu se pierde folclorul şi alte  
dovezi ale traiului nostru, Mehedinţi susţine cu 
ardoare înfiinţarea muzeelor etnografice  
regionale şi a unui muzeu naţional în aer liber, 
lucru pe care-l va realiza Dimitrie Gusti în anul 
1936 – Muzeul Satului, azi Muzeul Ţăranului  
Român.  

Poporul – cuvinte către studenţi. Sub un 
titlu generic şi generos – Poporul, prin 
cuprinderea şi prin simbolul pe care îl 
sugerează, ca unul dintre cei mai de seamă 
promotori ai ideii naţionale din cultura română, S. 
Mehedinţi îşi adună în acest volum o parte din 
conferinţele sale rostite în faţa tineretului 
universitar. 

Legătura sa cu “noua generaţie” a fost o 
adevărată “obsesie istorică”, după cum o califica 
profesorul universitar şi antropologul Gheorghiţă 
Geană.  

Prima datorie, după împlinirea unirii  
teritoriale, va fi împlinirea unirii sufletelor,  
ridicând, prin aceasta, poporul la treapta de  
naţiune. 

Sfaturile pe care le adresează tinerilor 
sunt atât de natură profesională: “lipiţi-vă de  
specialitatea pe care v-aţi ales-o; feriţi-vă de a fi 
unilaterali; nimic din ce face frumuseţea culturii, 
să nu vă fie străin”, cât şi morală: păziţi-vă  
autonomia sufletului; fiţi încrezători în adevăr; nu 
vă angajaţi la carul minciunii; fiţi personalităţi în 
sensul deplin al cuvântului; nu nădăjduiţi nimic 
de la nimeni înainte de a cere totul de la voi  
înşivă”

58)
. 

Şcoala păcii, sentimentele şcoalei române 
faţă de ideea războiului. Rezultatele cercetărilor 
făcute din însărcinarea “Dotaţiei Carnegie”. După 
încheierea primului Război Mondial, Dotaţia 
“Carnegie” a lansat, în anul 1923, o anchetă  
internaţională, prin care a dorit să afle cum se 
reflectă ideea războiului în manualele şcolare din 
şapte ţări beligerante (Franţa, Belgia, Germania, 
Austria, Anglia, Italia şi Bulgaria). Ulterior, 
“Centrul European al Dotaţiei Carnegie

59)
 pentru 

Pace” a continuat această anchetă şi în alte ţări, 
între care şi România. 

Pentru realizarea acestei anchete, Dotaţia 
Carnegie a apelat, în 1926, la Simion Mehedinţi, 
recunoscut, şi în exterior, ca o mare  
personalitate, ca un cunoscător avizat al şcolii 
româneşti. 

În raportul său, Mehedinţi îşi întemeiază 
afirmaţiile pe fapte geografice, etnografice,  
economice şi culturale care se subordonează, la 
noi, ideii cardinale a poporului român – 
“realizarea unităţii naţionale”. Dacă “pentru alţii 
războiul care se pregătea era un război de  
preponderenţă economică, militară şi politică, 
pentru români, el nu putea fi decât un război de 
firească întregire”

60)
. 

În aceste condiţii, manualele şcolare, în 
special cele de geografie, istorie şi literatură nu 
puteau să nu exprime acest ideal ardent,  
considerând pământul românesc ca un tot unitar. 

57) Gheorghiţă Geană – Un sistem operaţional de filosofie a culturii, în: S. Mehedinţi – Civilizaţie şi 

cultură, Concepte, definiţii, rezonanţe, Ed. “Trei”, Bucureşti, 1999, p. 21. 
58) Gheorghiţă Geană – Un sistem operaţional de filosofie a culturii, p. 39. 
59) Notă: Dotaţia Carnegie pentru Pace Internaţională, organizaţie aparţinând Fundaţiei “Carnegie”, 

care poartă numele industriaşului american Andrew Carnegie (1835-1919), patron al Companiei de Oţel, cf. S. 
Mehedinţi – Poporul, Ed. Albatros, Bucureşti, 2002, p. 321.  

60) S. Mehedinţi – Şcoala păcii, în vol: S. Mehedinţi – Poporul, Ed. Albatros, Bucureşti, 2002, p. 217. 
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Argumentele sale în favoarea unităţii  
naţionale se bazează pe postulatele geografic, 
etnografic şi istoric. În pofida acestui  ţel, ideea 
de război în concepţia poporului român  
apare “ca o ultimă calamitate, menită a repara 
un lung şir de nedreptăţi”

61)
.  

Cu toate că România nu a fost mulţumită 
cu destinul rezervat – peste un milion de români 
rămânând în afara graniţelor, cu toate că  
vecinii “atacă mereu prin incursiuni la Nistru 
(ruşii), la Dunăre (bulgarii) şi prin comploturi  
comuniste”

62)
, manualele noastre şcolare nu-şi 

propun să formeze o conştiinţă naţională mai 
activă şi prevăzătoare. Raportorul îşi întemeiază 
afirmaţiile făcute, privind condamnarea  
războiului, cu numeroase citate din manualele 
şcolare, dintre care am selectat unul  
semnificativ: “Războiul este cea mai mare  
nenorocire şi nici un popor înţelept nu şi-l  
doreşte”

63)
.  

Savantul român propune: ● unificarea  
manualelor şcolare, pe calea moralei;  
● uniformizarea directivei pedagogice a  
învăţământului din toate ţările, înfiinţarea unui 
“Oficiu Pedagogic Internaţional” sub patronajul 
Societăţii Naţiunilor; ● unificarea celor meniţi a 
conduce învăţământul. Convins fiind de  
greutatea şi chiar imposibilitatea unei asemenea 
întreprinderi, Mehedinţi propune ca Societatea 
Naţiunilor, pe lângă “represiunea morală”, să 
aibă şi unele mijloace pentru “represiunea  
materială imediată”, asumându-şi grija “poliţiei 
planetare împotriva războiului”.  

Şcoala păcii – răspunsul la ancheta  
Fundaţiei “Carnegie” – rămâne o dovadă  
concretă a vocaţiei pedagogice a lui Simion  
Mehedinţi, o dovadă a stării de spirit în care se 
afla şcoala românească la sfârşitul primei  
conflagraţii mondiale. Deşi multe dintre  
propunerile sale erau aproape imposibil de  
înfăptuit, se observă spiritul deschis al savantului 
şi argumentaţia sa bine articulată cu exemple din 
varii domenii. 

Multe dintre propunerile lui Mehedinţi prind 
astăzi contur prin acţiunile concrete ale  
UNESCO, prin bursele internaţionale – 
“Socrates” şi “Leonardo da Vinci”, prin iniţiativele 

Uniunii Europene şi ale Băncii Mondiale în  
domeniul educaţiei. 

Creştinismul românesc, adaos la  
Caracterizarea etnografică a poporului român. 
Alături de lucrările amintite mai sus, dedicate în 
mod explicit educaţiei, Creştinismul românesc 
reprezintă o incursiune în “sufletul românesc”, pe 
coordonata religiei, una dintre componentele 
culturii. El urmăreşte felul în care s-a forjat  
sufletul dacilor după creştinarea “pe nesimţite” a 
acestora, din zorii apariţiei creştinismului şi până 
astăzi. 

Pe parcursul acestui demers, Mehedinţi 
face câteva constatări revelatoare în ce priveşte 
creştinismul nostru “pădureţ”, care se  
deosebeşte de Catolicismul universalist al  
Romei, de anarhismul Reformei, dar şi de  
Ortodoxismul imperialist al Moscovei.  

Catolicismul a pus alături de Dumnezeu 
pe Papă – pontifex maximus – creând un “soi de 
stat al lui Dumnezeu pe pământ” – primatul  
papal, negând existenţa bisericii naţionale. 
“Reforma lui Luther a deschis cale largă la tot 
felul de iniţiative care de care mai libere, unele 
de-a dreptul bizare”

64)
. Creştinismul oriental – 

ortodoxismul – chiar din timpul Bizanţului, a  
început cu amestecul împăraţilor în treburile  
bisericii şi a sfârşit cu “metoda ţarilor brutali” – 
Petru cel Mare, care s-a intitulat cap al bisericii – 
“înfăţişând pe ruşi ca singurul popor ales, menit 
să joace, prin ortodoxie, rolul lui Israel.” 

Mehedinţi mai observă că românii nu au 
fost creştinaţi pe cale administrativă, ca alte  
popoare, iar pătrunderea, “pe nesimţite”, a  
învăţăturilor lui Iisus s-a făcut prin grefarea  
acestora pe fondul sufletesc al dacilor şi pe  
religia solară a lui Zamolxe. 

Din aceste opere au derivat unele dintre 
cele mai valoroase idei pedagogice, pe care  
astăzi le salutăm ca fiind de sorginte străină şi la 
care ne închinăm, fără să ştim că asemenea flori 
au apărut şi în cultura noastră:  

a) şcoala muncii – caracterul practic-
aplicativ al educaţiei;  

b) cunoaşterea funcţionării creierului – 
particularităţile individuale şi de vârstă;  

c) cunoaşterea copilului – fişa 
psihopedagogică;  

61) Idem, p. 218. 
62) Idem, p. 233. 
63) S. Mehedinţi – Şcoala păcii, op. cit., p. 234, cf. G. N. Costescu, G. Stoenescu, S. Nicolaescu şi I. 

Ciorănescu – Carte de citire pentru clasa a IV-a primară, ed. a IV-a, Bucureşti, 1924. 
64) S. Mehedinţi – Creştinismul românesc, adaos la Caracterizarea etnografică a poporului român, ed. 

a III-a, Ed. “Criterion Publishing”, Norcross, USA, tipărit la SEMNE, 1994, p. 176.  

file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti%20-%20spirit%20enciclopedic,%20pp.%201-46.doc#_ftn1#_ftn1
file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti%20-%20spirit%20enciclopedic,%20pp.%201-46.doc#_ftn2#_ftn2


  

P A G I N A  2 5  A N U L  I V  N U M Ă R U L 1 - 4  

d) autonomia învăţământului;  
e) propune cariere didactice şi nu 

“electorale” pentru dascăli, “dezlipiţi de cluburile 
politice”;  

f) selecţia şi pregătirea cadrelor didactice,  
activitatea extraşcolară;  

g) abordarea conceptelor: pedagogie,  
metodă, metodică, etnopedagogie, etnoeducaţie, 
instruire diferenţiată etc.; 

h) metoda (“firul certitudinii ştiinţifice”) şi 
metodica (“drumul predării”); 

i) manualele şcolare şi cursurile 
universitare; 

j) formarea permanentă – “educaţia  
trebuie aplicată la toate etăţile”: colocviul  
profesorilor de geografie, seminarul geografic 
(studenţi), congresele profesorilor de geografie  
(1904-1937).  

Prin congrese, profesorul Mehedinţi  
urmărea abordarea unor probleme ştiinţifice, dar 
şi realizarea unităţii naţionale prin locurile unde 
erau organizate: Iaşi, Timişoara, Cetatea Albă, 
Tulcea şi Ismail, Sighetul Marmaţiei etc.   

Congresele profesorilor de geografie 
aveau o schemă fixă de organizare şi 
desfăşurare:  

a)  în tâ ln irea congres işt i lor  cu 
reprezentanţii comunităţii locale şi judeţene, cu 
oamenii de cultură din zonă;  

b) prezentarea de către localnici sau de 
către participanţii veniţi din alte oraşe, ori centre 
universitare, a unor comunicări ştiinţifice sau  
referate cu opinii privind programa de geografie, 
planul de învăţământ, materialul didactic şi  
metodele de predare cele mai potrivite;  

c) excursii de documentare în zonă. 
Participanţii studiau programa şcolară, 

stabileau modalităţile de abordare a materiei, 
repartiţia acesteia pe clase şi numărul de ore, 
materialul didactic necesar predării geografiei, 
apoi informau ministerul, cerând efectuarea  
modificărilor cuvenite în programa şcolară şi în 
planul de învăţământ.  

Congresele profesorilor de geografie au 
reprezentat un pas uriaş în formarea 
permanentă a personalului didactic, în ceea ce 
priveşte conţinutul ştiinţific, dar şi cel metodic. Se 
organizau activităţi practice – lecţii “de probă”, 
întâlniri cu profesorii şi învăţătorii din zonă, cu 
autorităţile locale, care erau sensibilizate pentru 
a sprijini şcoala. Se discutau noutăţile ştiinţifice 
din domeniul geografiei – programă şi manuale 
şcolare – şi din domeniul pedagogiei. 

Dacă mediul pedagogic din România ar fi 
fost receptiv la conceptul de “şcoală a muncii”, 
aşa cum au făcut americanii cu John Dewey, 
atunci învăţământul românesc ar fi avut altă 
soartă, iar noi nu ne-am fi plâns şi astăzi de  
caracterul teoretic al şcolii, de faptul că nu  
reuşim să adaptăm educaţia la cerinţele pieţii. 

 Critica. În anul 1907, S. Mehedinţi a 
ajuns directorul Convorbirilor literare, cea mai 
veche publicaţie românească, “cel mai înalt 
steag cultural al românilor”. La 7 ani de la  
preluarea direcţiei Convorbirilor, “în pragul  
jubileului de 50 de ani”, Mehedinţi face un bilanţ 
al înfăptuirilor bătrânei reviste, bilanţ pe care îl 
va publica în lucrarea cu titlu semnificativ: 
“Primăvara literară”. Încă de la început, autorul 
arată că revista a dobândit o serie de  
colaboratori tineri, prin aceasta urmărind să  
stabilească “legătura dintre viitor şi trecut”. Şi în 
perioada directoratului său, Convorbirile s-au 
condus după “Criticele” lui Maiorescu,  
asumându-şi sarcini etice: să apere “normele de 
apreciere, dobândite prin atingerea cu cultura 
europeană, păstrând flacăra iubirii de ideal”

65
 şi 

propagând mereu optimismul şi “manifestările 
originale ale culturii româneşti”: lirica sinceră, 
nuvela, opera dramatică, studiile de filosofie, 
frumuseţea artei naţionale etc. Urmărind “ţinta 
etică” şi respingând simbolismul şi alte curente 
apărute în Occident, revista şi-a atras critici  
serioase din partea lui E. Lovinescu, în special, 
care spune că “hotarul estetic al lui S. Mehedinţi 
trece prin Eminescu”, acesta fiind un  
rural “dominat de ideea etică şi etnică”. 

În “Primăvara literară”, directorul  
Convorbirilor vizează pe “cei aleşi ai tinerimei de 
azi” şi urmăreşte cu multă atenţie curentele noi: 
zolismul şi “florile răului”, adică simbolismul.  
Respingând, cu hotărâre, noile curente literare 
venite din Occident, S. Mehedinţi îşi întoarce în 
permanenţă privirile către creaţia populară, către 
Alecsandri, Eminescu, Creangă, Coşbuc, Goga, 
manifestându-şi o mare încredere în viitor, fără a 
putea prezenta însă câteva vârfuri, cu adevărat  
serioase, din perioada la care se referă. El  
reiterează vechile criterii de alegere a  
colaboratorilor – “desăvârşita libertate în 
marginile talentului şi a onestităţii ştiinţifice” – şi 
va promova literatura adevărată în care se  
regăseşte poporul, literatura care “se inspiră de 
la o atitudine istorică”.  

S. Mehedinţi constată că a apărut un  
fenomen nou, “industrializarea scrisului –  

65) Soveja – Primăvara literară, Ed. Alcalay, Bucureşti, 1914, p. 2.  
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americanismul literar” – care duce la “înrolarea 
bănească a scrisului”. Prin aceasta, “Condeiele 
încep a fi arvunite ca secera, sapa sau alte  
unelte de muncă”, iar alături de “ziarele de  
speculă” apar şi “volumele de speculă”.  
Totodată, Mehedinţi respinge scrisul pe bani – la  
Convorbiri, colaboratorii nu erau plătiţi – care  
iobăgeşte pe scriitori.  
 Volumul “Primăvara literară” mai  
cuprinde studii despre Alexandru Odobescu – a 
cărui personalitate, dar mai ales operă, este  
elogiată, despre Panait Cerna, precum şi  
monografia “Titu Maiorescu, notiţe biografice”. 
 Opiniile privitoare la arta scrisului, din 
această lucrare şi din alte studii critice care i-au 
urmat, se înscriu în doctrina maioresciană  
privitoare la artă, la locul şi rolul creaţiei  
spirituale în realizarea progresului. Adversar al 
formelor fără fond, etnicist în sens maiorescian, 
Mehedinţi este “adeptul evoluţionismului organic, 
acceptă şi aplică tezele pozitivismului şi  
determinismului, cărora le adaugă principiile 
cauzal i tă ţ i i  ş i  a le  in terdependenţei 
fenomenelor”

66)
, iar atunci când apar aspecte 

sociale şi politice ale evoluţiei, le integrează 
determinărilor mediului geografic şi experienţei 
noastre istorice. 

Cu toate că nu a urmărit în mod  
programatic fenomenul literar, cu toate că i s-a 
contestat, cu vehemenţă, gustul estetic – “la  
reviste literare n-au ce căuta geografi sau  
colecţionari de cusături naţionale, ci critici cu un 
ideal estetic determinat”

67)
 –  Mehedinţi a  

continuat să scrie studii şi cronici în Convorbiri 
literare şi în alte publicaţii ale vremii, despre:  
Mihai Eminescu şi Ion Creangă, Ion Minulescu, 
Ioan Adam, I. Al. Brătescu-Voineşti, Ion Ghica, 
Elena Farago, Al. Vlahuţă, M. Sadoveanu etc.  
Astfel, în anul 1936, a publicat studiul 
“Optimismul lui Eminescu”. Despre poetul nostru 
naţional, în 1957, afirma: “Istoria românilor se va 
împărţi pentru totdeauna în două: cum a fost  
înainte şi cum va fi după Eminescu” (Simion 
Mehedinţi – 22 II 1957).    

Politica. Între preocupările lui Simion  
Mehedinţi, politica ocupă un loc pasager, iar 
“implicarea în viaţa politică era pentru Mehedinţi 
o fatalitate”

68)
. De multe ori, ca om al cetăţii,  

implicat în problemele acesteia, politica i-a  
mobilizat condeiul şi i-a ocupat mult din timpul 

dedicat cercetării şi catedrei. De altfel, credem 
că nu poate fi vorba, la Mehedinţi, de o creaţie 
politică propriu-zisă. Prin această clasificare, 
savantul a vrut să atragă atenţia asupra acestor 
scrieri prin care a dorit să facă educaţia  
poporului de jos, pentru ca acesta să facă  
deosebirea dintre omul de stat şi omul politic, 
dintre valoare şi impostură. 

Mehedinţi a fost unul dintre cei mai  
angajaţi oameni de cultură de la noi. Încă de  
tânăr, student fiind la Bucureşti şi apoi la Paris, 
se înscrie în Liga pentru Unitatea Culturală a 
Românilor şi luptă, cu tot entuziasmul vârstei, 
pentru unitatea naţională a românilor legaţi de 
arcul carpatic. Totodată, se înscrie, ulterior, în 
Partidul Conservator, ca aderent la idealurile 
Junimii şi primeşte apoi să fie ministrul  
instrucţiunii publice şi al cultelor, în Guvernul 
Marghiloman, când ţara era îngenuncheată după 
Pacea de la Bucureşti, şi face parte din  
Parlament în mai multe legislaturi. 

Ce l-a determinat pe Mehedinţi să intre în 
tumultul vieţii politice, cu toate că domnul 
Trăncănescu, cel urcat în ierarhie pe baza  
darului de a vorbi, era unul dintre cele mai  
dezavuate personaje? Credem cu certitudine că 
motorul care l-a împins permanent în această 
zonă a existenţei umane, nu pentru a face  
carieră, a fost patriotismul său ardent,  
ataşamentul faţă de “poporul de jos”, despre  
care afirma că “adevărata lui putere n-a fost  
pusă încă la încercare”, şi ataşamentul faţă de  
talpa ţării, cu care s-a simţit solidar toată viaţa. 
Acest sentiment i-a dat combustia, l-a ţinut  
alături de “copilăretul ţării” – şcoala face omul 
om, şi l-a ţinut atent în permanenţă la faptul  
politic. Să nu uităm că S. Mehedinţi a editat timp 
de 17 ani revista “Duminica poporului”, singura  
publicaţie pentru săteni, care nu s-a îndepărtat 
niciodată de problemele acestora, fiind editată 
sub semnul paradigmei “Un neam, un suflet, un 
hotar”. Pentru că era conştient de importanţa 
statului în viaţa şi în progresul unui popor,  
Mehedinţi a făcut permanent deosebirea dintre 
omul politic, ales după darul vorbirii – “Domnul 
Trăncănescu, un egoist şiret căruia puţin îi pasă 
de ce e drept ori nedrept, de bine sau de rău, de 
adevăr sau minciună”

69)
 şi omul de stat – “cea 

mai mare personalitate a unei epoci, după cum  
şi opera cea mai însemnată în istorie, este statul  

66) Al. Hanţă – Simion Mehedinți, între ştiinţă şi literatură (postfaţă), în: S. Mehedinţi – Premise şi  

concluzii la Terra…, op. cit. pp. 265-279. 

67) Eugen Lovinescu – Istoria literaturii române contemporane, Ed. Minerva, Bucureşti, 1981, vol. I, p. 

173.  
68) Gheorghiţă Geană – Întristătoarea actualitate a unor mai vechi analize politice (Postfaţă), în: S. 

Mehedinţi – Politica de vorbe şi omul de stat, Ed. Terra, Focşani 1999, pp. 261.  

file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti%20-%20spirit%20enciclopedic,%20pp.%201-46.doc#_ftn1#_ftn1
file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti%20-%20spirit%20enciclopedic,%20pp.%201-46.doc#_ftn2#_ftn2
file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti%20-%20spirit%20enciclopedic,%20pp.%201-46.doc#_ftn1#_ftn1
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ca temei al culturii fiecărui popor”
70

. Dând 
exemple de mari oameni de stat (Bismark, 
Cavour, unificatorul Italiei şi alţii), Mehedinţi se 
întreabă cum poate fi cunoscut de la început un 
asemenea om. Aşadar, calităţile adevăratului om 
de stat sunt, după Mehedinţi, următoarele:  
impersonalitatea – lepădarea de sine; nu trebuie 
să aibă nici prieteni, nici duşmani; trebuie să fie 
realist – să ia cele mai bune hotărâri în folosul 
ţării; şi trebuie să-şi aleagă colaboratorii – “omul 
public, când îşi alege bine colaboratorii, n-are 
nevoie să îmbrobodească adevărul”

71)
. 

Aşa cum şcoala românească din timpul 
său era bolnavă, pentru că era o “şcoală de  
vorbe”, şi “politica de vorbe” este dăunătoare 
întregului popor, pentru că “Poţi să faci cu banul 
tău, cu casa ta, cu moşia ta tot ce vrei, dar să dai 
sarcinile statului pe mâna cutăruia sau cutăruia, 
numai  pentru că ţi-e prieten, rudă, ori satelit, 
asta niciodată”

72)
. 

O parte dintre scrierile lui Mehedinţi  
referitoare la politică au fost strânse şi tipărite în 
volumul “Politica de vorbe şi omul de stat”. Cele 
mai multe articole politice, însă, au apărut în  
Convorbiri literare (Politică şi literatură,  
Prejudecăţi în chestia agrară, Îndărăt spre  
şcoală, În chestiunea inamovibilităţii, Cuvinte 
către studenţi, Lupta contra anarhiei, Risipa pe 
care o face statul în străinătate etc.), în Duminica 
poporului, sau  expuse în diverse discursuri şi 
conferinţe. Semnificative pentru valorile morale 
şi etice promovate în scrierile politice, ni se par 
conferinţele: a). “Vechimea poporului român şi 
legătura cu elementele alogene” (Braşov, 
9.03.1924); b). “Partidele politice şi statul  
corporativ” (12.12.1930). 

a). Abordând una dintre problemele  
spinoase, convieţuirea etnică, Mehedinţi arată că 
în această problemă trebuie să primeze adevărul 
ştiinţific. Cine se amestecă în viaţa publică  
trebuie să ştie că “Politica este ştiinţă şi morală 
aplicată”, altfel pierde simţul realităţii şi devine 
izvor de primejdii. Autorul arată că noi românii 
suntem cei mai vechi pe acest pământ,  
continuitatea noastră fiind un lucru dovedit, dar 
aceste argumente nu ne dau dreptul să-i umilim 
pe alţii. Trebuie să ne organizăm viaţa,  

întemeiată pe libertate, dreptate, fraternitate, 
deoarece e “vai de statul care va ofensa legile 
morale şi va nesocoti adevărul ştiinţei”

73)
. 

b). În această conferinţă, Mehedinţi face o 
diagnoză precisă a situaţiei României după  
Primul Război Mondial. Păcatele cele mai mari 
ale Statului sunt: ruinarea finanţelor – “statul a 
fost jefuit tocmai de cei care trebuiau să-l  
apere”

74
; ruinarea agriculturii – lipsa unei reforme 

agrare adevărate; ruinarea şcolii – prin  
amestecul politicii în educaţie. 

Remediile unei asemenea situaţii sunt  
următoarele: promovarea specialiştilor în viaţa 
publică; credit comun şi muncă comună; “altă 
creştere” pentru copilăretul ţării. 

Concluzia dătătoare de speranţă stă în 
însănătoşirea vieţii noastre politice, deoarece 
“Adevăratele partide politice sunt profesiunile” – 
afirmaţie memorabilă, dureros de valabilă şi  
astăzi, şi la noi, şi aiurea. Cine a înţeles acest 
lucru a ajuns departe.  

Polemica. Simion Mehedinţi a fost unul 
dintre acei savanţi polivalenţi căruia nu i-a fost 
străin nici un domeniu al manifestărilor umane. 
Pentru a-şi exprima ideile şi opiniile, el a utilizat, 
cu excelente rezultate, aproape toate stilurile 
funcţionale ale limbii: ştiinţific, administrativ,  
publicistic şi beletristic. Încă de la primele scrieri, 
se observă o grijă remarcabilă pentru limbajul 
folosit, fiind atent, în permanenţă, ca mesajul său 
să fie receptat de toţi cei cărora li se adresa,  
asigurând în acelaşi timp, prin frumuseţea frazei, 
o remarcabilă armonie între fondul ştiinţific şi cel 
cultural. Citind scrierile şi studiile ştiinţifice,  
critice, filosofice, pedagogice, etnografice şi  
opera literară, eşti impresionat de modul în care 
sunt tratate şi relevate conceptele ştiinţifice sau 
filosofice, de armonia şi de claritatea limbajului 
folosit: “La albine, care trăiesc în matriarhat,  
bărbaţii sunt osândiţi în masă. Ieşiţi din ouă la fel 
cu cele care nasc albine lucrătoare (dar  
nefecundate), bărbaţii sunt nişte milogi”

75)
.  

 Fiind un mare publicist şi om al cetăţii, 
Mehedinţi a ieşit de multe ori la rampă, 
expunându-şi opiniile, sfătuind şi educând  
tineretul studios, clasa politică,  întregul popor. În 
aceste scrieri, autorul se dovedeşte a fi un spirit  

69) S. Mehedinţi – Politica de vorbe şi omul de stat, op. cit., p. 15. 
70) Idem, p. 213. 
71) Idem, p. 221. 
72) Ibidem. 
73) S. Mehedinţi – Vechimea poporului român şi legătura cu elementele alogene, în: S. Mehedinţi – 

Discursuri. Conferinţe, vol. I, Ed. Terra, Focşani, 2000, p. 217.  
74) S. Mehedinţi – Partidele politice şi statul corporativ, în: S. Mehedinţi – Discursuri. Conferinţe, vol. I, 

op. cit., p. 222. 
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clasic, echilibrat, atent la adevărul ştiinţei – 
“Politica este ştiinţă şi morală aplicată”, dar şi un 
pamfletar redutabil, ale cărui asalturi lovesc în 
plin fără a lăsa adversarului nici o şansă.  

Cele mai multe dintre scrierile sale, cu 
caracter polemic, au apărut în volumul “Politica 
de vorbe şi omul de stat”. Ele au izvorât  
dintr-o “repede coborâre în latura etică a vieţii”, 
prin “năvălirea unor elemente prea inferioare în 
viaţa politică”

76)
. Deşi multe dintre aceste scrieri 

îşi au substanţa în viaţa politică, ele se  
încadrează în opera polemică.  

“Dervişii condeiului” sunt publiciştii 
gazetelor de partid care nu au nici cea mai mică 
deontologie profesională, iar despre idei nici nu 
poate fi vorba. Principala caracteristică a acestor  
dervişi – cerşetori – este brutalitatea limbajului, 
“război fără cruţare”, la care se adaugă lipsa  
oricăror convingeri. Ei sunt nişte cobzari în  
soldă, care cântă, când la o nuntă, când la alta. 
Cauzele acestui fenomen sunt: “lipsa de frâu 
legal”; lipsa pregătirii profesionale; lipsa unor 
graniţe dintre partide. Vinovaţi de această  
alunecare spre brutalitate sunt şi “conducătorii 
vieţii politice, care se pare că n-au înţeles nici pe 
departe rolul unei adevărate prese”

77) 
şi care  

îngăduie să se scrie orice în numele partidului, 
fără a se verifica dacă este adevăr sau minciună. 

Caracteristice pentru stilul de pamfletar al 
lui S. Mehedinţi rămân scrierile: Către Popescii 
Partidului Liberal, Naţionalismus latrans şi  
Concepţia materialistă a istoriei (după C.  
Dobrogeanu-Gherea). Răspunsurile pe care le 
dă, de fiecare dată, celor cu care intră în  
polemică, sunt atent formulate şi se bazează pe 
o argumentaţie fără cusur, iar ironia fină apare la 
tot pasul: “Prietenii care vor să te ajute, nu-ţi pot 
sluji niciodată, cât duşmanii care te bârfesc”, cu 
sensul – Fereşte-mă, Doamne, de prieteni!…  
 Liberalilor care l-au învinuit că şi-ar fi 
schimbat numele din Popescu, luând numele 
unui judeţ de la capătul ţării, le răspunde cu 
argumente lingvistice, etnologice şi de istorie a 
culturii –  “numele de familie poate fi, cu vremea, 
semn de o deosebită destoinicie a unui neam de 
oameni”. Numele de Popescu, nume relativ  
tânăr, vine de la “popă”, om subţire, ştiutor de 
carte, învăţătura fiind pentru preoţi, nu pentru 
mireni. Atitudinea ironică a liberalilor, iubitori de 
noutate cu orice preţ, faţă de toate numele care 
se termină în -escu, este o greşeală de “lèse-

democraţie”, a oficiosului său “Viitorul”, iar  
polemistul îi îndeamnă pe Popesci să rămână 
credincioşi tradiţiei, cinstind manifestările  
poporului român. 

În ceea ce priveşte “Nationalismus latrans 
(răspuns Neamului românesc)”, autorul se  
declară un adept al naţionalismului autentic, 
“întemeiat pe adânci convingeri ştiinţifice”, şi  
respinge naţionalismul verbal, lătrător, pornit din 
ură şi reprezentând o mare primejdie. În prima 
parte a răspunsului, după un larg expozeu  
asupra lătratului, în care compară naţionalismul 
verbal cu lătratul la lună, arată că “un  
naţionalism real îţi impune un scrupulos respect 
faţă de adversar şi te obligă să fii drept faţă de 
toţi aceia cu care treci împreună pe faţa  
pământului”. Autorul nu scapă ocazia de a  
aminti, într-o amplă notă de subsol, faptul că 
Neamul Românesc, deşi, în general,  
promovează naţionalismul real, şi-a schimbat de 
multe ori orientarea devenind când naţionalist-
democrat, când antisemit, când antidinastic etc. 
Şi toate acestea cu scopul cultivării “propriei  
persoane” a domnului Nicolae Iorga. 

În “Concepţia materialistă a istoriei”,  
Simion Mehedinţi polemizează, prin C.  
Dobrogeanu-Gherea, cu socialiştii români şi 
străini. Deşi anunţă un eseu ştiinţific, autorul – C. 
Dobrogeanu-Gherea – după un periplu prin 
“înţelepciunea străinătăţii”, presărat cu laude la 
adresa lui Marx, Engels şi compania, trece cu 
“un aer de savant grăbit” peste concepţiile  
religioasă şi metafizică, ajungând la “Concepţia 
istorică” a mersului omenirii, prezentată fără  
metodă şi argumente ştiinţifice.  

Mehedinţi arată că autorul broşurii 
vulgarizează conceptul de ştiinţă, reducând 
întreaga istorie a societăţii la ideea că “progresul 
ar atârna de măsurile administrative ale unui 
guvern, care s-ar ocupa într-un anumit chip de 
<producţia şi împărţirea bunurilor materiale> (…) 
Despre starea socială a pisicilor să fi vorbit 
domnul Gherea, şi tot ar fi trebuit să ţină seama 
de mai multe elemente explicative”

78)
. În final, 

arată că acest “catehism filosofic al socialiştilor n
-are nimic comun nici cu filosofia, nici cu ştiinţa”. 
Aprobă demersul lui C. Dobrogeanu-Gherea, dar 
numai în latura politică, şi doar ca pe un protest 
împotriva modului de răsplătire a muncii, arătând 
că trebuia să rămână în sfera politicului şi să nu 
se arunce în luptă “în  numele ştiinţei, spre a-şi 

75) S. Mehedinţi – Politica de vorbe şi omul de stat, op. cit., p. 169. 
76) Idem, p. 9. 
77) S. Mehedinţi – Politica de vorbe şi omul de stat, op. cit., p. 37. 
78) S. Mehedinţi – Politica de vorbe şi omul de stat, op. cit., p. 239-240. 



  

P A G I N A  2 9  A N U L  I V  N U M Ă R U L 1 - 4  

mări prestigiul personal”, interpretând istoria ca o 
“vrabie care visează numai chestia cu mălaiul, 
pe toată arena istoriei”. 

“Slova de foc” a lui S. Mehedinţi se  
manifestă în: “Răspuns domnului Şişmanov, fost 
ministru de instrucţie al Bulgariei” – “noi privim 
cu indignare la sentimentele pe care le-aţi sădit 
în sufletul tineretului bulgar”; “Interpelarea  
extraparlamentară privitoare la Calul din Piaţa 
Teatrului (adresată dlui I. I. C. Brătianu)” – 
“Gloaba din Piaţa Teatrului a stat săptămâni  
întregi nemâncată şi nebăută, aşteptând că doar 
s-o îndura măcar vreun rândaş al Triplei Alianţe  
să-i spună un cuvânt bun”; şi în: “Scrisoare către 
cei trei miniştri de culte de la sfârşitul anului 
1918” – “Şi astfel poliţele scrânciobului politic au 
continuat a se învârti mai departe cu un ritm de o 
regularitate pitagoreică”. 

Chiar şi “Răspuns celor 54 deputaţi şi  
senatori din Partidul Ţărănesc” sau în “Către  
prietenii din Partidul Conservator”, scrisoarea de 
divorţ adresată colegilor de partid  (Duminica 
poporului – 30 nov. 1919), ne dezvăluie un om 
de o mare probitate morală, dar şi un talent  
polemic remarcabil, credincios ideilor sale şi  
poporului de jos şi încrezător în viitorul României 
Mari: “De azi înainte, voi întrebuinţa zilele câte 
îmi mai rămân pentru ai mei, ajutând, ca  
profesor şi director al câtorva publicaţii o altă 

creştere a poporului. Înainte de a mă apropia de 
apus, îmi întorc ochii către răsăritul pe care îl 
aşteptăm toţi în România-Nouă”

79)
.   

Adevărul atemporal al celor scrise de  
Simion Mehedinţi se concentrează metaforic în 
titlul studiului “Întristătoarea actualitate a unor 
mai vechi analize politice” (Gh. Geană), postfaţă 
la volumul “Politica de vorbe şi omul de stat”. 

 
*    *    * 

 
Diversitatea preocupărilor, a cercetărilor şi 

a domeniilor în care Mehedinţi s-a manifestat ne 
relevă dimensiunea unei personalităţi polivalente 
şi prodigioase.  

Demersul nostru în ceea ce priveşte  
opera, s-a limitat doar la operele nominalizate de 
savant. Desigur că opera sa este mult mai mare, 
iar relevarea acesteia trebuie să intre în  
preocupările celor care slujesc domeniile pe care 
le-a servit Mehedinţi, nu doar geografilor. 

 
 
 

79) S. Mehedinţi – Către prietenii din Partidul conservator, în Duminica poporului, anul IV, nr. 12 din 30 
noiembrie, 1919, pp. 1-2.  
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SIMION MEHEDINŢI
*
 

1868 – 1962 

Sorina VLAD  

N: 18. 10. 1868, Soveja, jud. Vrancea 
D: 14. 12. 1962, Bucureşti 

În 1993, rămăşiţele pământeşti au fost 
duse şi înhumate la Soveja, în mormântul            
familiei Mehedinţi, după cum i-a fost dorinţa.  

 
Date biografice 

 
 De pe meleagurile mioritice ale Vrancei, 

a deschis ochii în lume, înaintea Războiului de 
independenţă, într-o familie de oameni  
consideraţi fruntaşi ai statului, Simion Mehedinți, 
cel care avea să devină cel mai mare geograf 
român din toate timpurile. Părinţii săi, tatăl,  
Neculai era dascăl de biserică şi se trăgea  
dintr-o familie de preoţi; mama, Voica, născută 
Guriţă, era casnică. Simion Mehedinți era cel 
mai mic dintre cei 11 copii ai familiei, 7 dintre 
fraţii săi fiind răpuşi de vărsat, teribila molimă 
care bântuia episodic în secolul trecut înainte de 
a fi introdus vaccinul. Cei din familia Mehedinţi 
erau oameni cu stare, deţinători de turme de oi, 
care mergeau la păşunat în câmpie, şi vite mari, 
care urcau iarna la „odaie” în munte. 

 Drumul său a trecut şi pe la şcoala din 
sat, începând cu septembrie 1875, şcoală pe 
care nu a îndrăgit-o din cauza asprimei şi  
nepriceperii învăţătorului. Spre încheierea vieţii, 
atunci când fragmentar şi-a depănat amintirile, 
va povesti despre frica cu care mergea la şcoală: 
„Toate lecţiile, până şi cele de caligrafie şi desen 
– spre care şcolarul arăta o deosebită tragere de 
inimă – mi-au fost o cumplită corvoadă. La toate, 
metoda era una: bătaia, cu destule variante”, 
scria el mai târziu. 

 Anii copilăriei l-au făcut să descopere cu 
uimire viaţa satului, cu natura din jur şi cu  
activitatea de toate zilele a oamenilor. A avut 
sădită în fiinţa sa agerimea de a observa tot ce 
era în jurul său, dar şi sensibilitatea de a  
desprinde cea ce e frumos, ca pe o lumină. 
Aceasta l-a făcut ca peste ani, în clipe de 
oboseală intelectuală, să caute satul natal ca pe 
un refugiu al îndreptării sănătăţii şubrezite şi al 
înseninării sufleteşti; iar mai târziu să scrie  

frumoase pagini de literatură, inspirate de acele 
locuri, în care sunt amintiri admirabile, cu  
descrieri după natura din jurul satului său şi   
despre obiceiurile oamenilor, observaţiile sale 
rămânând modele ale genului. 

În primăvara anului 1877 îi moare mama. 
Simion Mehedinți avea opt ani. Îşi  
amintea cum, plecând el la şcoală, mama lui îl 
petrecea cu privirea din cerdacul casei şi i-a 
făcut un semn cu mâna. Când a revenit acasă,  
şi-a regăsit mama moartă, cu femei din sat în 
jurul ei, bocind.  

Întrucât şcoala din satul natal nu avea  
decât trei clase, iar tatăl său, rămas singur, se 
recăsătoreşte (căsătorie din care au rezultat alţi 
copii), Simion Mehedinți este dus la Vidra, unde 
era o şcoală cu mai mulţi învăţători, pentru a 
urma clasa a patra. Dar nici aici n-a avut prilejul 
de a învăţa prea multe: învăţătorul, un om  
bolnăvicios, nu prea venea pe la şcoală, încât 
locul lui era ţinut de un monitor, ceva mai săltat 
decât elevii din clasă. Termină şcoala primară 
doar cu noţiuni învăţate pe de rost. L-au  
îndrumat, potrivit tradiţiei familiei, să se facă  
preot, încât este dat (ca şi fratele mai mare al 
tatălui său, Ion, care a rămas preot la Soveja) în 
continuare la seminarul de la Roman, şcoală 
considerată bună la acea vreme. Romanul era 
pe atunci reşedință de judeţ, cu un comerţ activ. 
Din scrierile sale nu aflăm însă decât impresii 
despre oraşul în care îşi petrece anii gimnaziali. 
Se vede că a fost mai intens implicat în viaţa de 
şcoală unde era intern, decât în cea a oraşului. 
Aici însă l-au impresionat lecţiile de istorie ale lui 
D. Grăjdaru, care, deşi autodidact, cunoştea  
cronicile ţării şi le povestea elevilor faptele şi  
întâmplările redate în aceste scrieri vechi, 
inspirându-le dragostea pentru istoria patriei. 

Rămas orfan de ambii părinţi (în 1886 
moare şi tatăl său), este nevoit să peregrineze 
de la o şcoală la alta, după cum hotărau rudele, 
cei în grija cărora rămăsese. 

De la Roman trece la Seminarul Central 
de la Bucureşti, de acolo la liceul din Focşani, 
apoi la liceul „Sf. Sava” din Bucureşti. La  

*Sorina Vlad (2000), Simion Mehedinţi, în Geografi români, Edit. Semne, Bucureşti, p. 207-219.  
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Seminarul Central se ataşează de profesorul de 
latină, Constantin Georgian, un personaj care 
colindase prin multe țări şi le povestea câte-n 
lună şi-n stele. Avea să-şi amintească că datorită 
lui „proza curgătoare a lui Cicero suna la ureche 
ca o melodie”. Elev la liceul din Focşani, are un 
bun profesor de matematică, Savel Rahtivan, 
care-i dezleagă mintea pentru a înţelege  
frumuseţea acestei ştiinţe, pe care ar fi dorit să o 
urmeze şi la Facultate. Şi tot la Bucureşti, la  
liceul Sf. Sava, dă peste un alt mare dascăl,  
profesorul de filozofie D. Laurian, „înţelept din 
fire şi înţelegător al sufletului copiilor”, care „ne  
vorbea de psihologie, de logică şi de morală, cu 
vorbe de toate zilele, ca un părinte care stă la 
taifas cu familia lui”. 

Schimbările dese, de la o şcoală la alta, 
care se părea că i-au dăunat, după cum spunea: 
„ce deprinsesem într-o şcoală, uitam la cealaltă”, 
au fost aducătoare de avantaje totuşi, dându-i 
posibilitatea de a compara ce era bun într-o  
parte şi rău în alta. Să nu uităm, de asemenea, 
şansa de a da în fiecare şcoală peste câte un 
profesor foarte bun, de la care a învăţat multe şi 
care l-au orientat spre cunoaştere. 

În septembrie 1888, după ce-şi petrece 
vacanţa de vară la Predeal, „chemat de părinţii 
unui coleg să repete împreună cu camaradul său 
tot ce adunase în atâtea caiete şi manuale”,  
susţine bacalaureatul, „un examen enciclopedic”, 
la Universitatea din Bucureşti. Din modul cum  
s-a prezentat, se pare că era un elev strălucit. La 
terminarea liceului, nu ştia încotro să pornească 
pentru alegerea unei facultăţi, iar aceasta se  
datora pregătirii lui temeinice la toate materiile. 
Alegerea era condiţionată nu atât de înclinaţia 
spre o ştiinţă sau alta, ci de problema materială, 
lipsindu-i mijloacele de a se susţine la facultate. 
Cu toate acestea, în octombrie 1888 se înscrie la 
matematică. Dar această opţiune durează numai 
până la sfârşitul lunii, când trebuie să plătească 
la gazdă. Ca orice student fără bani, află de o 
bursă pentru un loc la Şcoala Normală  
Superioară, condusă la acea vreme de marele 
cărturar Alexandru Odobescu. Reuşeşte la  
concurs, asigurându-şi astfel mijloacele de  
întreţinere la Universitate pe întreaga durată a 
studiilor superioare (1888-1892). 

Anii petrecuţi la Şcoala Normală  
Superioară au reprezentat şi apropierea de  
directorul şcolii, blândul şi omenosul Alexandru 
Odobescu, care arăta o mare înţelegere pentru 
tinerii studioşi şi merituoşi. El avea să-l susţină, 
la terminarea facultăţii, pentru obţinerea unei 
burse cu care să-şi continue studiile în  

străinătate, îndrumându-l în mod deosebit spre 
geografie. 

Urmează cursurile Facultăţii de Litere a 
Universităţii din Bucureşti, unde studiile nu erau 
pe atunci diferenţiate, studenţii trebuind să  
audieze tot felul de cursuri şi să susţină o  
mulţime de examene, la toate specialităţile. 
Aceasta a avut avantajul, pentru Simion  
Mehedinți, deschiderii unor orizonturi largi de 
cunoaştere, fără a-l fixa în mijlocul îngust al unei 
anumite specialităţi. 

Între profesorii pe care i-a avut la  
Universitate, o mare admiraţie a avut pentru Titu 
Maiorescu, care a exercitat o mare influenţă  
asupra sa şi care devine pentru el model de 
comportament. Al. Odobescu, profesor de  
arheologie la Universitatea din Bucureşti, a  
constituit şi el pentru Simion Mehedinți îndeosebi 
un model de exprimare aleasă, firească, fără 
zorzoane, pe care l-a folosit în scrierile sale. 

Nu a avut nici o îndrumare spre geografie, 
care nu se preda atunci la Universitate, nici ca 
materie subsidiară. Luându-şi licenţa (1892) în 
litere, cu lucrarea „Ideile lui J. J. Rouseau asupra 
educaţiei”, care stârneşte interesul profesorilor 
săi şi care va fi publicată în anii următori, Simion 
Mehedinți este numit profesor suplinitor (în  
septembrie 1892) la catedra de istorie a liceului 
din Focşani.  

La sfârşitul anului 1892, Societatea  
Geografică Română acordă, la recomandarea lui 
Alexandru Odobescu, tânărului licenţiat Simion 
Mehedinți o bursă pentru a urma la Paris 
„studiile mai înalte de Geografie”. Nu se gândise 
până atunci deloc la această disciplină, de care, 
cum mărturiseşte singur, „nu se apropiase  
niciodată… deoarece în programa şcoalelor pe 
unde trecuse nu se întâlnise nicidecum cu  
geografia, ci numai cu nişte hărţi istorice, jupuite 
şi acelea…”. Şi totuşi, va porni pe drumul  
geografiei şi, aşa cum spune el, trei elemente au 
atârnat greu în hotărârea sa: îndemnul părintesc 
al lui Al. Odobescu, ideile lui Thomas Bucke, 
care explica fenomenele istoriei prin influenţele 
mediului geografic, şi se pare, în al treilea rând, 
încercările sale de a da o fundamentare ştiinţifică 
geografiei, pe care o afla în legăturile cauzale 
dintre fenomenele naturale. 

În martie 1893, pleacă la Sorbonne, unde 
are ca profesor pe Himly şi pe Marcel Dubois. 
Adevăratul său îndrumător avea să devină Paul 
Vidal de la Blache, de la „Ecole Normale 
Supérieure”, iar marele geograf va avea o  
influenţă hotărâtoare în pregătirea lui Simion 
Mehedinți. După un an, la îndemnul său, pleacă 
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la Berlin, unde urmează cursurile lui Ferdinand 
von Richthofen, cunoscut ca mare explorator şi 
principal protagonist al geografiei fizice în lume. 
Este geograful de la care Mehedinţi a învăţat cel 
mai mult. 

 În luna mai a aceluiaşi an, face un  
surmenaj, fiind îndrumat să se odihnească într-o 
staţiune în Munţii Turingiei. Îşi petrece apoi  
vacanţa de vară în Alpi, în împrejurimile Lacului 
Geneva, în Mont Blanc şi pe Valea Zimmenthal 
din Alpi. Revine la Leipzig, dar starea sănătăţii 
nu se ameliorase. În 1896 se înapoiază în ţară, 
merge la Soveja şi este găzduit şi îngrijit cu  
devotament de sora sa Marina Constantinescu. 

Contopirea cu plaiurile natale, cu oamenii 
de sub muntele Zboina şi de sub Răchitaş, cu 
tradiţiile bunilor şi străbunilor, a dus la  
întremarea lui, la alungarea oboselii adunate din 
cărţi, precum şi la sistematizarea ideilor pentru 
stabilirea „postulatelor geografiei ca ştiinţă”. Aşa 
a trăit doi ani şi mai bine, răstimp în care, pentru 
a se întreţine, a funcţionat un an ca profesor de 
germană la Iaşi. 

În toamna anului 1898, complet restabilit 
ca sănătate, Simion Mehedinți îşi reia, la Leipzig, 
cercetările în vederea încheierii tezei sale de 
doctorat, pe care o susţine cu mult succes la 
începutul anului următor. El obţine diploma de 
doctor în filozofie (specialitatea geografie), cu 
menţiunea „Maxima cum laudae”. Teza sa trata 
despre hartă ca mijloc de analiză geografică 
(titlul lucrării „Uber die kartographische 
Induction”, care s-a tipărit la Leipzig în 1899). 

În martie 1899, Societatea Geografică  
Română propune, după revenirea în ţară a lui 
Simion Mehedinți, Ministerului Instrucţiunii  
Publice să înfiinţeze cursuri universitare de  
geografie. Alăturându-se acestei propuneri, Titu 
Maiorescu obţine crearea la Universitatea din 
Bucureşti a primei catedre de geografie în  
toamna anului 1900. 

Simion Mehedinți, numit profesor  
universitar, îşi inaugurează cursul în prezenţa a 
numeroşi profesori ai universităţii bucureştene, 
de faţă fiind şi Titu Maiorescu. Tema lecţiei:  
obiectul şi definiţiunea geografiei. Deschiderea 
cursului, cel dintâi în România, a fost desigur un 
eveniment: „La ora fixă, aşa cum îşi aminteşte N. 
Orghidan, apăru pe uşă un bărbat tânăr, svelt, 
care se îndreaptă spre catedră cu paşi uşori şi 
siguri. Avea înfăţişarea distinsă a unui adevărat 
intelectual. Părul, puţin ondulat, lăsa să iasă în 
evidenţă liniile armonioase ale capului cu fruntea 
proeminentă. Barba retezată scurt dădea figurii o 
nouă energie. Prin ochelarii purtaţi în  
permanenţă, străbătea o privire ageră. Începu să 

vorbească liber, cu o remarcabilă uşurinţă, fără 
sfiala obişnuită a începătorilor. Avea o voce  
clară, sonoră, pronunţa cuvintele răspicat şi 
scurt. De la prima frază se stabili contactul dintre 
sală şi vorbitor… 

Nici unul dintre studenţii aflaţi în sala de 
curs nu auzise ceva despre cele patru învelişuri, 
despre relaţiile dintre ele, despre descrierea  
genetică a fenomenelor geografice. Sub bagheta 
magistrului, geografia îşi arăta frumuseţile ei  
necunoscute până atunci. Când au ieşit de la ora 
de curs, studenţii erau entuziaşti de noul lor  
profesor şi de noua ştiinţă descoperită”. 

După numirea ca profesor la Universitatea 
din Bucureşti, ajuns la vârsta de 31 de ani, şi-a 
pus problema creării rosturilor de familie. Avea 
ca ideal femeia frumoasă, inteligentă, harnică şi 
devotată sub chipul surorii lui mai mari, care în 
clipe grele l-a scos şi pe el la liman. Purta în  
suflet chipul blând al mamei sale, cu ochii trişti 
când, băieţel, pleca îngândurat spre şcoala  
satului. Erau chipuri pentru care nutrea o  
profundă veneraţie. 

În anul 1901, la Bucureşti, se  
căsătoreşte cu Maria Cicei, o tânără atrăgătoare, 
cu purtare aleasă, de bună cultură şi stare  
materială. Simion Mehedinți, mai mare cu 11 ani 
ca soţia sa, va avea pentru ea întotdeauna o 
delicată afecţiune şi preţuire. 

Dacă familia Mehedinţi a avut mai multe 
locuinţe, cea de care se leagă cea mai mare  
parte a activităţii şi vieţii de familie a fost o casă 
mare, cu arhitectură somptuoasă, construită la 
începutul secolului, din strada Dimitrie Racoviţă 
nr. 12. În acea casă mare şi luminoasă, pe care 
cu mărinimie a donat-o Academiei Române  
pentru Institutul de Geografie, s-a desfăşurat 
viaţa de familie a lui Simion Mehedinți. 

Aici au crescut copiii săi, Maria Simona, 
care se va căsători cu Constantin C. Giurescu, 
viitorul profesor universitar, academician şi  
ilustru istoric, şi Emil, care a urmat Facultatea de 
Drept şi a fost avocat la Bucureşti. 

Astăzi, Institutul de Geografie îşi are  
sediul în casa Mehedinţi, după dorinţa părintelui 
geografiei româneşti. 

Ultimii ani ai vieţii au fost întunecaţi şi 
trişti. Revenit dintr-o călătorie în Turcia (1944-
1945), unde ginerele său era ambasador, şi-a 
găsit casa ocupată de alţi locatari, iar biblioteca 
lui – cu valori de importanţă naţională, cărţi şi 
ediţii rare – risipită. S-a adăpostit un timp  
împreună cu soţia la o familie în curtea bisericii 
Mavrogheni, de lângă Şoseaua Kiseleff. După 
mult timp, i se îngăduie să revină în casa sa, 
unde va ocupa o singură cameră. Către sfârşitul  
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vieţii, i se redă şi pensia.   
  A trăit modest, uitat şi trist, până în anul 

1962, stingându-se din viață la 94 de ani. 
  

Activitate profesională şi ştiinţifică 
 
După cum am amintit, Simion Mehedinți 

este numit profesor la Facultatea de Litere a  
Universităţii din Bucureşti, în urmă cu peste 100 
de ani. În anul 1904, deschide anul universitar cu 
o prelegere închinată fostului său profesor Fr. 
Ratzel, care se stinge din viaţă în acel an. 

La 30 martie 1927, Simion Mehedinți  
scindează Catedra de geografie pe care a  
condus-o de la înfiinţarea sa (1900), în una de 
G e o g r a f i e  g e n e r a l ă  ( m e t o d o l o g i e , 
antropogeografie şi etnografice), la care continuă 
s ă  
funcţioneze, şi una de Geografie fizică, ce va fi 
încredinţată, din 1929, lui George Vâlsan, venit 
de la Cluj. La inaugurarea cursului noii catedre 
de Geografie fizică (ţinut de G. Vâlsan), Simion 
Mehedinți rosteşte un discurs plin de  
învăţăminte: „În forul său interior, fiecare om e o 
taină unică. Fiecare purtăm în noi o lume pe care 
nimeni n-o bănuieşte şi astfel trăim şi muncim 
singuri”. 

Îşi începe activitatea de mentor al  
geografiei româneşti luând în atenţie pe cei care 
erau investiţi cu misiunea de a-i învăţa pe copii 
geografia: profesorii. Pentru ei organizează,  
împreună cu Hortensia Buzoianu, profesoară la 
Botoşani, primul congres al profesorilor de  
geografie la Iaşi. Este o manifestare de prestigiu, 
care va continua (cu unele întreruperi), sub  
preşedinţia lui Simion Mehedinți, până în anul 
1937. 

Pornind de la faptul că majoritatea  
profesorilor de geografie erau pe atunci  
autodidacţi, Simion Mehedinți promovează  
reunirea la congrese a cât mai mulţi dintre  
aceştia, propunându-şi să-i îndrume pe căile noi 
ale înţelegerii şi bunei predări a geografiei. Era o 
sarcină grea şi, pentru o cât mai bună reuşită, 
propune ca aceste congrese să se ţină de  
fiecare dată în alte judeţe ale ţării, pentru a-i  
putea apropia chiar şi pe acei dascăli „din funduri 
de ţară”. 

În paralel, organizează la Bucureşti, ca 
activitate suplimentară a învăţământului,  
colocviile profesorilor de geografie, care se  
ţineau o dată pe lună, în cursul anului  
universitar. 

Primul congres, de la Iaşi, a avut o  
tematică bogată: locul geografiei între ştiinţe şi 
însemnătatea ei educativă, definiţia geografiei, 
corelarea geografiei cu alte ştiinţe, problema  

reunificării terminologiei geografice, metodele de 
predare, lecturile geografice, problema  
excursiilor. 

Următorul congres s-a ţinut în anul 1912 la 
Câmpulung, când Simion Mehedinți este ales 
„preşedinte permanent al congreselor” şi când 
discuţiile s-au limitat la două teme: mijloace  
intuitive de predare a geografiei şi îmbunătăţirea 
programei. Până la izbucnirea Primului Război 
Mondial, congresele s-au succedat cu  
regularitate an de an. În 1913 are loc congresul 
de la Constanţa, cuprinzând comunicări legate 
de Marea Neagră şi probleme de învăţământ. 

Urmează în 1914 congresul de la Ploieşti, 
cu comunicări despre oraşul gazdă, alături de 
probleme de şcoală (folosirea orizontului local 
pentru intuirea unor noţiuni elementare  
geografice şi desenul în predarea geografiei). 

Primul Război Mondial întrerupe seria 
congreselor de geografie. După Război, primul 
congres s-a ţinut la Braşov, în iunie 1922, cu 
care ocazie Simion Mehedinți atacă, în darea de 
seamă prezentată, problema însemnătăţii  
studiului geografic al României, insistând ca  
predarea să respecte postulatul pedagogic „de la 
cunoscut la necunoscut, de la cea ce este  
aproape la ce este departe, de la simplu la  
compus”.   

După o scurtă întrerupere, congresele  
profesorilor de geografie se reiau în 1925, la 
Oradea, continuând apoi cu regularitate în  
fiecare an. Seria celor 18 congrese conduse de 
Simion Mehedinți se încheie cu cel ţinut în 1937, 
la Turnu Severin. La congresul următor, din 
1938, reunit la Alba Iulia, Simion Mehedinți  
trimite o scrisoare de rămas bun, în care îşi  
explică absenţa: „Cred că cei care se apropie de 
sfârşitul carierei lor universitare e bine să se 
mărginească la împlinirea datoriilor didactice, iar 
în chestiile de organizare, de alegerea  
personalului şi alte măsuri privitoare la viitor, să 
se dea la o parte. Nu e drept să pui sarcini pe 
care le vor purta umerii altora”. De fapt, seria 
congreselor de geografie cu caracter didactic se 
încheia atunci. Cele trei congrese care au urmat, 
nu au avut preocupări legate de desfăşurarea 
învăţământului; s-au mărginit la comunicări  
ştiinţifice ţinute de cadre universitare, fiind  
departe de a mai fi dezbateri ale profesorilor de 
geografie din învăţământul liceal şi gimnazial. 

La 8 martie 1905, Simion Mehedinți este 
ales membru al Societăţii Geografice Române. 
Legăturile sale cu Societatea Geografică  
Română (din 1912, SRRG) au fost mijlocite de 
Al. Odobescu în 1893, atunci când îl îndrumă 
spre geografie şi când îi obţine o bursă de studii  
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în străinătate. Buletinul Societăţii a consemnat 
succesele obţinute de Simion Mehedinți;  
susţinerea şi publicarea tezei de doctorat şi  
altele. Când întâmpina greutăţi în organizarea 
învăţământului, se adresa tot Societăţii Geografi-
ce.    

 Activitatea lui Simion Mehedinți în cadrul 
SRG (SRRG) este susţinută, legăturile lui cu 
acest organism  sunt multiple şi se intensifică 
progresiv. Ales membru al Societăţii, susţine  
comunicări în cadrul acesteia, face propuneri de 
intensificare a activităţii, astfel că la 30 ianuarie 
1910 este ales membru în Comitet. 

În sedinţa din 11 februarie 1912, comitetul 
îl roagă pe Simion Mehedinți, şi acesta acceptă, 
să se ocupe cu organizarea redacţională a părţii 
ştiinţifice a Buletinului. Rezultatul a fost trecerea 
la o nouă prezentare, mult mai substanţială din 
punct de vedere geografic. Este structura pe  
care Buletinul o va păstra până în anul 1916. Are 
loc astfel o schimbare şi chiar dacă comitetul de 
conducere nu renunţă la vechile tipare,  
precumpănitor negeografice, Buletinul devine 
forul polarizant al mişcării geografice din  
România, începând a fi publicate studii de  
geografie ştiinţifică asupra pământului şi  
poporului românesc. 

În anul 1921, Simion Mehedinți  este  
aclamat secretar general al Societăţii, fără ca el 
să dorească aceasta. În mai multe rânduri, îşi 
prezintă demisia, dar aceasta este respinsă. 

Din 1932, Simion Mehedinți  este ales  
vicepreşedinte al SRRG, în locul generalului C. 
Coandă, decedat. Rămâne în acest post  
aproape un deceniu. În 1942, demisionează din 
calitatea de vicepreşedinte; ca omagiu pentru 
preţioasa sa colaborare, este numit  
vicepreşedinte de onoare. Aşa s-au încheiat  
legăturile de o viaţă cu Societatea de Geografie, 
unde fusese chemat ca bursier, la 24 de ani, şi 
pleca fiind cea dintâi figură a geografiei  
româneşti, la 73 de ani. 

În 1930, apare lucrarea fundamentală 
„Terra. Introducere în geografie ca ştiinţă” (2 vol., 
1200 p.), pe care unul dintre discipolii săi, V.  
Mihăilescu, o caracterizează ca pe o „lucrare mai 
mult de doctrină decât tratat, ea sintetizând  
cunoştinţele noastre actuale despre glob;  
reprezintă, în primul rând, expunerea unei  
cugetări şi a unui crez geografic care a călăuzit 
seriile de studenţi în geografie de la  
Universitatea din Bucureşti şi nu numai”. 

În toamna anului 1938, Simion Mehedinți  
demisionează de la Catedra de antropogeografie 
şi etnografie a Universităţii din Bucureşti.  

Demisia se corela şi cu un alt fapt. În 1938 intra 
în vigoare o nouă lege a învăţământului superior, 
care trecea geografia de la universitatea  
bucureşteană, de la Facultatea de Litere la cea 
de ştiinţe, aşa cum se predase la Iaşi şi la Cluj. 
Acest lucru l-a supărat pe Mehedinţi. 

Revista Geografică Română, a tinerilor 
geografi de atunci (redactor N. Al. Rădulescu), în 
editorialul unui număr al său, scrie cu simţăminte 
de caldă admiraţie: „Odată cu apariţia acestei 
ştiri, profesorul tuturor profesorilor de geografie 
din ţara noastră a părăsit catedra de la care, cel 
dintâi în România, a răspândit adevărata ştiinţă 
geografică, timp de aproape patru decenii”. 

Lăsa în urmă o uriaşă activitate: în 1900, 
când începea activitatea universitară, dorea şi îşi 
propunea să „scoată geografia din necunoscut”, 
fiind la acea dată singurul pe treapta  
învăţământului superior; în 1938, erau deja patru 
universităţi care aveau catedre conduse de  
oameni de prestigiu, exista o valoroasă  
bibliografie geografică Românească, la a cărei 
realizare contribuise din plin. Geografia se preda 
în învăţământul secundar, în toate clasele  
gimnaziale, dar şi la cele liceale. Toate clasele 
erau acoperite cu manuale bune, întocmite de 
Simion Mehedinți şi alţi autori, cu atlase şcolare 
şi hărţi murale reuşite. 
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secundară, Bucureşti, 495 p. (în colab.). 

(1929), România. Caiet-atlas pentru 
şcoalele secundare, Bucureşti. 

(1929), La inaugurarea unui nou curs de 
geografie, în BSRRG, 48, 1929, p. 283-286. 

(1930), Caracterizarea etnografică a unui 
popor prin munca şi uneltele sale, ed. a II-a, 
Socec, 36 p. 

(1930), Coordonate etnografice, Civilizaţie 
şi cultură, în „Hidrotehnica şi psihotehnica”,  
Cultura Naţională, Bucureşti, 105 p. 

(1930), Românii de peste hotare, în „Cele 
trei Crişuri”, 11, Bucureşti, p. 2-3. 

(1931), Europa pentru cursul secundar, 
ed. a XXIII-a revăzută, Bucureşti, 294 p. 

(1931), Geografia economică pentru clasa 
a V-a secundară, ed. a III-a, Bucureşti, 288 p. 

(1931), Vadul moldo-muntean, în 

„Milcovia”, I, 2, Focşani. 
(1931), Terra, introducere în geografie ca 

ştiinţă, I-II, Edit. Naţională S. Ciornei, Bucureşti, 
203 p. 

(1931), Geografie fizică pentru clasa a  
IV-a secundară, ed. a XII-a, Bucureşti. 

(1931), Etnografia satului, în „Şcoala şi 
viaţa”, 2, Bucureşti, p. 37-38. 

(1931), Pământul pentru clasa a IV-a  
primară, Scrisul românesc, Craiova, 80 p. (în 
colab.). 

(1931-1932), Curs de etnografie generală, 
Facultatea de Litere şi Filozofie, Univ. Bucureşti, 
312 p. 

(1932), Ce poate face un educator, Socec, 
28 p. 

(1932), România, ed. a XI-a, Socec,  
Bucureşti, 356 p. 

(1933), Europa pentru cursul secundar, 
ed. a XXV-a revăzută, Socec, Bucureşti. 

(1933), România, Socec, Bucureşti. 
(1933), Congresul de geografie între elevii 

şcoalelor primare şi secundare, în „Convorbiri 
literare”,  Bucureşti, 48, Bucureşti, p. 101-103. 
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(1933), România pentru cursul superior, 
Socec, Bucureşti, 435 p. (în colab.). 

(1934), Continentele (fără Europa), pentru 
clasa a III-a secundară, cu figure şi hărţi în text, 
Socec, Bucureşti, 247 p. 

(1934), Terra, introducere în geografie ca 
ştiinţă. Spicuiri din presa ştiinţifică şi recenzii, 
Edit. Naţională S. Ciornei, Bucureşti, 24 p. 

(1934), Contribuţia românească la  
geografia contemporană, în vol. „Ştiinţă şi  
filozofie contemporană”, Tipogr. „Datina  
românească”, Vălenii de Munte, p. 5-27. 

(1934), Discordanţe antropogeografice, 
BSRRG, LII, 1933, Bucureşti, 14 p. 

(1934), Belfer, profesor, educator, în 
„Şcoala şi viaţa”, V, 2-2, Bucureşti, p. 1-3. 

(1934-1935), Curs de doctrină etnografică, 
Facultatea de Litere şi Filozofie, Univ. Bucureşti, 
126 p. 

(1935), Geografia economică pentru clasa 
a VII-a secundară, ed. a IV-a Socec, Bucureşti, 
290 p. 

(1935), Geografia fizică, ed. a XV-a, 
Socec, Bucureşti, 312 p. 

(1935), Continentele (fără Europa şi  
America de Nord), pentru clasa a II-a secundară, 
Socec, Bucureşti, 240 p. 

(1935), Europa şi America Boreală pentru 
cursul secundar, ed. a XXVI-a revăzută, Socec, 
Bucureşti, 324 p. 

(1935), Europa pentru clasa a V-a  
primară, Socec, Bucureşti, 123 p. 

(1935), Introducere în Geografia României 
pentru clasa I-a secundară, ed. a IV-a, Bucureşti, 
177 p. 

(1935), Etnografia şi pedagogia, în 
„Şcoala şi viaţa”, 2, Bucureşti, p. 65-67. 

(1935), Le mouvement géographique en 
Roumanie, BSRRG, 54, Bucureşti, p. 335-349. 

(1935-1936), Etnografie, Facultatea de 
Litere şi Filozofie, Univ. Bucureşti, 450 p. 

(1936), Der zusammenhang der 
rumänischen Landschaft mit dem rumänischen 
Völke, Verlag von Wilhelm Gronau, W. Agricola, 
Jena und Leipzig. 

(1936), Trilogia ştiinţei. Cercetător, Erudit, 
Savant, Analele Academiei Române, Memoriile 
Secţiunii Istorice, seria III, XXI, 12, Monitorul  
oficial, Imprimeria statului, 109 p. 

(1936), Epoca „Junimei”, în „Convorbiri 
literare”, 69, Bucureşti, p. 153-169. 

(1936), Mişcarea geografică în România, 
BSRRG, LIV, Bucureşti, 37 p. (în colab.). 

(1936-1937), Etnografie, Facultatea de 
Litere şi Filozofie, Univ. Bucureşti, 355 p. 

(1937), Geografie umană şi politică,  
Bucureşti. 

(1937), Quelques observations sur 
l’évolution de la géographie en Roumanie, în „La 
vie scientifique en Roumanie”, I, Sciences pures, 
Bucharest, 45 p. 

(1937), Continentele (fără Europa şi  
America de Nord) pentru clasa a II-a secundară, 
Bucureşti, 252 p. (în colab.). 

(1937), Europa şi America Boreală pentru 
cursul secundar, Socec, Bucureşti, 327 p. 

(1937), România, ed. a XIV, Socec,  
Bucureşti, 259 p. 

(1937), Locul Junimii în istoria neamului 
românesc, în „Convorbiri literare”, 70, Bucureşti, 
p. 42-50. 

(1937-1938), Deliormanul, o verigă între 
Carpaţi şi ţărmul Mării Negre, în „Analele  
Dobrogei”, II, 19, Glasul Bucovinei, Cernăuţi. 

(1938), Un moment decisiv în istoria  
poporului român, Tipogr. cărţilor bisericeşti,  
Bucureşti. 

(1938), Optimismul lui Eminescu,  
Universul, Bucureşti. 

(1938), Geografie şi geografi la începutul 
secolului al XX-lea. Însemnări cu privire la  
dezvoltarea învăţământului în România, Socec, 
Bucureşti, 140 p. 

(1938), Legăturile noastre cu Dunărea şi 
Marea, Liga navală, Bucureşti. 

(1939), Altă creştere. Şcoala muncii, ed.  
a VI-a, Cugetarea, Bucureşti, 344 p. 

(1939), Cea dintâi şcoală normală  
superioară, Revista generală a învăţământului,  
3-4, Imprimeria „Curentul”, Bucureşti. 

 (1939), Romania and her People. An 
essays in physical and human geography, 
Bucharest. 

(1939), Pentru învăţătorii de azi şi de  
mâine, în „Şcoala şi viaţa”, X, 1-3, Bucureşti, p. 
15-26. 

(1939), Poporul. Cuvinte către studenţi, 
ed. a III-a, Cugetarea, Bucureşti, 240 p. 

(1940), Ce este Transilvania?, Imprimeria 
Naţională, Bucureşti. 

(1940), Români şi unguri, Imprimeria  
Naţională, Bucureşti. 

(1940), Ethnos, în revista „Ethnos”, I, 1, 
Focşani, 9 p. 

(1940), Rumänien und Hungarn,  
Imprimeria Naţională, Bucureşti. 

(1940), Fazele geografice ale istoriei.  
Observări geopolitice, Universul, Bucureşti. 

(1940), Was ist Siebenbürgen?, Bucureşti. 
(1940), Introducere în geografie pentru  
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clasa I-a secundară, ed. a VII-a Socec,  
Bucureşti, 173 p. (în colab.). 

(1941), Creştinismul românesc. Adaos la 
caracterizarea etnografică a poporului român, 
Cugetarea Georgescu-Deloafras, Bucureşti, 224 
p. 

(1941), România la marginea continentu-
lui. O problemă de geopolitică Românească şi 
europeană, în „Geopolitica şi Geoistoria”, I,  
Bucureşti, p. 60-66. 

(1941), Fruntaria României spre răsărit, în 
„Revista Fundaţiilor Regale”, VIII, 8-9, p. 250-
273. 

(1941), Qu’est-ce que la Transylvanie?, 
Imprimerie Nationale, Bucharest, 110 p. 

(1941), Metoda şi metodica, Cercetări şi 
studii geografice, seria a II-a, I, 1937-1938,  
Bucureşti, p. 3-28. 

(1942), Din viaţa lui Maiorescu, în 
„Convorbiri literare”, 1, Bucureşti, 23 p. 

(1942), Antropogeografia pentru clasa a  
VI-a secundară, ed. a IV-a, Bucureşti, 296 p. 

(1942), Geneza celui mai mare stat  
continental, în „Revista Fundaţiilor”, IX, 9-10, 
Bucureşti, p. 3-20. 

(1942), Geografie fizică, Socec, Bucureşti, 
316 p (în colab). 

(1942), România pentru cursul superior, 
Bucureşti, 314 p. 

(1943), Opere complete, I (partea I, II), 
Fundaţia pentru literatură şi artă, Bucureşti. 

(1944), Academia – instituţie etno-
pedagogică, Analele Academiei Române, 
Memoriile Secţiunii Istorice, III, XVIII, 15, 
Bucureşti. 

(1944), Le pays et le peuple roumain, 
Bucarest. 

(1944), Câteva amintiri, în vol. omagial „C. 
Giurescu”, Monitorul oficial, Imprimeria naţională, 
Bucureşti. 

(1944), Chestia orientală din punct de  
vedere geografic şi etnografic, în BSRRG, 
XXXV, Bucureşti, p. 169. 

(1946), Premise şi concluzii la Terra,  
Bucureşti. 

(1947), De senectute. Bătrâneţea în cadrul 
muncii pentru cultură, Scăderi şi adios, Analele 
Academiei Române, Memoriile Secţiunii Istorice, 
Seria a III-a, XXIX, 12, Monitorul oficial şi  
Imprimeria statului, Bucureşti. 

(1947), Metoda geografică în ştiinţele  
naturale şi sociale, Analele Academiei Române, 
Memoriile Secţiunii Istorice, Seria a III-a, XXIX, 
4, Imprimeria naţională, Bucureşti. 

(1967), Opere alese, Edit. Ştiinţifică,  
Bucureşti (sub redacţia prof. dr. doc. Vintilă  

Mihăilescu), 293 p. 
(1986), Civilizaţie şi cultură, Edit. Junimea, 

Iaşi (selecţie de texte de Gh. Geană), 344 p. 
(1993), Scrieri despre educaţie şi  

învăţământ, Edit. Academiei Române, Bucureşti 
(sub îngrijirea lui D. Muster), 280 p. 

(1994), Terra. Introducere în geografie ca 
ştiinţă, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, ed. a II-a, 
îngrijită de Acad. Victor Tufescu (vol. I – 370 p., 
vol. II – 632 p.). 

(1994), Legea eforiilor şcolare. Discursuri 
parlamentare, Edit. Terra, Focşani. 

(1995), Creştinismul românesc, adaos la 
caracterizarea etnografică a poporului român, 
Fundaţia Anastasia, ed. prefaţată de D. Muster. 

(1996), Soveja. Oameni de la munte, Edit. 
Terra, Focşani 

(1997), Altă creştere. Şcoala muncii, Edit. 
Terra, Focşani. 

(1998), Premise şi concluzii la Terra, Edit. 
Terra, Focşani. 

(1999), Politica de vorbe şi omul de stat, 
ed. a III-a cu adăugiri, cu o postfaţă de Gh.  
Geană, Edit. Terra, Focşani. 

(2000), Optimismul lui Eminescu. Goethe 
şi Eminescu (text inedit), Titu Maiorescu (notiţe 
bibliografice), Edit. Terra, Focşani.  

 
Alte aspecte din viaţa şi activitatea  

lui Simion Mehedinți  
 

Opera lui Simion Mehedinți, manualele, 
scrierile de tot felul şi chiar literatura ştiinţifică, 
este străbătută de un fior al talentului său literar, 
de frumuseţea exprimării curat româneşti, de 
grija de a înlătura cuvintele de împrumut. 

Cu o sinceritate dezarmantă, vorbind  
despre începuturile sale în ale poeziei, Simion 
Mehedinți scria „Aşa că nu-i de mirare dacă  
bietul matematic (aluzie la dorinţa sa de a urma 
această ştiinţă) a căzut şi el în patima cetitului de 
poezii şi chiar a întocmirii de versuri, din care 
mai ales brazii nu puteau să lipsească”.   

A debutat tăinuit, expediind Convorbirilor 
literare versuri pe care le consideră de factură 
feminină, dar care au fost tipărite în revistă,  
reprezentând începutul său literar. 

Cunoscând poeziile lui Eminescu, se  
simte complexat şi recunoaşte: „sub cerul lui 
Eminescu nu se cuvenea să cerce a sbura şi 
nevoiaşii care aveau abia câteva tuleie de fulgi, 
în loc de late aripi vultureşti”. Atunci a lăsat 
poezia, dar nu literatura. În perioada pe care a 
petrecut-o la Soveja, încercând să iasă din  
starea de surmenaj, scrie nuvela „Buruiana”, cu 
care îşi face debutul în proză la „Convorbiri”. 
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Urmează „Fagul”, „Bătrânii”, „Ciutacul”, pe care  
le-a scris şi le-a trimis la „Convorbiri literare”, 
unde au apărut în revistă sub pseudonimul  
Soveja.   

 El va publica apoi un volum intitulat 
„Oameni de la munte”, în 1920, carte pe care o 
semnează cu numele satului său, „Soveja”, şi pe 
care o dedică „celor care au luptat… pentru  
apărarea munţilor”. Cartea s-a bucurat de  
frumoase aprecieri din partea celor dintâi  
condeie ale literaturii noastre, precum 
Delavrancea, care scria: „astfel de proză poate fi 
cântată la vioară”, D. Zamfirescu, Brătescu-
Voineşti şi alţii. 

La „Convorbiri literare” a publicat un  
număr mare de articole (unele chiar din  
preocupările lui geografice, altele de literatură). 
Între 1907 şi 1915, studiile, contribuţiile literare, 
recenziile şi prezentările de lucrări de către  
Mehedinţi abundă în această revistă. 

Această participare activă în domeniul  
literaturii şi culturii se corelează cu faptul că în 
1907 i se încredinţează conducerea redacţională 
a prestigioasei reviste Convorbiri literare, care 
rămâne sub îndrumarea lui directă până în anul 
1920. Dar şi în perioada următoare, preocupările 
pentru beletristică îl călăuzesc în publicarea unor 
eseuri despre Ion Creangă, Mihai Eminescu, Titu 
Maiorescu, iar pe urmă despre Junimea.  

Critica vremii, mai ales E. Lovinescu, i-a 
reproşat faptul că revista „încetase de a mai fi 
literatură, transformându-se într-un magazin de 
materii varii, istorice mai ales…”. 

 În calitatea sa de director şi îndrumător 
al „Convorbirilor literare” a revitalizat revista, i-a 
dat un conţinut mai larg, în consens cu pulsul 
întregii culturi româneşti. 

Pentru meritele sale deosebite, Simion 
Mehedinți este ales membru al Academiei  
Române în anul 1915. Şedinţa oficială de  
recepţie se va ţine mai târziu, după terminarea 
Războiului, la 6 mai 1920, când pronunţă 
discursul de recepţie: „Caracterizarea 
etnografică a unui popor prin munca şi uneltele 
sale”, care este şi principala sa lucrarea de 
etnografie. Răspunsul aparţine lui T. Bianu şi 
cuprinde aprecieri elogioase. 

După un număr de ani, pe linia 
preocupărilor sale etnografice, ţine la Academie 
comunicarea: „Coordonate etnografice: civilizaţie 
şi cultură” (1930), continuând cu o nouă 
intervenţie (la 17 ianuarie 1936), când vorbeşte 
de la aceeaşi înaltă tribună despre „Trilogia 
ştiinţei: cercetător, erudit, savant”, lucrare care 
apare în 1939 în broşură separată şi care 
statorniceşte categorii în rândul celor care se 

ocupă cu investigaţia ştiinţifică şi despre care V. 
Mihăilescu scria că reprezintă „pagini utile pentru 
echilibrul sufletesc al tuturor specialiştilor, deci şi 
al geografilor”. Sub egida Academiei Române, în 
1937, apare volumul „La vie scientifique en 
Roumanie, I, Sciences pures”, la care Simion 
Mehedinți contribuie cu un capitol consistent 
intitulat „Quelques observations sur l’évolution 
de la Géographie en Roumanie”.  

Ultimele publicaţii, „Metoda geografică în 
ştiinţele naturale şi sociale” şi „De senectute. 
Bătrâneţea în cadrul muncii pentru cultură”, sunt 
ambele publicaţii ale Academiei Române (1947). 

În anul 1948, laolaltă cu alţi numeroşi 
membri ai Academiei Române, este înlăturat din 
acest înalt for, fiind repus în drepturi după multă 
vreme, în 1990 (post mortem). 

Academia va căuta să omagieze pe Prof. 
Simion Mehedinți, cu ocazia centenarului naşterii 
sale, în 1969, organizându-se festivităţi la  
Bucureşti şi Soveja, după mulţi ani de tăcere şi 
ignorare voită şi nedreaptă. 

Simion Mehedinți a îndeplinit şi funcţii de 
stat. Astfel, după 1918, după pacea impusă de 
germani, în guvernul conservator condus de Al. 
Marghiloman, Simion Mehedinți devine ministru 
al învăţământului. Cu această ocazie, introduce 
reforme pentru îmbunătăţirea sistemelor de  
instruire şi educaţie în şcoli. Prin „eforiile  
şcolare”, similar comitetelor de părinţi de azi, 
face punte de legătură între familie şi şcoală. 
Legat de acestea, în 1919, publică lucrarea „Altă 
creştere: şcoala muncii”, în care este înfăţişată 
concepţia sa despre organizarea învăţământului 
românesc.  

Ca ministru al învăţământului, într-un  
moment crucial al istoriei noastre, adresează 
Parlamentului o avântată chemare pentru  
adoptarea legii propuse: „Ceea ce urmăresc în 
acest moment nu este votul dvs., ci vreau chiar 
sufletul dvs.... Concepută, discutată şi 
rediscutată de atâtea ori cu colegii mei din 
Bucureşti, evident că ea nu poate fi o lege de 
vanitate, ci o lege în care să vibreze suferinţa 
poporului nostru”. 

În întreaga sa activitate didactică şi  
ştiinţifică, Simion Mehedinți a urmărit dezvoltarea 
cugetării geografiei la studenţi. Iată ce 
împărtăşea acestora: „cei ce ascultaţi astăzi 
prima prelegere a cursului de geografie, ştiţi că 
preocuparea de căpetenie a profesorului dvs., a 
fost şi este nu atât să vă dea fapte geografice, 
cât să vă facă să înţelegeţi legătura dintre aceste 
fapte – cum se înlănţuiesc între ele”. 

Rămâne de la Simion Mehedinți, ca o 
contribuţie esenţială, principiul că „geografia este 
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ştiinţa relaţiilor dintre învelişurile planetare”;  el a 
definit geografia ca „ştiinţa care se ocupă cu stu-
diul relaţiilor dintre geosfere”, cea ce numim noi 
astăzi interacţiunea reciprocă    dintre fenomene-
le naturii şi, mai departe, dintre acestea şi exis-
tenţa omului. Aceasta este principala contribuţie 
a lui Simion Mehedinți în definirea geografiei, el 
creând un fundament, o temelie trainică 
geografiei moderne. 

Simion Mehedinți rămâne în cultura  
românească o personalitate complexă, capabilă 
de sinteze în domenii variate: filozofie, geografie, 
etnografice, istorie, literatură. În primul rând,  
trebuie considerat geograf, etnograf şi pedagog. 
Ca geograf, a fost printre primii savanţi moderni 
care au conceput geografia ca o ştiinţă analitică 
unitară a întregului planetar, absolut 
indispensabilă pentru a păşi cu succes la 
geografia regională. Ca etnograf şi pedagog, 
pornind de la relaţia pământ-popor, a pledat 
pentru cunoaşterea cât mai adâncă a poporului 
şi pentru o „nouă creştere” prin „şcoala muncii” a 
acestuia. 

Simion Mehedinți trebuie considerat ca 
unul dintre primii geografi moderni. El a  
demonstrat validitatea unei geografii analitice, 
fixându-i principiile şi considerând-o ca bază a 
cercetărilor de geografie regională. Savantul  
român marchează în geografia mondială a  
secolului XX, trecerea de la o geografie 
subordonată istoriei la o geografie generală cu 
obiect (pământul în ansamblul lui) şi cu metodă 
proprie (urmărirea relaţiilor dintre masele celor 
patru învelişuri terestre). În această geografie, 
omului i se rezervă un loc important – 
corespunzător rolului jucat de el în transformarea 
planetei şi eforturilor lui de utilizare a spaţiului 
terestru. 
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Introducere. Cultura şi civilizaţia au 
reprezentat o preocupare de studiu a 
intelectualităţii române

1)
. Ne vom opri, totuşi la 

conceptele de cultură şi civilizaţie analizate de 
savantul geograf Simion Mehedinţi. Prin acestea 
geograful român punea bazele geografiei 
culturale, deşi acesta numea studiile sale ca fiind 
de etnogeografie. Aceste concepte pot fi 
desluşite în cursurile universitare, manualele de 
etnografie şi antropogeografie, precum şi în 
lucrările: „Caracterizarea etnografică unui popor 
prin munca şi uneltele sale”

2)
, „Coordonate 

etnografice: civilizaţia şi cultura”
3)

. Un alt mare 
proiect al geografului Simion Mehedinţi a fost o 
lucrare de etnografie, o continuare la Terra prin 
care se dorea punerea în evidenţă a tuturor 
culturilor lumii

4)
 la fel ca şi în cursurile de 

antropogeografie sau etnografie. Plecarea 
profesorului la Istanbul, l-a salvat pe acesta de la 
temniţa comunistă, însă nu şi de la o viaţă 
extrem de grea. Rechiziţia domiciliului şi a 
bibliotecii personale a însemnat pierderea  
manuscriselor, a unor lucrări valoroase, printre 
acestea şi lucrarea Ethnos. Din fericire după 6 
decenii prof. dr. Costică Neagu, un împătimit al 
operei lui Mehedinţi a descoperit manuscrisul 
lucrării Ethnos şi l-a publicat

5)
.  

Simion Mehedinţi, teoretician al culturii. 
Prin opera sa profesorul Mehedinţi este un  
teoretician al culturii, preluând două 
considerente de studiu din filosofia culturii: 
civilizaţia şi cultura, acestea fiind un produs al 
muncii. Civilizaţia este „suma tuturor 
descoperirilor tehnice care au înlesnit omului 

adaptarea sa la mediul fizic”
6)

, iar prin cultură  – 
„suma tuturor creaţiilor sufleteşti (intelectuale, 
etice şi estetice) care înlesnesc adaptarea la 
mediul social”

7)
. 

În această lucrare ne atrage atenţia o  
reprezentare grafică ce sintetizează întreg 
conţinutul lucrării (Fig. 1).  

Este o încercare de cuantificare a celor 
doi termeni: cultură şi civilizaţie fiind clar că 
aceştia nu pot decât coexista. În viziunea 
profesorului Mehedinţi, cultura cuprinde arta, 
ştiinţa şi religia. Fiecare componentă  se 
bazează pe elemente de conţinut ce sugerează 
stadii evolutive în timp. Arta are ca punct de 
plecare imitaţia ajungând la creaţie; pleacă de la 
desenul paleolitic şi are ca destinaţie arta 
actuală, de fapt o evoluţie ce nu poate avea 
caracter finit. Se evidenţiază continua modelare 
a culturii. Ştiinţa s-a bazat iniţial pe cugetare 
ajungând la o cauzalitate ordonată, acestea fiind 
realizate prin susţinute acţiuni empirice, cu o 
finalitate a unui caracter metafizic şi pozitivist. 
Religia, în esenţă este tot o cugetare sub diverse 
forme: fetişism, politeism. Al doilea aspect al 
lucrării şi a reprezentării grafice este furnizat prin 
definiţia civilizaţiei, cuprinzând circulaţia, haina 
(locuinţa) şi hrana. Prin circulaţie se cuprind 
toate mijloacele de locomoţie, de la cele animale 
şi până la cele autopropulsate, limitate de 
progresul timpului respectiv.   

Haina şi locuinţa sunt privite mai mult ca 
aspecte de identitate culturală, ca simboluri şi 
chei de identificare: de la „ungerea corpului şi 
tatuajul…(la - n.n) acoperirea completă; 

 
SIMION MEHEDINŢI – CERCETĂTOR ÎN GEOGRAFIA CULTURALĂ 

Prof. dr. Nicolae DAMIAN, prof. dr. Alexandra TĂTARU   

1) Vezi următoarele lucrări: C. Rădulescu-Motru (1904), Cultura română şi politicianismul, Bucureşti, 
Librăria Socec; E. Lovinescu (1925), Istoria civilizaţiei române moderne, vol. III, Bucureşti, Ed. Ancora; L.  
Blaga (1944), Trilogia culturii, Ed. Publicom, ed. a II-a, Bucureşti; Z. Ornea (1965), Cultură şi civilizaţie, în: 
Rev. de filozofie, 11/1965, pp. 1477-1490 şi C. I. Gulian (1973), Civilizaţie şi cultură în epoca noastră în:  
Revista de filozofie, 7/1973, pp. 783-790; Al. Tănase (1968), Introducere în filosofia culturii, Ed. Ştiinţifică,  
Bucureşti; Angela Banciu (2003), Cultură şi civilizaţie, Ed. Lumina Lex, Bucureşti etc. 

2) Discursul de recepţie la intrarea în Academia Română susţinut la 6 iunie 1920. 
3) Comunicare academică prezentată Academiei la 9 noiembrie 1928 şi publicată în 1930 în „Analele 

Academiei Române, memoriile Secţiei Istorice”. 
4) La fel ca şi lucrarea lui Frederich Ratzel, Vőlkerkunde. 
5) Mehedinţi, S., (2008), Ethnos, Ed. Terra, Focşani. 
6) Mehedinţi, S., (1986), Civilizaţie şi cultură, Ed. Junimea, Iaşi, p. 97. 
7) Idem, pp. 144-145. 
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locuinţa temporară şi măreţia acesteia, simbolul 
progresului şi al etalării cunoştinţelor inginereşti 
– zgârie nori”. Hrana este analizată prin uneltele 
folosite pentru dobândirea acesteia, de la 
„uneltele cele mai simple”, până la arme şi 
„unelte tot mai multe, pentru dobândirea,  
păstrarea şi pregătirea alimentelor. Unealta 
este o mijlocire între civilizaţie şi cultură, alături 
de grai şi societate, toate acestea unite prin 
muncă

8)
. Rolul muncii în geneza, dezvoltarea 

culturii, printr-o analiză elaborată poate aduce în 
prim plan esenţa socială a culturii. Astfel, ideea 
muncii poate fi analizată din două perspective 
unghiulare: ● unul logic, ce va aborda rolul  
muncii în construirea conţinutului axiologic  
cultural ca acţiune a procesului actual, individual 
dar şi colectiv, proces ce trebuie dezmembrat în 
componentele sale lăuntrice; ● unul istoric, ce 
vizează rolul muncii în constituirea evoluţiei 
culturii. Munca fiind socotită ca un principiu 
explicativ al antropogenezei. Istoria culturii 
trebuie văzută într-un sens larg, de existenţă în 

timp. 
Desigur, viziunea lui Mehedinţi este 

limitată de progresul umanităţii, de concepţiile 
personale, de contextul în care se plasa ideile 
personale în viziunea generală a umanităţii, de 
modul cum gândea global umanitatea în 
momentul analizei.  

Detaşarea cultură – civilizaţie este 
realizată în concepţiile lui Mehedinţi prin 
alăturarea conceptului de cultură cu al tehnicii, 
bunurilor materiale şi al progresului material (în 
sensul larg înţelegându-se prin unealtă), iar 
cultura reprezentată prin „suma tuturor 
produselor sufleteşti”

9)
. Astfel, „oricât de strânse 

legăturile dintre civilizaţie şi cultură, despre 
proporţionalitate nu poate fi vorba”

10)
.  

Magistrul geografiei moderne din România 
s-a manifestat ca un precursor al diferitelor  
domenii geografice, cu o deschidere specială  
către geografia umană. Deşi, Carl Sauer este 
considerat  drept părinte al geografiei culturale,  
 

Fig. 1 - Corelaţia cultură - civilizaţie în viziunea lui Simion Mehedinţi 

8) Simion Mehedinţi avea un adevărat cult pentru muncă. În acest sens se pot consulta următoarele 
lucrări: Altă creştere. Şcoala Muncii, 7 ediţii antume şi 2 ediţii postume. Prima ediţie în 1919, ed. a VIII-a a  
apărut la Ed. „Viaţa Românească”, Focşani, 1997, 255 p.; (1947) De Senectute. Bătrâneţea în cadrul muncii 
pentru cultură, în An. Acad. Române, Mem. Secţ., Ist., ser. III, tom. XXIX, Bucureşti. 

9) „Civilizaţia şi cultura sunt noţiuni fundamental deosebite. Una priveşte lumea materială, cealaltă e de 
natură exclusiv sufletească.” – S. Mehedinţi, Civilizaţie şi cultură, p. 145. 

10) Idem, p. 151. 
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savantul român poate fi un adevărat „spiritus 
supremus” al acestei ramuri a geografiei umane, 
situată la graniţa cu alte ştiinţe sociale. 
Nebucurându-se de o largă deschidere

11)
 spre 

lumea ştiinţifică internaţională, lucrările sale nu 
au intrat în acest circuit ştiinţific, în prezent 
acestea fiind atinse de patina timpului, dar totuşi, 
valoroase pentru acea perioadă şi marcând 
geografia culturală prin existenţa lor. Format la 
şcoala geografică germană, discipolul 
magistrului F. Ratzel, Simion Mehedinţi se arată 
ca un tributar al concepţiilor geopolitice şi de 
geografie politică, dar se balansează cu fineţe 
spre geografia culturală, fapt datorat magistrului 
german Adolf Bastian

12)
. Totul se va contura, în 

final prin contribuţiile savantului S. Mehedinţi  la 
etnografie - antropogeografie, acesta 
recomandându-se ca profesor al acestor 
discipline. Trecerea către geografia culturală s-a 
realizat prin geopolitică şi geografie politică. 
Mehedinţi a precizat structurile ce definesc 
entităţile sociale, etnice, naţionale – generatoare 
ale culturii. În acest sens a avut în vedere: 
graniţa şi naţiunea (poporul), statul ca sumum, 
dar şi poziţia geoeconomică, poziţia  
geopolitică, capitala ţării. O definiţie ce 
realizează legătura dintre elementele de 
geopolitică şi cele de cultură o relevăm imediat: 
„Statul este organizarea autonomă (materială şi 
culturală) a unui popor capabil să-şi afirme 
stăpânirea sa pe teritoriul moştenit de la 
străbuni”

13)
. Ideile geopolitice de sorginte 

germanică devin identitare poporului român, 
specifice acestuia şi originale pentru Simion 
Mehedinţi prin „integrarea antropogeografică”, 
fapt ce există în „unitatea organică dintre pământ 

şi popor”
14)

, nimic altceva decât unitatea şi 
continuitatea poporului român în vatra 
geospaţială marcată prin Marea Neagră, Dunăre 
şi Munţii Carpaţi. Dacă ar trebui să ne rezumăm 
asupra unor lucrări – şi spaţiul ne  
impune acest fapt,  atunci începutul este marcat 
prin discursul de recepţie la intrarea în forumul 
tutelar suprem al ştiinţei române – Academia: 
„Caracterizarea etnografică prin munca şi 
uneltele sale”

15)
. Mehedinţi a manifestat un 

adevărat cult pentru muncă şi produsele sale, 
uneltele fiind elementul cheie în definirea 
civilizaţiei unui popor: „Dacă evoluţia omenirii se 
leagă de unelte şi de munca cu unelte şi dacă, 
fără unelte omul ar trăi şi azi în lanţul de fier al 
instinctului, acela care vrea să-şi dea seama 
ştiinţific despre elementele civilizaţiei unui popor 
şi să cerce a-l caracteriza ca o variantă a 
omenirii, trebuie să culeagă, cu cea mai mare 
îngrijire, toate uneltele sale şi anume în 
exemplarele autentice, care să poarte semnul 
muncii”

16)
. 

Observăm aceleaşi concepţii germanice 
de geografie culturală şi de percepţie a culturii, 
tehnica

17)
 ocupând un rol esenţial în definirea, 

culturii şi civilizaţiei. În general, Mehedinţi a fost 
un foarte bun teoretician, dar sunt şi numeroase 
excepţii, aşa cum este studiul „Observări asupra 
Dobrogei”

18)
. Mixtura etnică, formată îndeosebi 

din tătari, dar şi turci, cu populaţia transhumantă 
a transilvănenilor şi autohtonii au reprezentat un 
muzeu etnocultural viu, ce impunea o cercetare 
geografică amănunţită. Din această analiză  
amănunţită, răzbate o concluzie pertinentă şi 
fondată ştiinţific asupra Dobrogei – „leagănul  

11) Opera sa fundamentală Terra, deşi recenzată în publicaţii străine de specialitate şi apreciată ca un 
supremum al geografiei din acea perioadă, nu a fost publicată în limbi de circulaţie internaţională; numeroşi 
specialişti declamând acest fapt. Au existat şi lucrări publicate în limbi de circulaţie internaţională sau în afara 
graniţelor României, prea puţine raportate la totalitatea acestora. 

12) Adolf  Bastian (1826-1905), etnograf şi etnolog la Berlin, fondatorul muzeului Völkerkunde – Berlin. 

13) Mehedinţi, S. (2007), Antropogeografia, ed. a V-a, Ed. Terra, Focşani, p. 270. 
14) Vezi Geană, Gh. (2010), Simion Mehedinţi sau geopolitica în limitele naţiunii, în: Buletinul Asociaţiei 

„Simion Mehedinţi”, an 14, nr. 14, octombrie 2010, p. 45. 
15) Discursul a fost rostit la 16 mai 1920 cu întârziere, datorită izbucnirii primului Război Mondial. 
16) Mehedinţi, S. (1936), Caracterizarea etnografică a unui popor prin munca şi uneltele sale, ed. a  

II-a, Bucureşti, p. 27. 
17) Lucrarea „Altă creştere. Şcoala muncii”,  a fost publicată în 7 ediţii antume şi 2 postume, prima  

ediţie în 1919 la Ed. „Convorbiri Literare”, Bucureşti. Pentru savant „Munca este nu nu-mai începutul, e şi  
sfârşitul, adică încununarea educaţiei.” Elementul cheie în realizarea individului prin muncă se constituia prin 
instituţia şcolii, aceasta fiind „o cauză de regres biologic, ba chiar şi cultural, pentru poporul nostru”. Mehedinţi 
a propus pentru „lecuirea răului” o „şcoală sănătoasă a muncii naţionale, unită cu cartea şi potenţată prin  

carte”, deoarece „şcoala muncii” a fost înlocuită prin „şcoala cărţii” – „arta de a privi lumea pe hârtie” – în: 

„Şcoala română şi capitalul biologic al poporului român, (1927), ed. I, Cluj, 36 p.; ed. a II-a în „S. Mehedinţi” - 
„Discursuri. Conferinţe” (2000), vol. II, Ed. Terra, Focşani, p. 125-147. 

18) Mehedinţi,  S. (1920), Observări asupra Dobrogei, BSRG, tom. XXXVIII, 1919. 
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neamului românesc împreună cu Dacia”: din 
punct de vedere geografic, istoric, etnografic şi  
antropogeografic, fâşia de pământ între Dunăre 
şi Mare e faţada naturală a statului român 
sprecalea liberă a Oceanului”

19)
. Am observat că 

omul, ocupă cu precădere un important loc în 
cercetările şi studiile lui Mehedinţi. Profesorul a 
pledat pentru relaţia om-mediu şi în special  
pentru supunerea acestuia faţă de natură. În 
fond, geografia culturală semnifică totalitatea 
manifestărilor culturale datorate mediului 
geografic. Nu este altceva decât, determinismul 
geografic. Acesta a şi fost motivul desfiinţării în 
totalitate a personalităţii sale geografice de către 
C. Herbst şi I. Rădulescu

20)
. Savantul a fost 

etichetat şi acuzat pentru „manifestarea cea mai 
reacţionară a geografiei din România”, prin care 
„a urmărit subordonarea geografiei concepţiilor 
sale politice”, iar „determinismul geografic a frânt  
dezvoltarea geografiei ca ştiinţă”. Populaţia  
globului, în viziunea criticilor profesorului 
Mehedinţi, ar fi fost considerată ca o „formaţie 
biogeografică”, într-o egalitate cu lumea vegetală 

şi animală. Ideile avansate de cei doi 
pseudoexegeţi ai lui Simion Mehedinţi sunt 
anulate ferm prin următoarea afirmaţie desprinsă 
din lucrarea „Poporul”

21)
: „ …totalitatea indivizilor 

legaţi prin caractere antropologice, prin limbă, 
tradiţii şi o sumă de însuşiri sufleteşti, care  
deosebesc acea masă omenească de altele  
dimprejur.” Este nu doar un extraordinar  
argument împotriva unor virtuale acuzaţii dar, şi 
un definitoriu exemplu pentru a înţelege 
semnificaţia geografiei culturale. 

În concluzie, omul şi cultura au fost în 
centrul preocupărilor lui Mehedinţi: „Geografia 
pentru a rămânea în căile ştiinţei trebuie să  
cuprindă şi pe om ca o parte a sa esenţială”

22)
 şi 

adăugăm noi, inclusiv manifestările sale de 
origine culturală. Mehedinţi a fost un adevărat 
geograf şi om de cultură

23)
. 

19)  Ibid. p. 197. 
20) În lucrarea Monografia geografică a Republicii Populare Române, capitolul „Istoria dezvoltării 

geografiei în România” , Editura Academiei RPR, în anul 1960, pp. 16-61. Ulterior, cei doi profesori şi-au 
retractat ideile... 

21) Lucrarea reprezintă o broşură tipărită înaintea celui de al Doilea Război Mondial, apărută la Ed. 
„Viaţa Românească”, ediţia I, 1913, ed. a II-a, 1921, sub titlul complet: „Poporul. Cuvinte către studenţi”, 210 p. 

22) S. Mehedinţi, Antropogeografia şi întemeietorul ei Fr, Ratzel, în: Opere alese, Editura Ştiinţifică, 
anul 1966, p. 187; 

23)  A fost directorul revistei Convorbiri literare (1906-1924). 
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Publicistica ocupă un loc aparte în 
activitatea lui Mehedinţi. Presa a fost pentru el 
amvonul de la care a predicat învăţând, sfătuind, 
dojenind, uneori cu „biciul de foc”, alteori cu 
vorba bună, dar niciodată cu patimă şi pe 
nedrept. Respingând cu hotărâre orice act 
gratuit, textele lui Mehedinţi au fost întotdeauna 
modele de limbă autentică, prin care şi-a 
prezentat ideile ştiinţifice, concepţiile sale despre 
muncă, despre educaţie, despre realităţile 
politice şi sociale ale societăţii româneşti din 
timpul său. 

Principiile sale privind însuşirile muncii 
(adevărată, liberă şi creatoare) sau cele 
privitoare la calităţile omului de stat 
(impersonalitatea – să nu aibă nici prieteni, nici 
duşmani; realismul – primatul ideii, „ideea este 
cea mai rodnică”; „să-şi aleagă bine 
colaboratorii”) stau la baza publicisticii sale şi îl 
feresc de „alunecări”. 

Primul pas pe care Mehedinţi l-a făcut în 
presă a fost în anul 1893, când era student la 
Paris şi a iniţiat publicaţia Charta rotundă, o 
foaie volantă, scrisă de mână, prin care dorea să 
capaciteze toţi studenţii români din străinătate în 
scopul luptei pentru drepturile românilor din  
Imperiul Austro-Ungar şi din Transilvania. 

Simion Mehedinţi a fost director şi 
proprietar al Convorbirilor literare (1907-1923), 
„cel mai înalt steag cultural al românilor”, sarcină 
pe care i-au pus-o în spate „bătrânii Junimii”. 
Trebuie menţionat faptul că proprietatea lui 
Mehedinţi asupra Convorbirilor a fost cedată 
Academiei Române la 23 martie 1945. În 
perioada (1901-1944) a fost preşedintele 
comitetului de redacţie al Buletinului Societăţii 
Române Regale de Geografie. 

Mehedinţi a mai fost director la două 
publicaţii, editate pe speze proprii: Duminica 
poporului, foaie săptămânală pentru ridicarea 
poporului (14 sept. 1914 - dec. 1933) şi Munca, 
revistă politică, economică şi socială (mart. 1919 
- dec. 1919), avându-i directori pe: C. Garoflid, 

S. Mehedinţi şi M. Şeulescu. 
De asemenea, Mehedinţi a colaborat între 

anii 1930-1942 la Universitatea Radio, unde a 
rostit 85 de conferinţe radio. Un număr de 45 
de conferinţe radio fac obiectul volumului (S.  
Mehedinţi – La ceas de taină, Ed. Terra,  
Focşani, 2001), editat de Asociaţia „Simion  
Mehedinţi”. 

Am afirmat cu altă ocazie că Mehedinţi a 
fost unul dintre cei mai mari publicişti români şi 
credem cu toată convingerea că aşa este. Faptul 
că Mehedinţi a fost după război într-un con de 
umbră aproape total, faptul că a condus 
Convorbirile literare, fiind repudiat de literaţi, 
faptul că nici chiar geografii n-au promovat 
„brandul” Simion Mehedinţi în totalitatea sa, 
faptul că a condus BSRRG, o publicaţie 
ştiinţifică, faptul că era foarte direct în tot ce 
scria, fiind considerat o „cobe”, în epocă şi 
datorită altor… „fapte”, opera sa publicistică este 
aproape necunoscută. 

Pentru a ne face o imagine asupra 
rosturilor pe care Mehedinţi le-a atribuit presei şi 
asupra scrisului său, ne-a fost de mare folos 
articolul Eminescu

1)
, în care, la 30 de ani de la 

intrarea în eternitate a celui mai mare poet şi 
„îndrumător” al poporului român, Mehedinţi 
omagiază activitatea „neîntrecutului publicist”. 

Cu mare exactitate, autorul arată care au 
fost calităţile ce au făcut din Eminescu „cel mai 
mare ziarist al neamului nostru”: a). un real  
cugetător – „nimeni nu a îndrumat mai bine  
opinia publică în problemele vieţi i 
contemporane”; b). cunoscător al „faptelor de 
intuiţie concretă”, a limbii şi culturii, a vieţii 
publice; c). autoritate morală, „însuşire foarte 
rară în viaţa publică”. 

Desigur că relevarea acestor calităţi 
necesare unui publicist, ne duce în 
contemporaneitate şi fără să vrem apreciem sau 
dezavuăm pe cei care scriu astăzi în publicaţiile 
noastre „independente”, folosind această scară 
de evaluare.  

 
SIMION MEHEDINŢI – PUBLICIST

*)
 

Conf. univ. dr. Costică NEAGU  

*) Acest material  reprezintă reproducerea unor fragmente din lucrarea Simion Mehedinţi, prozator şi 
publicist,  Ed. Terra, Focşani, 2009, autor Costică NEAGU (pp. 185-208 şi 240-279).  

1) S. Mehedinţi – Eminescu, în: Munca, Bucureşti, anul I, nr. 10-11, 14-21 iun. 1919, pp. 1-3. 
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Pe tot parcursul cercetării operei publicistice, am 
urmărit să vedem dacă Mehedinţi s-a condus 
după această grilă în activitatea sa de redactor şi 
director al publicaţiilor pe care le-a îndrumat. 

Prin această întreprindere încercăm să 
aducem în prim plan, după bibliografia Mehedinţi 
şi conferinţele radio, această latură a operei  
unuia dintre cei mai mari savanţi şi oameni de 
cultură din România. 

*    *    * 
CHARTA ROTUNDĂ. Un loc cu totul  

special, în privinţa publicisticii mehedinţene, îl 
ocupă revista Charta rotundă (1893). În perioada 
studiilor universitare de la Facultatea de Litere şi  
Filozofie din Bucureşti (1889-1892), Mehedinţi va 
desfăşura o intensă activitate de organizare a 
studenţilor în cadrul „Ligii pentru unitatea 
culturală a românilor”, din comitetul căreia făcea 
parte, alături de: P. P. Negulescu, G. Murnu, N. 
Vicol, I. Lupulescu (secretar), M. Dragomirescu, 
Grigore Brătianu (casier), Al. Orăscu 
(preşedinte) şi alţii. 

Liga îşi propunea să ţină mereu aprinsă 
flacăra dreptăţii şi cauza românilor din Ardeal, 
precum şi idealul Unirii. Datorită muncii 
neobosite a tânărului S. Mehedinţi, după un an 
de activitate s-au înfiinţat secţii ale Ligii în 
numeroase oraşe din ţară (Bârlad, Brăila Buzău, 
Craiova, Focşani, Galaţi, Giurgiu, Piteşti, Slatina, 
Târgovişte, Turnu-Severin) şi în străinătate 
(Paris, Berlin, Anvers, Bruxelles, Liége, Londra, 
Oxford, Viena etc.). 

S. Mehedinţi, împreună cu P. P. 
Negulescu, a redactat „Memoriul studenţilor 
universitari români privitor la situaţiunea 
românilor din Transilvania şi Ungaria”

2)
, tipărit în 

limbile română şi franceză, în 13.000 de 
exemplare, şi difuzat în toată Europa.  

Între timp (1892), Mehedinţi termină 
Facultatea de Litere şi Filosofie a Seminarului 
Normal Superior din Bucureşti şi pleacă la Paris 
pentru a studia geografia. 

Ajuns în „oraşul luminilor”, S. Mehedinţi 
continuă activitatea în cadrul Ligii, iniţiind, în 
1893, Charta rotundă

3)
, o foaie volantă, scrisă de 

mână, gândită ca un periodic lunar care să aibă 
următoarea rută: Paris, Viena, Budapesta, Cluj, 
Bucureşti, Anvers şi Graz. „Iniţiativa Chartei  
rotunde aparţine lui S. Mehedinţi, pe atunci  
student, membru activ al Secţiei din Paris a Ligii 
Culturale. El este şi autorul interesantului 

editorial care, mai ales în prima sa parte, 
dezvăluie o adevărată concepţie politică, menită 
să imprime tineretului studios o orientare 
naţional-politică unitară”

4)
. 

Dacă citim cu atenţie conţinutul acestei 
„foi volante” şi, în special editorialul acesteia, 
dacă ne gândim când – 1893 – şi de cine a fost 
scris – un tânăr de numai 25 de ani, constatăm 
că avem în faţă un om cu o solidă maturitate  
politică şi sociologică.  

Mehedinţi sesizează şi relevă mentalităţi 
păguboase, care, nu numai că s-au transmis 
până astăzi – „credinţa absurdă că educaţia  
societăţii este o datorie a guvernelor”, dar au fost 
ridicate la rang de principii, dând ceea ce astăzi 
numim „statul tătuc” – „lumea de azi stă cu gura 
căscată în faţa parlamentelor”, statul fiind 
considerat o „fabrică de fericire”, eroare cum nu 
se poate mai absurdă. 

Tânărul Mehedinţi sesizează foarte bine 
menirea şi acţiunea propriu-zisă a Legii în 
general şi a Constituţiei în special. Legea nu 
produce nimic, doar creează cadrul normal al 
muncii, singura producătoare de valori – „nu 
malurile produc apa, ci numai o îndreptează”. 

Pentru Mehedinţi, forţa Constituţiei constă 
în modul cum fiecare o respectă. Legea trebuie 
să fie în sufletul fiecăruia, să fie respectată din 
convingere, nu să fie coercitivă. 

Din credinţa în forţa fiecăruia în parte şi 
apoi a tuturor împreună, porneşte iniţiativa 
revistei Charta rotundă. 

Deşi a avut o existenţă foarte scurtă, de 
doar un număr, Charta rotundă ne dezvăluie  
activitatea studenţimii române din ţară şi din 
străinătate, în sprijinul românilor din Imperiul 
Austro-Ungar şi din Transilvania, dar şi pasiunea 
cu care tânărul Mehedinţi s-a aruncat în vârtejul 
luptei pentru libertatea românilor de peste 
hotare. 

BULETINUL SOCIETĂŢII REGALE  
ROMÂNE DE GEOGRAFIE. „Organ de 
răspândire a rezultatelor cercetărilor 
geografice” (Sorina Vlad), Buletinul Societăţii  
Regale Române de Geografie a apărut şi s-a 
dezvoltat odată cu Societatea Regală Română 
de Geografie, înfiinţată prin Înaltul Decret nr. 
1120 din 15/28 iunie 1875. 

Alături de alte publicaţii ale Societăţii  
Regale Române de Geografie (SRRG) – 
Dicţionarele geografice pe judeţe (32 de  

2) *** – Memoriul studenţilor universitari români…, Tipografia Carol Göbl. Bucureşti 1891, 52 p. 
3) Şerban Polverejan – Din activitatea studenţilor români în străinătate, „Charta rotunda (1893)”, în: 

Acta Musei Apulensis, Apulum VII/II, arheologie-istorie-etnografie, Alba Iulia, MCMLXIX, pp. 187-202. 
4) Şerban Polverejan – Din activitatea studenţilor români în străinătate, „Charta rotunda”, p. 189.  

file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti,%20publicist,%20pp.%201-56.doc#_ftn1#_ftn1
file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti,%20publicist,%20pp.%201-56.doc#_ftn2#_ftn2
file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti,%20publicist,%20pp.%201-56.doc#_ftn3#_ftn3
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volume); Marele Dicţionar Geografic al României 
(5 volume); Dicţionarele geografice ale 
Basarabiei, Transilvaniei, Bucovinei; Anuarul 
membrilor SRRG, Buletinul… a prezentat 
„mersul geografiei”, fiind una dintre cele mai 
galonate publicaţii ştiinţifice din cultura română. 
După anul 1900, BSRRG a purtat amprenta 
profesorului Simion Mehedinţi, care a fost 
preşedintele Comitetului de redacţie al 
Buletinului până în 1944.  

Aducând geografi de înaltă statură 
ştiinţifică (Vintilă Mihăilescu, C. Brătescu, N. Al. 
Rădulescu, Victor Tufescu, G. Vâlsan), fiecare 
volum al Buletinului a devenit, cu timpul, un op 
ştiinţific de mare valoare, cu o structură 
sugestivă: I. Partea ştiinţifică (conferinţe, 
memorii, lucrări, rapoarte, fapte, cronici, notiţe, 
informaţiuni, recesiuni); II. Actele Societăţii şi 
finanţele (procese verbale ale şedinţelor, 
corespondenţă, cuvântări, concursuri, premii, 
bugete, conturi de gestiune, diverse); III. Anuarul 
membrilor societăţii. 

Simion Mehedinţi a publicat relativ puţin în 
Buletin, rolul lui fiind acela de a garanta valoarea 
ştiinţifică a studiilor şi rezultatele cercetărilor  
trimise la redacţie. 

Prima colaborare pe care a trimis-o la  
Buletin a fost Insula Şerpilor – o scrisoare pe 
care, la 134 d. Chr., Arian, guvernatorul 
Bythiniei, o adresează împăratului Adrian, în: 
tomul XIV, 1893, p. 83, după care au urmat: 

Locul geografiei între ştiinţe, în: tomul XV, 
1894, p. 17; 

Scrisoare către Lahovari şi Curiose 
Beschreibung von der Moldau und Wallachay – 
1699, în tomul XVI, 1895, p.113; 

Studiul geografiei în învăţământul 
secundar, tomul XXII, 1901, p. 209; 

Activitatea Societăţii Geografice Române 
(Dintr-o conferinţă ţinută la Societatea 
Geografică Română în 28 aprilie 1912), în: tomul 
XXXIII, 1912, p. 1; 

Congresul de geografie, în: tomul XXXIII, 
1912, p. 311; 

Congresul de geografie între elevii şcolilor 
primare şi secundare, în: tomul XXXIII, 1912, p. 
385; 

Raportul secţiei didactice, tom XXXIV, 
fasc. I, 1913, p. 61; 

Regele Carol I şi studiile geografice cu 5 
hărţi, în: tomul XXXV, 1914; 

Chestia orientală din punct de vedere 
geografic şi etnografic, în: tomul XXXV, 1914, p. 
169; 

Câmpia Română de George Vâlsan 

[recenzie], în: tomul XXXVI, 1915, p. 795; 
Observaţii geografice asupra războiului. 

Emanciparea unei rase [referat], în tomul 
XXXVII, 1916-1918, p. 595. Prezentări ale unor 
conferinţe rostite la Academie; 

Legea creşterii statelor [referat], în tomul 
XXXVII, 1916-1918, p. 597; 

Observări asupra Dobrogei, în tomul 
XXXVIII, 1919, p. 187. Textul a fost publicat 
anterior în Convorbiri literare, nr. LI, 1919. 
Autorul prezintă Dobrogea ca pe o „insulă”, 
străină şi de Carpaţi, şi de Balcani. Până pe la 
anul 600 d. Cristos, elementul creştin era 
precumpănitor, apoi au năvălit popoarele 
migratoare, cei din urmă fiind turcii şi tătarii. 
Înainte de venirea acestora, elementul românesc 
se impusese prin Mircea Voevod, domn până la 
marea cea mare, iar după turci, Dobrogea intră 
sub suzeranitatea lui Carol I. Turcii şi tătarii au 
dat Dobrogei o viaţă pastorală în locul celei 
agricole. Agricultura şi pescuitul sunt ocupaţii 
româneşti. O mare influenţă a primit Dobrogea 
din Transilvania, prin transhumanţă, unii ardeleni 
aşezându-se pe aceste locuri şi întemeind 
familii.  

Cu toate că astăzi (1919) bulgarii emit 
pretenţii asupra acestui ţinut, elementul lor etnic  
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 reprezintă doar 51.149 locuitori, faţă de 216.425 
români – „Concluzia firească nu poate fi decât 
una: din punct de vedere geografic, istoric, 
etnografic şi antropogeografic, fâşia de pământ 
dintre Dunăre şi Mare este faţada naturală a 
statului român spre calea liberă a Oceanului”. 

Monografia comunei Răşinari de V. 
Păcală [recenzie], în: tomul XXXVIII, 1919, p. 
272. O cronică favorabilă a lucrării lui Victor 
Păcală, pe care o propune pentru premiul 
divizibil al Academiei. (Cartea a fost premiată cu 
1.000 lei); 

Ardealul nostru de Gh. Negoescu 
[recenzie], în: tomul XXXIX, 1920, p. 326; 

Din progresele geografice în anul 1920 
[referat], în: tomul XL, 1921, p. 373; 

Congresul de Geografie din Braşov (20-29 
iunie), rezultatul discuţiei asupra programei, în: 
tomul XLI, 1922, Bucureşti, pp. 215-220, 
[semnează S. M.]. Arată că „studiul patriei” are la 
noi o însemnătate deosebită, mai ales după  
Unire, respectând postulatul: „de la cunoscut la 
necunoscut, de la ce este aproape, la ce este 
departe, de la simplu la compus. După ce 
argumentează foarte clar etapele studiului 
geografiei la cursul primar şi secundar, prezintă 
programa învăţământului geografic agreată de 
participanţii la acest congres: „cls. a II-a – 
Comuna, judeţul; cls. a III-a – România. Cursul 
secundar: cls. I (3 ore) – Pământul în general şi 
România la urmă; cls. a II-a (3 ore) – 
Continentele nordice şi Europa în România; cls. 
a III-a (3 ore) – România; anul I (2 ore) – 
Geografia fizică (programa din 1898); anul II (2 
ore) – Geografia economică; anul III (1 oră) – 
Etnografie, Antropologie; anul IV (2 ore) – 
România. 

Dare de seamă asupra mersului geografiei 
în 1923, în: tomul XLII, 1923, Bucureşti 1924, p. 
289; 

Unirea bisericilor române, în tomul XLIII, 
1924, pp. 126-129; 

Sire, Înaltă Doamnă, Alteţă Regală, 
Doamnelor şi domnilor! [cuvântare la sesiunea 
jubiliară - 50 de ani - de la înfiinţarea S.R.R.G.], 
în: tomul XLIV, 1925, p. 27. Conferenţiarul trece 
în revistă realizările Societăţii în cei 50 de ani de 
existenţă: harta ştiinţifică a ţării, manualele 
şcolare şi învăţământul geografic, stimularea 
cercetării ştiinţifice; înfiinţarea Institutului 
Geologic; 

Raport cu privire la mişcarea geografică în 
1925, în: tomul XLIV, 1925, p. 53. Este de fapt 
un „raport” ştiinţific prin care Simion Mehedinţi 
relevă noutăţile geografice „de pe toată faţa  

planetei”, în cele patru învelişuri: geografia 
aerului, hidrosferă, litosferă şi biosferă – „O hartă  
care să arate la noi zona de azi a acestei insecte 
[lăcusta] şi zarea de odinioară (…) ar fi un 
document antropogeografic destul de 
caracteristic pentru legătura dintre neamul 
românesc şi pământul pe care e aşezat.”; 

Dacia pontică şi Dacia carpatică. 
Observări antropogeografice (Perioada 
preistorică, Perioada geto-dacă, Perioada daco-
romană), în: XLVII, 1928, Bucureşti 1929, pp. 5-
18; idem: Roald Amundsen, pp. 308-314. Când 
măsoară munca unui geograf, Mehedinţi îşi 
propune să răspundă la trei întrebări „cât a 
contribuit la întinderea orizontului geografic”; „cât 
a îmbogăţit ştiinţa, adunând material nou” şi „cât 
a sporit cugetarea geografică”. În acest sens, 
Mehedinţi arată că „epoca întinderii 
orizontuluigeografic s-a închis. Fiinţa omenească 
a luat acuma cunoştinţă de toată întinderea 
planetei. Perioada de la Columb la Amudsen s-a 
sfârşit sub ochii generaţiei avioanelor şi 
submarinelor”. 

La inaugurarea unui nou curs de 
geografie, în: tomul XLVIII, 1929, Bucureşti 
1930, pp. 283-286. Salută înfiinţarea unei noi 
catedre la Facultatea de Geografie şi venirea lui 
C. Brătescu; 

Discordanţe antropogeografice, în: tomul 
LII, 1933, Bucureşti, 1934, pp. 193-204. Prima 
discordanţă geografică este legată de 
„batjocorirea” solului, prin tăierea pădurilor, care 
aduce mari nenorociri acestei ţări, exploatarea 
iraţională a pământului, pulverizare a proprietăţii 
care a dus la scăderea producţiei agricole.  
Remediul stă în „apărarea pădurii de abuzurile 
electorale” şi ameliorarea agriculturii prin 
ridicarea nivelului tehnologic; 

Mişcarea geografică în România. Dare de 
seamă, cu ocazia aniversării a 60 de ani a  
Societăţii Române Regale de Geografie, în:  
tomul LIV, 1935, Buc., 1936, pp. 335-349. Face 
cronica Soc. Regale Române de Geografie şi 
„evoluţiei mişcării geografice de la noi şi a  
învăţământului geografic, spre a-şi da seama că 
geografia nu este o îngrămădire de lucruri, de 
nume şi numere, ci o sistematizare de fapte,  
într-un domeniu propriu, după metode proprii.”; 

1937, Cuvinte de bună venire adresate 
exploratorului englez Ruttledge [semnează S. 
M.], tomul LVI, 1937, pp. 450-452. Cuvântul de 
salut şi de mulţumire pentru conferinţa rostită, 
adresat exploratorului englez. S. Mehedinţi trece 
în revistă contribuţia englezilor la dezvoltarea 
ştiinţei geografice;  
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Qu’est que la Transylvanie?, în: BSRRG, 
tomul LIX, 1940, Bucureşti 1941, pp. 1-110. 

CONVORBIRI LITERARE. Revista cu cea 
mai lungă viaţă din publicistica românească – cel 
mai vechi steag cultural al românilor – a apărut 
în perioada: martie 1867-martie 1944. Din 1867 
şi până în 1885 a avut ca redactor pe Iacob  
Negruzzi, care a condus-o şi ca director încă 8 
ani, iar între 1893 şi 1895 tot el i-a purtat de  
grijă, asistat de un comitet de tineri. Din 1895 şi 
până în 1902, aceştia şi-au asumat sarcina 
efectivă a muncii redacţionale, asigurând apariţia 
revistei.  

În perioada 1902-1906, revista a avut ca 
director pe istoricul I. Bogdan. Din ian. 1907 şi 
până în decembrie 1923, directorul Convorbirilor 
a fost Simion Mehedinţi. Din 1924 şi până în 
1939, la conducere, tot în calitate de director, a 
fost Al. Tzigara-Samurcaş, iar ultimii ani de 
existenţă ai revistei conducerea a fost 
încredinţată lui I. E. Torouţiu.  

Din 1885, Convorbirile s-au mutat la  
Bucureşti. În timpul cât S. Mehedinţi a fost 
director, şedinţele Convorbirilor se ţineau în 
casele acestuia din str. Dimitrie Racoviţă nr. 12. 
Directorul a primit, odată cu directoratul, şi 
proprietatea asupra revistei. Dreptul de 
proprietate asupra Convorbirilor l-a cedat 
Academiei Române la 2 martie 1945

5)
.  

Despre Convorbiri, s-a spus că în 
perioada directoratului Simion Mehedinţi, 
publicaţia şi-a schimbat profilul, devenind o 
revistă ştiinţifică, afirmaţie adevărată, dar acest 
lucru n-a fost rău şi nu s-a întâmplat numai din 
cauza directorului publicaţiei. A fost un fapt 
aproape normal. Însuşi Mehedinţi ar fi dorit ca la 
conducerea revistei să vină un literat. În acest 
sens, junimiştii se  gândeau la Panait Cerna, 
plecat la studii în Germania, dar moartea 
prematură a acestuia a dus la prelungirea 
directoratului Mehedinţi. 

Apariţia unor noi curente în literatura  
europeană de la începutul secolului trecut, 
apariţia unor noi curente literare (Poporanismul,  
Sămănătorismul, Modernismul), a unor noi 
publicaţii în România începutului de secol XX 
(Contemporanul, Convorbiri critice, Viaţa 
românească, Sburătorul etc.), maturizarea unor 
tineri junimişti, circulaţia unor idei noi, a făcut ca 
publicaţia Convorbiri literare să nu mai poată 
aduna sub aceeaşi cupolă această mare 
diversitate culturală, epoca junimiştilor fiind 
depăşită. 

Venirea lui Mehedinţi la direcţia 
Convorbirilor literare, deşi  n-a fost dorită nici 
chiar de el, a provocat o mare emoţie şi 
antipatie, în primul rând în rândurile junimiştilor 
înşişi, ca şi cum  viitorul director ar fi fost vinovat 
de această opţiune a lui Titu Maiorescu. Aşa 
cum observam mai sus, schimbarea profilului 
revistei a fost un lucru firesc, pentru că şi 
timpurile s-au schimbat. 

În memoriile lui Mehedinţi, în curs de 
apariţie la Editura Terra, aflăm lucruri 
interesante. În primul rând aflăm că junimiştii 
erau preocupaţi de politică, problema 
Convorbirilor trecând în planul doi. De 
asemenea, mai observăm convulsiile din 
interiorul Junimii, în care tonul îl dă  
Mihail Dragomirescu, cel care doreşte cu orice 
preţ să preia direcţia Convorbirilor, cel care  
doreşte şi obţine, prin mijloace nu tocmai 
ortodoxe, postul de profesor de la Universitate: 
„Am vorbit numai de cele literare. De politică, 
numai incidental, căci era penibil pentru 
amândoi. Am discutat chestiunea Convorbirilor. 
Eu i l-am propus pe Duiliu Zamfirescu. 
Negulescu zicea zilele trecute să iau eu  

5) Cf. Costică Neagu - Simion Mehedinţi, biobibliografie, Ed. Terra, Focşani 2003, pp. 58-82. 

file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti,%20publicist,%20pp.%201-56.doc#_ftn1#_ftn1
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răspunderea Convorbirilor. A rămas să mai 
vorbim, dar vedeam un fel de scepticism la M
[aiorescu] cu privire la generaţia noastră – Fibra 
frumoasă a onestităţii… nu prea e aparentă” (1 
oct. 1906); „Am suferit o mare tentaţie din partea 
lui Bogdan, Pangrati şi Negulescu… să iau 
Convorbirile? Le-am răspuns că mă tem să nu 
m o a r ă  p e  b r a ţ e l e  m e l e  ş i  a ş  
rămâne cu ruşinea, că am fost cioclul lor. Sunt la 
o mare răscruce” (10 oct. 1906); „Dl Maiorescu 
vrea cu orice preţ să iau eu Convorbirile. Crede 
că Dragomirescu a trecut la takişti. Eu l-am  
asigurat că nu, zicându-i: „ – Am auzit că se 
spânzură unii ca să moară, dar să se spânzure  
cineva cu gândul ca să trăiască, asta n-o cred. 
Şi el, Dragomirescu, s-ar spânzura trecând la 
takişti?” (30 oct. 1906); „Ieri la 4.5, la Maiorescu. 
Repetă propunerea să iau direcţia Convorbirilor. 
Eu îi spun: – Nu se ştie ce se poate întâmpla. 
Poate că am idei sociale deosebite de ale altora 
(…) Atunci vreau să fiu liber şi să scriu ce  
voiesc” (1 nov. 1906); „Pangrati îmi spune că 
Dragomirescu s-a dus la el şi l-a anunţat că  
doreşte să ia direcţia Convorbirilor şi chiar a  
făcut demersuri pe lângă alţi colegi de redacţie 
să i le treacă lui (8 nov. 1906); „Maiorescu:  
Tânărul Cerna a fost invitat la masă de 
Dragomirescu, care  zice că face şcoală literară 
şi afirmă că va lua direcţia Convorbirilor. Iorga 
aude de aceasta şi trimite vorbă lui Cerna să nu-i 
mai calce în casă!” (14 nov. 1906); „Eu aduc 
mulţumiri lui Bogdan pentru că a condus 
Convorbirile, dar propun să nu luăm hotărâri 
înainte de a consulta pe dl Maiorescu. 
Dragomirescu îmi adresă atunci un cuvânt 
necuviincios. L-am obrăznicit. Am părăsit 
adunarea” (20 nov. 1906); „Marţea trecută, 
Dragomirescu a fost la dl Maiorescu şi l-a 
ameninţat, că scoate o nouă revistă, dacă nu-i 
dă lui direcţia Convorbirilor. Dle Dragomirescu, 
de ce nu scoţi o revistă aparte, dacă ai nevoie de 
a da la lumină convingerile dtale? etc., etc.” (2 
dec. 1906). 

Simion Mehedinţi a publicat în Convorbiri 
literare 473

6)
 de articole, materiale care se 

constituie într-o adevărată enciclopedie a 
mişcării ştiinţifice, literare şi culturale a timpului.  

Articolele publicate de Mehedinţi ar putea 
fi împărţite în două grupe: articole originale (103) 
şi articole în care autorul face recenzii şi 

prezentări ale unor lucrări apărute, comentarii 
despre oameni şi cărţi, despre reviste etc.  

Mehedinţi acoperă o problematică de o 
mare diversitate: geografie (Locul geografiei  
între ştiinţe, Obiectul şi definiţiunea geografiei, 
Geografia o disciplină universitară etc.); 
antropogeografie (Antropogeografia şi 
întemeietorul ei Fr. Ratzel); istorie, chestia 
agrară (Prejudecăţi în chestia agrară, Viaţa 
agricolă); economie politică, educaţie (Educaţia 
în seminare, Îndărăt spre şcoală); pedagogie 
(Altă creştere, Păcăleli aritmetice, Alfabeţia şi 
cazarma şcolară, Pregătirea învăţătorilor o 
problemă de stat, Către noua generaţie); 
literatură şi critică literară (Americanism literar, 
Scriitori şi mecenaţi, De la critică la harţă); 
scriitori (Eminescu, Creangă, Caragiale, Elena 
Farago, Ion Minulescu, Al. Vlahuţă etc.); religie 
(Unirea bisericilor române, Familia preoţilor şi 
căsătoria etc.).  

La 7 ani de la preluarea direcţiei 
Convorbirilor, „în pragul jubileului de 50 de ani”, 
Mehedinţi face un bilanţ al înfăptuirilor bătrânei 
reviste,  
bilanţ pe care îl va publica în lucrarea cu titlul 
semnificativ: „Primăvara literară” (1914). Încă de 
la început, autorul arată că revista a dobândit o 
serie de colaboratori tineri, prin aceasta urmărind 
să stabilească „legătura dintre viitor şi trecut”.  

Şi în perioada directoratului său, 
Convorbirile s-au condus după „Criticele” lui 
Maiorescu, asumându-şi sarcini etice, să apere 
„normele de apreciere, dobândite prin atingerea 
cu cultura europeană, păstrând flacăra iubirii de 
ideal”

7)
 şi propagând mereu optimismul şi 

„manifestările originale ale culturii româneşti”: 
lirica sinceră, nuvela, opera dramatică, studiile 
de filosofie, frumuseţea artei naţionale etc. 
Urmărind „ţinta etică” şi respingând simbolismul 
şi alte curente apărute în Occident, revista şi-a 
atras critici serioase din partea lui E. Lovinescu, 
în special, care spune că „hotarul estetic al lui S. 
Mehedinţi trece prin Eminescu”, acesta fiind un 
rural „dominat de ideea etică şi etnică”. 

În „Primăvara literară”, directorul 
Convorbirilor urmăreşte pe „cei aleşi ai tinerimei 
de azi”, urmăreşte cu multă atenţie curentele noi: 
zolismul şi „florile răului”, adică simbolismul. 
Respingând, cu hotărâre, noile curente literare 
venite din Occident, S. Mehedinţi îşi întoarce în 
permanenţă privirile către creaţia populară, către  

6) x x x – Convorbiri literare, bibliografie, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1975, editată de  

Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti, alcătuită de C. Pompilian şi H. Zalis. Vezi şi Costică Neagu –  

Simion Mehedinţi, biobibliografie, op. cit., pp. 130-167. 
7) Soveja – Primăvara literară, Ed. Alcalay, Bucureşti, 1914, p. 2. 

file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti,%20publicist,%20pp.%201-56.doc#_ftn1#_ftn1
file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti,%20publicist,%20pp.%201-56.doc#_ftn2#_ftn2
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Alecsandri, Eminescu, Creangă, Coşbuc, Goga, 
manifestându-şi o mare încredere în viitor  fără  
a putea prezenta câteva vârfuri,  cu adevărat 
serioase din perioada la care se referă. El 
reiterează vechile criterii de alegere a 
colaboratorilor: „desăvârşita libertate în marginile 
talentului şi a onestităţii ştiinţifice”; va promova 
literatura adevărată, în care se regăseşte 
poporul, literatura care „se inspiră de la o 
atitudine istorică”. 

S. Mehedinţi constată că a apărut un 
fenomen nou, „industrializarea scrisului” −  
americanismul literar − care duce la „înrolarea 
bănească a scrisului”. Prin aceasta „Condeiele 
încep a fi arvunite ca secera, sapa sau alte 
unelte de muncă”, iar alături de „ziarele de 
speculă” apar şi „volumele de speculă”. 
Mehedinţi respinge scrisul pe bani − la 
Convorbiri colaboratorii nu erau plătiţi −  care 
iobăgeşte pe scriitori.  

 Volumul Primăvara literară mai cuprinde 
studii despre Alexandru Odobescu – a cărui  
personalitate, dar mai ales operă este elogiată; 
despre Panait Cerna, precum şi monografia Titu 
Maiorescu, notiţe biografice. Opiniile privitoare la 
arta  scrisului din această lucrare şi din alte studii 
critice care i-au urmat se înscriu în doctrina  
maioresciană privitoare la artă, la locul şi rolul 
creaţiei spirituale în realizarea progresului.  
Adversar al formelor fără fond, etnicist, în sens 
maiorescian, Mehedinţi este „adeptul 
evoluţionismului organic, acceptă şi aplică tezele 
pozitivismului şi determinismului, cărora le 
adaugă principiile cauzalităţii şi ale 
interdependenţei fenomenelor”

8)
, iar atunci când 

apar aspecte sociale şi politice ale evoluţiei le 
integrează determinărilor mediului geografic şi 
experienţei noastre istorice. 

Cu toate că nu a urmărit în mod 
programatic fenomenul literar, cu toate că i s-a 
contestat, cu vehemenţă, gustul estetic  la 
„reviste literare n-au ce căuta geografi sau 
colecţionari de cusături naţionale, ci critici cu un 
ideal estetic determinat”

9) 
− Mehedinţi a continuat 

să scrie studii şi cronici, în Convorbiri literare şi 
în alte publicaţii ale vremii, despre: Mihai 
Eminescu şi Ion Creangă, Ion Minulescu, Ioan 
Adam, I. Al. Brătescu-Voineşti, Ion Ghica, Elena 
Farago, Al. Vlahuţă, M. Sadoveanu etc.  

În anul 1936, a publicat studiul 
„Optimismul lui Eminescu”. Despre poetul nostru 

naţional. În 1957, afirma următoarele: „Istoria 
românilor se va împărţi pentru totdeauna în  
două: cum a fost înainte şi cum va fi după  
Eminescu” (S. Mehedinţi −  22 II 1957). 

O parte dintre scrierile sale prin care  
urmărea formarea opiniei publice, se referă la 
politică. Acestea au fost strânse şi tipărite în  
volumul Politica de vorbe şi omul de stat. Cele 
mai multe articole politice au apărut prima dată 
în: Convorbiri literare (Politică şi literatură, 
Prejudecăţi în chestia agrară, Îndărăt spre 
şcoală, În chestiunea inamovibilităţii, Cuvinte 
către studenţi, Lupta contra anarhiei, Risipa pe 
care o face statul în străinătate etc.); în Duminica 
poporului, unde au fost publicate diverse 
discursuri şi conferinţe.  

Simion Mehedinţi a fost unul dintre cei mai 
redutabili polemişti, căruia nu i-a fost străin  
niciun domeniu al manifestărilor umane. Pentru  
a-şi exprima ideile şi opiniile, el a utilizat, cu  
excelente rezultate, aproape toate stilurile  
funcţionale ale limbii: ştiinţific, administrativ, 
publicistic şi beletristic. Încă de la primele scrieri, 
se observă o grijă remarcabilă pentru limbajul 
folosit, fiind atent, în permanenţă, ca mesajul său 
să fie receptat de toţi cei cărora li se adresa, 
asigurând în acelaşi timp, prin frumuseţea frazei, 
o remarcabilă armonie între fondul ştiinţific şi cel 
cultural. Citind scrierile şi studiile ştiinţifice, 
critice, filosofice, pedagogice, etnografice şi 
opera literară, eşti impresionat de modul în care 
sunt tratate şi relevate conceptele ştiinţifice sau 
filosofice, de armonia şi de claritatea limbajului 
folosit: „La albine, care trăiesc în matriarhat, 
bărbaţii sunt osândiţi în masă. Ieşiţi din ouă la fel 
cu cele care nasc albine lucrătoare (dar 
nefecundate), bărbaţii sunt nişte milogi”

10)
.  

Fiind un mare publicist şi om al cetăţii, 
Mehedinţi a ieşit de multe ori la rampă, 
expunându-şi opiniile, făcând corecturile 
necesare, acolo unde era nevoie, sfătuind şi 
educând tineretul studios, clasa politică precum 
şi întregul popor. În aceste scrieri, autorul se 
dovedeşte a fi un spirit clasic, echilibrat, atent la 
adevărul ştiinţei − „Politica este ştiinţă şi morală 
aplicată”, dar şi un pamfletar redutabil, ale cărui 
asalturi lovesc în plin fără a lăsa adversarului nici 
o şansă. Cele mai multe dintre scrierile sale, cu 
caracter polemic, au apărut în volumul Politica 
de vorbe şi omul de stat. Scrierile polemice au 
izvorât dintr-o „repede coborâre în latura etică a   

8) Al. Hanţă − Simion Mehedinţi, între ştiinţă şi literatură (postfaţă), în: S. Mehedinţi − Premise şi 
concluzii la Terra… , op. cit., pp. 265-279. 

9) Eugen Lovinescu − Istoria literaturii române contemporane, Ed. Minerva, Bucureşti, 1981, vol. I, p. 
173. 

10) S. Mehedinţi − Politica de vorbe şi omul de stat, Ed. Terra, Focşani 1999, p. 169. 
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vieţii”, prin „năvălirea unor elemente prea 
inferioare în viaţa politică

11)
.  Deşi multe dintre 

aceste scrieri îşi au substanţa în viaţa politică, se 
încadrează în opera polemică. „Dervişii 
condeiului” sunt publiciştii gazetelor de partid 
care nu au nici cea mai mică deontologie 
profesională, despre idei nici nu poate fi vorba. 
Principala caracteristică a acestor dervişi − 
cerşetori − este brutalitatea limbajului, „război 
fără cruţare”, la care se adaugă lipsa oricăror 
convingeri. Ei sunt nişte cobzari în soldă, care 
cântă, când la o nuntă, când la alta. Cauzele 
acestui fenomen sunt: „lipsa de frâu legal”; lipsa 
pregătirii profesionale; lipsa unor graniţe dintre 
partide. Vinovaţi de această alunecare spre  
brutalitate sunt şi „conducătorii vieţii politice, care 
se pare că n-au înţeles nici pe departe rolul unei 
adevărate prese”

12)
 şi care îngăduie să se scrie 

orice în numele partidului, fără a se verifica dacă  
este adevăr sau minciună. 

Caracteristice pentru stilul de pamfletar al 
lui S. Mehedinţi rămân scrierile: Către Popescii 
Partidului Liberal, Naţionalismus latrans şi  
Concepţia materialistă a istoriei (după C. 
Dobrogeanu-Gherea). Răspunsurile pe care le 
dă, de fiecare dată, celor cu care intră în 
polemică, sunt atent formulate şi se bazează pe 
o argumentaţie fără cusur, iar ironia fină apare la 
tot pasul: „Prietenii care vor să te ajute, nu-ţi pot 
sluji niciodată, cât duşmanii care te bârfesc”, cu 
sensul: Fereşte-mă, Doamne, de prieteni!...  

Liberalilor care l-au învinuit că şi-ar fi 
schimbat numele din Popescu, luând numele 
unui judeţ de la capătul ţării, le răspunde cu  
argumente lingvistice, etnologice şi de istorie a 
culturii: „numele de familie poate fi, cu vremea, 
semn de o deosebită destoinicie a unui neam de 
oameni”. Numele de Popescu, nume relativ  
tânăr, vine de la „popă”, om subţire, ştiutor de 
carte, învăţătura fiind pentru preoţi, nu pentru 
mireni. Atitudinea ironică a liberalilor, iubitori de 
noutate cu orice preţ, faţă de toate numele care 
se termină în -escu, este o greşeală de „lèse-
democraţie”, a oficiosului său Viitorul, iar  
polemistul îi îndemnă pe Popesci să rămână  
credincioşi tradiţiei, cinstind manifestările 
poporului român. 

În ceea ce priveşte „Nationalismus latrans 
(răspuns Neamului românesc)”, autorul se 
declară un adept al naţionalismului autentic, 
„întemeiat pe adânci convingeri ştiinţifice” şi  
respinge naţionalismul verbal, lătrător, pornit din 

ură şi reprezentând o mare primejdie. În prima 
parte a răspunsului, după un larg expozeu  
asupra lătratului, în care compară naţionalismul 
verbal cu lătratul la lună, arată că „un 
naţionalism real îţi impune un scrupulos respect 
faţă de adversar şi te obligă să fii drept faţă de 
toţi aceia cu care treci împreună pe faţa 
pământului”. Autorul nu scapă ocazia de a 
aminti, într-o amplă notă de subsol, faptul că 
Neamul Românesc, deşi, în general, 
promovează naţionalismul real, şi-a schimbat de 
multe ori orientarea, devenind când naţionalist-
democrat, când antisemit, când antidinastic etc. 
Şi toate acestea cu scopul cultivării „propriei 
persoane” a domnului Nicolae Iorga. 

În „Concepţia materialistă a istoriei”,  
Simion Mehedinţi polemizează, prin C. 
Dobrogeanu-Gherea, cu socialiştii români şi 
străini. Deşi anunţă un eseu ştiinţific, autorul − C.  
Dobrogeanu-Gherea − după un periplu prin 
„înţelepciunea străinătăţii”, presărat cu laude la 
adresa lui Marx, Engels şi compania, trece cu 
„un aer de savant grăbit” peste concepţiile 
religioasă şi metafizică, ajungând la „Concepţia 
istorică” a mersului omenirii, prezentată fără 
metodă şi argumente ştiinţifice. Mehedinţi arată 
că autorul broşurii vulgarizează conceptul de 
ştiinţă, reducând întreaga istorie a societăţii la 
ideea că „progresul ar atârna de măsurile 
administrative ale unui guvern, care s-ar ocupa 
într-un anumit chip de producţia şi împărţirea 
bunurilor materiale (…). Despre starea socială a 
pisicilor să fi vorbit domnul Gherea, şi tot ar fi 
trebuit să ţină seama de mai multe elemente 
explicative”

13) 
. În final, arată că acest „catehism 

filosofic al socialiştilor n-are nimic comun nici cu 
filosofia, nici cu ştiinţa”. Aprobă demersul lui C. 
Dobrogeanu-Gherea, dar numai în latura politică 
şi doar ca pe un protest împotriva modului de 
răsplătire a muncii, arătând că trebuia să rămână 
în sfera politicului şi să nu se arunce în luptă „în 
numele ştiinţei, spre a-şi mări prestigiul 
personal”, interpretând istoria ca o „vrabie care 
visează numai chestia cu mălaiul, pe toată arena 
istoriei”. 

Slova de foc a lui S. Mehedinţi se 
manifestă în: Răspuns domnului Şişmanov, fost  
ministru de instrucţie a Bulgariei: „noi privim cu 
indignare la sentimentele pe care le-aţi sădit în 
sufletul tineretului bulgar”; Interpelarea 
extraparlamentară privitoare la Calul din Piaţa 
Teatrului (adresată dlui I. I. C. Brătianu) −   

11) S. Mehedinţi - Politica de vorbe… , op. cit., p. 9. 
12) Idem, p.37. 
13) S. Mehedinţi - Politica de vorbe…, op. cit., pp. 239-240.  

file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/F.%20S.%20Mehedinti,%20publicist,%20pp.%201-56.doc#_ftn1#_ftn1
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„Gloaba din  Piaţa Teatrului a stat săptămâni 
întregi nemâncată şi nebăută, aşteptând că doar 
s-o îndura măcar vreun rândaş al Triplei Alianţe 
să-i spună un cuvânt bun”; în Scrisoare către cei 
trei miniştri de culte de la sfârşitul anului 1918: 
„Şi astfel poliţele scrânciobului politic au 
continuat a se învârti mai departe cu un ritm de o 
regularitate pitagoreică”. 

Chiar şi Răspuns celor 54 deputaţi şi 
senatori din Partidul Ţărănesc sau în Către  
prietenii din Partidul Conservator, scrisoarea de 
divorţ adresată colegilor de partid (Duminica  
poporului − 30 nov. 1919), ne dezvăluie un om 
de o mare probitate morală, dar şi un talent 
polemic remarcabil, credincios ideilor sale şi 
poporului de jos şi încrezător în viitorul României 
Mari: „De azi înainte, voi întrebuinţa zilele câte 
îmi mai rămân pentru ai mei, ajutând, ca 
profesor şi director al câtorva publicaţii o Altă 
creştere a poporului. Înainte de a mă apropia de 
apus, îmi doresc să întorc ochii către răsăritul pe 
care îl aşteptăm toţi în România-Nouă”

14)
. 

Mehedinţi a semnat articolele publicate în 
Convorbiri literare cu numele său adevărat, dar 
şi cu o sumedenie de pseudonime: S. Mehedinţi, 
Soveja, S.O.V., S.M., M., SO, O, T, LS, N, S, 
Spectator, TN, TU, CL, MC, TA. 

S. Mehedinţi a publicat în Convorbiri, 
înainte de a deveni directorul publicaţiei, 8 
articole şi 48 de articole după ce a plecat de la 
direcţia revistei. 

Primul articol, „Locul geografiei între 
ştiinţe. Clasificarea lui Auguste Comte”, a fost 
publicat în anul 27 al revistei, nr. 7, la 1 nov. 
1893, pp. 529-541, iar ultimul articol, „O familie 
sfântă” (Dinastia Hohenzolern), a apărut în anul 
77, nr. 2 din luna februarie 1944. Între aceste 
coordonate de timp s-a desfăşurat întreaga 
activitate de la Convorbiri literare a lui Simion 
Mehedinţi, timp în care acesta a publicat în 
revistă 474 de articole, cf. monografiei: „x x x − 
Convorbiri literare, bibliografie, Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1975”.  

DUMINECA POPORULUI. Adevărata  
vocaţie de publicist a lui Simion Mehedinţi s-a 
forjat în publicaţia Dumineca poporului. 
Parcurgând cel puţin primele numere, care, 
credem că, au fost scrise în întregime de 
directorul publicaţiei, vom identifica în fiecare 
cuvânt aşternut pe hârtie, concepţia, 
convingerile, ataşamentul faţă de cei „ce trăiesc 
prin muncă şi pentru muncă”.  D u m i n e c a 
poporului este tribuna de la care Mehedinţi 

vorbeşte timp de 17 ani cu poporul său, este 
prinosul de jertfă şi de recunoştinţă adus celor 
din rândurile cărora s-a ridicat. Dumineca 
poporului s-a născut dintr-un dureros sentiment 
de ataşament faţă de „omul de lângă ţărână”, pe 
care toţi l-au batjocorit şi l-au furat.  

„Foaie scrisă pe înţelesul tuturor, lucru rar 
întâlnit pe la noi”, Dumineca poporului are o 
grafică şi o prezentare încărcate de simboluri, 
prin care Mehedinţi vrea să ajungă la sufletul şi 
la mintea săteanului: paradigma „Un neam, un 
suflet, un hotar”, căreia îi adaugă cuvântul 
„credinţă” − „Un suflet un neam, un hotar şi o 
credinţă”, aduce în prim plan conceptele 
fundamentale ale existenţei noastre: naţiunea 
(era secolul naţionalităţilor), ţara şi credinţa, 
pilonii pe care s-a sprijinit acest neam de-a 
lungul veacurilor. Să nu uităm că Dumineca... 
apărea în pragul izbucnirii primului Război 
Mondial, când România stătea în espectativă, 
ezitând de ce parte să intre într-un război care, 
credea Mehedinţi, se va sfârşi în câteva 
săptămâni. Dumineca... are pe pagina de titlu un 
triptic în care, într-o grafică simplă şi sugestivă, 
sunt ilustrate instituţiile fundamentale ale statului: 
biserica, şcoala, sfatul bătrânilor, obştea, satul.  

14) S. Mehedinţi − Către prietenii din Partidul conservator, în: Duminica poporului, anul IV, nr. 12 din 30 
noiembrie, 1919, pp. 1-2. 
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Sub banda cu titlul şi datele de 
identificare, în stânga, apare editorialul revistei, 
scris de Mehedinţi, de regulă, nesemnat, iar în 
poziţie centrală apare, în primii ani, o fotografie 
reprezentativă pentru cultura populară sau 
religioasă, fie apar imagini din oraşe şi figuri ale 
unor personalităţi ale timpului: Troiţă lucrată de 
Stanciu Burduşel, Muzeul de Artă Naţională (nr. 
1); Port românesc din Vâlcea (nr. 2); Tetrapod 
de biserică, Un blidar din Transilvania; Masa din 
Biserica Proboda, Mănăstirea Cozia, Ion 
Creangă, Avram Iancu, Titu Maiorescu, 
Generalul Mackensen, Regele Ferdinand şi 
Prinţul Carol etc. 

Dacă în primii ani, publicaţia se intitulează 
„Foaie săptămânală”, după război îşi adaugă şi 
alte obiective: „Foaie pentru ridicarea poporului, 
stând la îndemâna tuturor ce au de spus un  
cuvânt cinstit pentru învăţătura neamului 
românesc în viaţa de toate zilele”. Sloganului 
enunţat mai sus, Mehedinţi îi adaugă alte 
variante,  într-un efort permanent de a-şi exprima 
sintetic toate ţelurile sale de ridicare a poporului: 
„Acuma ori niciodată!”, „Şi nu uitaţi că Satul 
poate mai mult decât Statul” sau „Satul poate 
mai mult decât Statul”. Identificăm în aceste 
paradigme preocupările şi convingerile acestuia, 
în timp. „Acuma ori niciodată” reprezintă 
perioada imediată Marii Uniri, când Mehedinţi 
milita pentru „unificarea” dintre românii din regat 
cu românii din vechile hotare sau atunci când 
elabora Legea pentru eforiile şcolare − „Nu poate 
Statul ce poate Satul”.  

Am văzut în Premise şi concluzii la Terra 
ce au însemnat pentru tânărul Mehedinţi cei doi 
ani pe care i-a petrecut la Soveja când s-a  
îmbolnăvit. Atunci s-a refăcut adevărata legătură 
cu ai săi, atunci a înţeles datoria faţă de aceştia 
şi, pentru a nu se mai considera fiul risipitor, cel 
care a risipit „o moştenire de sute de ani, adică 
tradiţia tuturor strămoşilor lui”.  

La revenirea de la studii, deşi a început o 
serie mare de proiecte ştiinţifice, educaţionale, 
culturale şi publicistice: cursurile universitare, 
manualele şcolare, direcţia Convorbirilor literare, 
preşedinte al Comitetului de redacţie al BSRRG, 
gândurile sale au fost îndreptate tot timpul către 
popor, lucru explicabil şi prin operele pe care  
le-a zămislit în această perioadă: Soarta şcolii 
rurale, Pentru biserica noastră, Îndărăt spre 
şcoală, Autonomia învăţământului, Către noua 
generaţie, Titu Maiorescu (notiţe biografice),  
Primăvara literară, Poporul etc.    

Foaia săptămânală a cărui director era 
Simion Mehedinţi, a apărut la 14 septembrie 

1914 – Ziua Crucii − cu intenţia declarată de a se 
adresa „locuitorilor din sate, precum şi 
muncitorilor din târguri şi oraşe”. Va fi o 
publicaţie pentru educarea poporului nostru, care 
va căuta „să spunem numai adevărul şi să 
ajutăm din toate puterile dreptatea”. Cel ce îşi 
propune un ideal aşa de înalt arată că au mai 
încercat şi alţii înaintea lui, dar „Pe unii i-a 
ademenit câştigul bănesc; iar pe alţii i-a ispitit 
proasta mândrie de sine; pe alţii i-a muşcat de 
inimă şarpele viclean al politicii de căpătuială şi 
de aceea s-au rătăcit (…). În clipa când vei 
vedea că am căzut în păcatele acestea, aruncă 
foaia noastră în foc”. 

Editorialul primului număr este un 
adevărat articol-program, în care cuvintele-cheie 
sunt adevărul, dreptatea şi munca. Adevărul 
arată drumul, cu adevărul ajuţi dreptatea în 
folosul celor care „trăiesc din muncă şi pentru 
muncă”. Următoarele editoriale se intitulează 
„Săptămâna”, după care vor purta fiecare un  
titlu, pentru ca apoi, cele mai multe să se 
intituleze: „De vorbă cu cititorii”. 

Deşi nu-şi semnează materialele, se pare 
că primele numere au fost scrise în întregime de 
către Simion Mehedinţi. De altfel, Mehedinţi a 
semnat foarte puţine articole din publicaţia 
Dumineca poporului, paternitatea acestora 
putând fi stabilită numai pe baza analizei stilului 
şi a ideilor autorului. 

Abia din numărul 5 (12 oct. 1914) apar 
primele semnături, primele oferte de colaborare, 
bineînţeles, fără nici un onorariu, Mehedinţi  
respingând „arvunirea condeiului”. 

Cel dintâi abonat al „Duminecii poporului” 
apare după primul număr, fiind o faţă 
bisericească. Primele semnături apar din 12 
octombrie 1914, numărul 5 al publicaţiei − preot 
Ioachim C. Stănescu − când vin şi primele 
semnale de la cititori: „Astfel, eu, ca student la 
medicină, aş dori fără nici o răsplată, afară de 
cea sufletească, să scriu eu sfaturi de 
igienă…” (un student). 

Cui se adresa publicaţia şi cine erau cei 
chemaţi să sprijine, să scrie şi să ducă în popor 
cuvântul Duminecii poporului?  

a). Cinstita preoţime era chemată şi  
îndemnată: să elimine paragina din sufletul 
norodului nostru − înjurătura (batjocorirea celor  
sfinte); să predice scurt şi pe înţelesul poporului; 
să facă din duminică o zi a sufletului; să-i educe 
pe cei buni, pentru că se vor lua şi alţii după ei. 

b). Vrednicii învăţători erau îndemnaţi să 
ţină tineretul pe lângă carte, „mutând şcoala în 
casa fiecăruia”, cu ajutorul Duminecii…  



   

P A G I N A  5 7  A N U L  I V  N U M Ă R U L 1 - 4  

c). Cărturarii şi fariseii erau cei care  
credeau că dacă au deschis şcoli sau clamau 
libertatea învăţământului, au făcut totul. „Mare şi 
primejdioasă greşeală”, deoarece trebuie să ne 
îngrijim şi de suflet, fiindcă omul e mai întâi de 
toate om. Să nu dăm poporului „pâinea otrăvită a 
multor gazete, unde e vorba de crime hoţii şi alte 
ticăloşii”. Fără carte şi educaţie, un popor 
„încape repede-repede pe mâna ticăloşilor”. 
Adresându-se acestora, directorul Duminecii 
vrea să şi-i facă aliaţi în munca de luminare a 
satelor. 

Pentru educaţia creştină a celor „care  
întâmplător n-au putut merge la slujba 
bisericească”, Dumineca poporului tipăreşte în 
fiecare număr al său Evanghelia citită la biserică 
în duminica respectivă. Aceasta este o rubrică  
permanentă şi care nu lipseşte din nici un număr 
al „foii”. 

Publicaţia avea rubrici de informaţii: Ştiri 
din ţară, Ştiri de peste hotare, Mersul războiului, 
Gospodărie (sfaturi practice), Întrebări (E vreun 
sat unde toţi locuitorii să ştie a ceti şi scrie? E 
vreo parohie, de sat sau de oraş, unde preotul 
să fi stârpit beţia? Cum? etc. Răspunsurile vor fi  
să fi stârpit beţia? Cum? etc. Răspunsurile vor fi 
publicate duminica viitoare.); Publicitate (cărţi 
bune de citit, librării, tipografii).  

Pe măsură ce se înmulţesc numerele  
apărute, publicaţia devine tot mai variată, apar 
rubrici noi, colaboratori tot mai mulţi şi din 
aproape toate colţurile ţării, se configurează 
astfel personalitatea revistei. Alături de rubricile  
semnalate mai sus, se adaugă: La şezătoare, 
Proverbe, Cuvinte din bătrâni, Cuvinte înţelepte, 
Reţete culinare, Sfaturi pentru plugari, Pentru 
gospodine, Îngrijirea copiilor mici, Hrana copiilor 
(unul dintre cei mai asidui colaboratori, pe 
probleme de sănătate, a fost Vasile Voiculescu,  
medicul-poet), Îngrijirea răniţilor (se apropia  
războiul), Ştiri şcolare, Catalogul cărţilor 
didactice de curs primar, urban şi rural aprobate 
pentru anul şcolar…, Cetitorii şi sprijinitorii 
Duminecii poporului, Cărţi apărute la Librăria…, 
Poşta (scrisori de la cititori sau răspunsuri către 
cititori), Cărţi recomandate pentru premiile 
şcolare  etc. 

Remarcăm faptul că Dumineca este o 
adevărată echipă, foarte bine sudată sufleteşte, 
dar şi în privinţa calităţii scriiturii: „noi cei de la 
Dumineca…, am făcut…, v-am spus, v-am 
atenţionat, nu v-am dezamăgit niciodată”. „Când  
condeiul va cădea din mâna noastră, să grijiţi să 
nu piară această foaie!”.  

Remarcăm că, în timp, mulţi dintre 
redactori se specializează pe anumite rubrici: V. 

Voiculescu pe sfaturi pentru sănătate; Ion Conea 
pe ştiri interne şi din afara hotarelor sau pe 
probleme politice; iar Vasile C. Şoarece, 
avocatul din Piatra Neamţ, este unul dintre 
redactorii cei mai activi ai Duminecii, care 
acoperă o tematică foarte largă.    

Dumineca... este într-o permanentă 
legătură cu poporul, fie prin „poştă”, fie prin 
învăţători sau preoţi, fie direct. Directorul „a 
hotărât un ceas anume, în fiecare luni de la 5 ½ 
la 7, să stea la îndemâna celor ce vor să-l 
cerceteze [să-l întrebe]”.  

Lucru nemaiîntâlnit, după ştiinţa noastră, e 
faptul că găsim, şi nu puţine, oferte avocăţeşti, 
„fără onorariu pentru abonaţii Duminecii”.  

Pentru a căpăta un răspuns cât mai  
adevărat la obsesiva întrebare: „Cu cine  
mergem?”, Dumineca aplică şi chestionare: „La 
gazete se scriu multe de toate. Fără să-şi dea 
numele, să scrie fiecare pe o carte poştală, 
aceste cuvinte: cu ruşii?, cu nemţii?, cu  
nimeni?”. Iată cum, la începutul secolului trecut, 
Mehedinţi propune mijloace moderne de sondare 
a opiniei publice. De altfel, Mehedinţi, în 
argumentaţia din Parlament la Legea eforiilor 
şcolare, arată că alegerile pentru membrii eforiei 
comunale se fac prin vot universal, la care 
participă atât bărbaţii, cât şi femeile.      

Editorialul, nesemnat de cele mai multe 
ori, sau semnat cu Soveja, „S” sau S. Mehedinţi, 
aparţine directorului publicaţiei. De altfel, am  
observat că toate materialele nesemnate ale lui 
Mehedinţi erau scrise cu font italic sau bold,  
inclusiv editorialele. Prin editorial, Mehedinţi este 
în legătură directă cu cititorii săi. Prin editorial, 
directorul publicaţiei stă la taifas, în fiecare  
număr al publicaţiei, cu cei pe care-i sfătuieşte: 
De vorbă cu cititorii. Acesta este un generic prin 
care se sugerează o legătură directă − de  
vorbă, deoarece fiecare articol are un titlu al său, 
de cele mai multe ori, foarte sugestiv: O 
nedreptate; Greşeli vechi, păcate noi; Vine 
sorocul la toate; Alte dări; Muncă păcătoasă; 
Munca peste hotare; Ciocoii satelor; Amăgirea 
sătenilor; Gol în punga tuturor; Cumpătarea; 
Votul femeilor; Amăgitorii tineretului; Se încep 
şcolile; Vine sorocul la toate etc.  

În cei 17 ani de apariţie a Duminecii 
poporului (14 sept. 1914-31 dec. 1915; 1 ian. 
1919-15 dec. 1933), Simion Mehedinţi a scris 
peste 400 de editoriale. O adevărată cronică vie 
a vieţii sociale, politice, economice, culturale şi 
ştiinţifice a poporului român timp de 20 de ani, 
dacă punem la socoteală şi cei trei ani de 
întrerupere a apariţiei revistei, din timpul 
Războiului de Întregire a neamului (1916-1918).  
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În toţi aceşti ani, Mehedinţi nu abdică 
niciun moment de la gândul său dintru început, 
deşi obligaţiile sale erau peste puterile unui om.  

Editorialele din perioada 1914-1915, când 
publicaţia apărea săptămânal − foaie 
săptămânală − se numeau, de cele mai multe 
ori, chiar „Săptămâna”, deşi uneori au şi alte 
titluri: Pace proastă, Un om mare (Ion Creangă), 
Ticăloşie  mărturisită, O durere şi o ruşine etc. 
Din fiecare editorial, directorul publicaţiei îşi 
creează un prilej de a prezenta mersul 
războiului, de a lămuri poporul de ce stăm în 
espectativă, cu cine e bine să mergem şi 
împotriva cui. Gândul lui Mehedinţi este de a 
sădi încrederea poporului în armata ţării şi în 
maturitatea statului: „Războiul merge încet. Nu 
se poate alege de partea cui va fi izbânda (…). 
De când e lumea nu s-a mai văzut atâta potop 
de lume şi atâta însângerare”; „Oricum avem 
buna credinţă că regele, care e om bătrân, 
precum şi cei ce stau în capul partidelor vor fi 
chibzuit toate cele de cuviinţă”.  

După ce la început afirma că războiul va 
dura câteva săptămâni, văzând mersul 
evenimentelor, afirma: „Iarna începe, războiul n-
are nici un gând să se isprăvească; …aici se 
vede înţelepciunea celor ce s-au împotrivit la 
intrarea noastră în gâlceavă; orice zi pentru ei e 
oboseală, pentru noi e întărire”. 

Conştient de faptul că războiul va duce la 
schimbarea lumii, că se vor reaşeza zonele de 
influenţă, Mehedinţi este în permanenţă atent la 
„hora de duşmani” de la toate hotarele noastre − 
ruşii, bulgarii, ungurii, nemţii − îndemnând la 
muncă, la unitate în interior şi la multă prudenţă 
în aprecierile pe care le facem asupra fiecăruia 
dintre ţările neprietene, deoarece o pace făcută 
peste capul nostru ar fi o catastrofă pentru 
viitorul nostru: „Acum închipuiţi-vă că se face o 
pace oloagă şi rămânem tot cu hotarele vechi?! 
E vădit lucru că românii de peste munţi vor fi  
apăsaţi de unguri cu o ură de moarte. Ruşii vor 
face acelaşi lucru pentru moldovenii dintre Prut 
şi Nistru (…). Hotărârile să se ţină în taină. Când 
vrei să împuşti iepurele nu dai chiote, ci pui 
puşca la ochi şi o laşi să-şi dea ea glasul”. 

Poate că ar mai fi de reţinut faptul că, deşi 
în perioada antebelică a revistei întrebarea 
obsesivă era „Când şi cu cine mergem?”, 
Mehedinţi nu uită problemele pe termen lung 
care trebuiau ridicate: comemorarea lui Ion 
Creangă − „un ţăran peste care s-a coborât harul 
lui Dumnezeu”, a lui Vasile Alecsandri − „care a 
ridicat cuvântul poporului până la tronul 
domnilor”. 

Ultimele editoriale din 1915 sunt dedicate 
„cărţilor de cetit”, prilej cu care „răspunde” unui 
tânăr, Arbore din Satul Nicşeni, ţinutul 
Botoşanilor, spunându-i care sunt cărţile cele 
mai importante pentru români şi care ar trebui 
tipărite de Dumineca poporului: Evanghelia; 
Povestea vorbei  − „adunată chiar din gura 
poporului nostru”; Poeziile populare culese de 
Vasile Alecsandri; Cronicile tipărite de M. 
Kogălniceanu; „Critice, adecă judecăţi” de Titu 
Maiorescu; „Luaţi şi citiţi Proza lui Eminescu şi o 
să se încredinţeze şi Toma necredinciosul”; 
„Basmele şi Amintirile, humuleşteanului, „o 
podoabă neîntrecută a scrisului românesc”, la 
care mai adaugă pe „Bălcescu − alt suflet senin” 
şi pe Odobescu. 

Apropierea lui Mehedinţi de presă s-a 
produs din tinereţe (1891), când a înfiinţat Liga  
Culturală, când a înfiinţat Charta rotundă şi a 
izvorât dintr-un sentiment de ataşament 
necondiţionat faţă de soarta poporului român, din 
dorinţa de a-i vedea pe români uniţi într-un 
singur stat, „să-i vedem pe români la un loc, apoi 
fie ce-o fi. Se cheamă că ne-am pus sacii în car”, 
dar după Unire, „căruţa a mers scârţâind”, 
românii fiind mai dezbinaţi ca niciodată, 
„neruşinarea se plimbă cu mâinile în şolduri”.  

Gândul Duminecii l-a stăpânit încă din 
1907, dar nu s-a putut materializa după cum  
singur mărturiseşte. Când lumea a început să se 
tulbure din nou n-a mai amânat şi primul sfat pe 
care l-a dat poporului, care „munceşte, tace şi 
plăteşte, fără să se amestece în coţcăriile 
politice”, a fost să asculte guvernul pentru că 
primejdia venea din afară, iar ţara se umpluse de  
iscoade trimise de ruşi şi de nemţi, ca să 
ameţească poporul.  

Mehedinţi va constata mai târziu că în 
Războiul pentru Independenţă, nimeni din 
„frontul politic” şi nici din „frontul militar” n-a 
trădat, pe când în Războiul de Întregire, „s-au 
vândut unii la ruşi, alţii la nemţi”. 

Simion Mehedinţi şi publicaţia Dumineca 
poporului se ridică permanent împotriva racilelor 
omului: beţia, fumatul, hoţia, jocul de cărţi − 
„patima scârboasă a câştigului prin înşelăciune”, 
şi face un obsedant elogiu muncii, de fiecare 
dată prin comparaţie cu munca altor popoare 
sau făcând comparaţie între rodnicia pământului 
nostru şi pământul altor ţări.  

Parcurgând editorialele scrise de 
directorul Duminecii, găsim asemănări izbitoare 
între timpurile de atunci şi cele de astăzi: „Dacă 
pământul [arabil] nu se lungeşte, lungiţi munca, 
munciţi mai mult şi mai bine”. Românul care a  
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cerut pământ şi iar pământ, după ce l-a primit,  
nu-l munceşte cum se cuvine, îşi bate joc de el. 
Din această cauză, pământul se vinde la străini 
pe te miri ce. Deseori, Mehedinţi ridică problema 
muncii ţăranului pe toată durata anului, adică şi 
iarna, când practic consumă ce a produs vara. 
Până acum 50-60 de ani, satul era mai animat 
iarna decât vara: torsul firelor, ţesutul pânzei, 
scărmănat, vopsit lucratul pieilor. Astăzi, „Ce 
face femeia plugarului? Cumpără, cumpără şi iar 
cumpără. Aruncă lâna şi se mulţumeşte cu un 
fleac de plapomă”. 

Mehedinţi are cunoştinţe solide din 
domeniile economic, social şi financiar, şi 
sesizează foarte bine legătura dintre salarii 
preţuri şi consum: „S-a auzit că statul vrea să 
sporească cu te miri ce salariul slujbaşilor. A şi 
început urcarea preţurilor la unele mărfuri (…). 
Părinţii noştri se mulţumeau cu lână, in, cânepă, 
nouă ne trebuie bumbac şi mătase. …ei se 
mulţumeau cu vin, noi vrem bere − leşie 
murdărită cu săpun, şampanie. Am luat-o razna”. 
Cu altă ocazie, arată că luxul a devenit o boală. 
Americanii s-au speriat când au văzut câte 
maşini se cumpără de români. 

Soluţia ca să nu cădem de-a binelea în 
prăpastie, este agricultura intensivă. La timpul  
acela, România era o ţară eminamente agricolă 
şi era firesc ca tot avutul său să fie obţinut din 
munca pământului: „Danemarca, cu o suprafaţă 
cât Oltenia, vinde lapte, ouă, carne de 75 de  
miliarde, de trei ori bugetul României. Până nu 
vom munci, degeaba ţipăm. Sărăcia se ţine scai 
de noi”. Mai dă apoi ca exemplu de muncă  
eroică, Olanda, care are pământ mai puţin,  
pământ pe care l-au furat oceanului şi stau tot 
timpul cu frica în oase că stăvilarele ar putea 
ceda, iar ei trebuie să alerge cu vite cu tot către 
nişte movile făcute special, ca să nu se înece: 
„Locuitorii aceia sunt cu zilele în mână. Trăiesc 
muncind, muncind şi iar muncind, apoi trăiesc 
economisind, economisind, economisind şi iar 
economisind”. Iată secretul bogăţiei unei ţări: 
cinstea, chibzuinţa şi hărnicia celor mici.  

Cu toate că Dumineca a fost scrisă pentru 
popor şi s-a pus în slujba acestuia, Mehedinţi nu 
ezită nici o clipă să dea la iveală năravurile  
săteanului: „Câmpul spune rău” − ogoare 
nearate, muncă de slabă calitate, vite neîngrijite, 
nutreţ puţin. „În România, sunt unii plugari aşa 
de nesăbuiţi, încât e păcat că mai ţin umbră 
pământului”. Urmare a acestor constatări, autorul   
întreabă pentru ce au mai cerut pământ,  
dacă „batjocorim, în loc să cinstim pământul”: 
„Primăvara dă de gol sărăcia de minte a 
plugarului care nu-şi cinsteşte pământul”. 

Condeiul lui Mehedinţi taie în carne vie ca 
bisturiul, nu iartă nimic. După Unire, n-a venit o 
viaţă nouă cum o aşteptau toţi: „Oamenii noi  
s-au arătat tot aşa de slabi ca cei vechi. Dintre 
oamenii noi au ieşit la iveală curve tot aşa de 
neruşinate ca şi cele vechi. Venetici care 
cutreierau pe la gazete, ciupind în dreapta şi în 
stânga, stau acum în sfatul ţării. Ce putere avem 
noi în faţa atâtor păcate?”. Cu toate acestea, 
îndeamnă oamenii ca să pună în fruntea satelor 
oameni cinstiţi.  

Pledează în permanenţă pentru 
responsabilitatea alegătorului, în special a 
femeilor, deoarece prin votul universal s-au 
chemat şi femeile la vot: „De ce le cheamă? 
pentru că nu se duc, pentru că nu simt nevoia să 
se ducă”. Autorul face o incursiune în trecut şi 
constată că obştea ştia pe cine alegea. Mai mult, 
un pierde vară nu avea curajul să se înfigă între 
fruntaşi: „După vremea lui Cuza, prefecţii au 
căpătat puterea să schimbe alegerea oamenilor 
cu oameni care fac temenele” şi atunci oamenii 
serioşi au refuzat să-şi mai piardă timpul cu 
alegerile. Vorbind despre votul femeilor, 
Mehedinţi le îndeamnă şi pe acestea la 
responsabilitate deoarece observă că femeile 
străinilor merg la vot alături de bărbaţii lor. 

În legătură cu promisiunile electorale  
neonorate, spune că acela care face promisiuni 
şi nu le onorează s-ar cuveni „să taie sare la  
ocnă măcar câţiva ani, dar fiind parte cârmuirii 
cine să-l apuce de chică”. Despre cârmuirea  
ţărănistă, pe care Mehedinţi a sprijinit-o, spune 
că „a făgădui e lucru lesne, a împlini e tare greu”, 
aşa încât, după doi ani de guvernare, „dările au 
sporit cumplit, preţul vitelor şi al grânelor e slab, 
drumurile sunt tot ca vai de ele” şi adaugă: 
„Pune, Doamne, pază împrejurul gurii mele, ca 
să nu mai făgăduiesc decât ce pot şi decât ce se 
cuvine!”. 

Semnalează viciile noi − drogurile. La  
Bucureşti şi, poate şi în alte oraşe ale ţării, 
„oamenii, după voia lor, s-au deprins să tragă 
nişte prafuri pe nas, iar prafurile acelea 
pricinuiesc un fel de ameţeală, cam ca a celor 
care se dau în scrânciob”. Asemenea prafuri se 
folosesc în Germania pentru anestezie, când 
doctorul taie în carne vie, iar negustorii mişei 
cumpără pe ascuns aceste doctorii şi cine gustă 
s-a dus pe copcă: „În adevăr, lume capie. În 
privinţa asta, dobitoacele sunt mai cuminţi. Ele 
capătă boală fără voie, dar să se îmbolnăvească 
cu voia lor, asta nu s-a pomenit”. Faţă de aceste 
manifestări, autorul nu simte milă, ci mai 

degrabă scârbă. 
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O altă problemă semnalată de Dumineca 
poporului, de mare actualitate astăzi, parcă ar fi 
trasă la indigo, este munca peste hotare.  
Emigraţia la muncă în străinătate este pentru 
Mehedinţi un fenomen care se datorează faptului 
că unii oameni îşi pierd socoteala muncii lor şi 
cred că în alte părţi „umblă câinii cu colacii în 
coadă”, lucru neadevărat de când lumea. Dând 
exemple mai vechi, de oameni care şi-au vândut 
tot avutul, au plecat tocmai în America, unde a 
fost vai şi-amar de capul lor, iar din o sută s-a 
mai întors doar unul, Mehedinţi atenţionează: „A 
început iarăşi strechea. Negustorii de potcoave 
de cai morţi au început a ademeni prostimea, 
spunându-i că iar umblă câinii cu colacii în coadă 
peste ţări şi peste mări”. Directorul Duminecii 
îndeamnă la prudenţă pentru că nu tot ce zboară 
se mănâncă.  

După ce, în primele numere ale Duminecii, 
Mehedinţi zugrăvise figura ciocoiului de la oraş, 
constată, după război, că s-au ciocoit şi mulţi 
oameni de la sate. Acest lucru s-a întâmplat  
după împroprietărirea din 1921, când primarii şi 
mai marii satelor şi-au atribuit suprafeţe 
importante de pământ, în defavoarea sătenilor, a 
celor care luptaseră pe front, a văduvelor şi a 
orfanilor: „Plugarii din Satul Barabant au primit 
17 jugăre de pământ, iar 4 agronomi, puşi de 
stat în slujba satelor, au primit 28 de jugăre. Apoi 
în Comuna Vinţu de Jos, perceptorul Cacoveanu 
a primit 3  jugăre, Iuliu Vulcu, membru de 
comisie, 3 jugăre şi notarul Albini, 2 jugăre (…). 
Cum stăm cu dreptatea?”. Stăm cum am stat şi 
după 1989 – Cine poate oase roade! Pentru a fi 
drept trebuie să ai multă inimă şi obraz. 
Urmează un portret foarte sugestiv al noului 
ciocoi din sat: „Cutare boier sau ciocoi vechi 
putea fi iertat că făcea răul fără să simtă cât e de 
dureros, dar tu, ticălosule, care ai flămânzit 
odată ca orice nevoiaş, iar azi furi bucata de la 
gura celor lipsiţi şi-i laşi înfometaţi, când 
pământul menit plugarului îl iei tu, agronomule, 
fecior de opincar, şi-l laşi pe plugar cu ochii la 
stele, cum se cheamă asta?”. Se cheamă că 
„omu-i dracul, e numai îmbrăcat în piele de om”, 
aşa cum caracteriza un bătrân firea umană.  

Prin toate aceste fapte pe care Mehedinţi 
le semnalează în revista sa, caută să facă şi o 
educaţie omului de lângă ţărână, umilit de toţi, 
chiar şi de către semenii lui: „Iată adevărul curat. 
Cei care latră pe la alegeri împotriva boierilor 
(ajunşi de multă vreme oale şi ulcele), să ştiţi că 
sunt nişte palavragii şi mincinoşi. Temeţi-vă [de 
ei] că, dacă vor ajunge să pună mâna pe pâine 
şi pe cuţit îşi vor tăia pentru ei partea cea mare, 

dând altora numai firimiturile (…). Începeţi a  
număra, de aici înainte, ciocoii satelor, înainte de 
a vă plânge de cloncanii cei mari de la oraş”.  

Om cu mare răspundere faţă de popor, 
Mehedinţi întreabă în permanenţă, ce ne-am 
face dacă ar fi o secetă mare? Răspunsul este 
unul şi acelaşi − munca: „Plugari şi creştini,  
pregătiţi-vă pentru munca sfântă, care pe toate 
le vindecă”. Dând sfatul cuvenit − „păstraţi din 
vreme grânele care azi se vând pe nimic”,  
îndeamnă poporul la economie şi la cumpătare: 
„Să tăiem tot ce e de prisos: băutura, fumatul, 
jocul de cărţi, danţurile, petrecerile şi toate  
zădărniciile”. Oare nu tot la aceste lucruri ar  
trebui să medităm şi noi astăzi, când „seceta cea 
mare” a venit peste noi! 

A doua problemă fundamentală pe care 
Mehedinţi o are permanent în vizorul său este 
stăpânirea, guvernul, care, la fel ca şi astăzi, 
este incapabil să organizeze munca românilor în 
aşa fel încât aceştia să trăiască mai bine: „Când 
mă gândesc la drumurile noastre, la podurile 
noastre cu podele care clămpănesc, la măgăruşii 
noştri cărora li se mai zice şi cai, la cârmuirea 
noastră căreia i se mai zice şi guvern, mă 
cuprinde o mâhnire greu de alungat”.  

Aproape în mod reflex, Mehedinţi îşi pune 
următoarea întrebare: „Dacă Pământul şi Omul 
sunt de laudă, de ce România e de ocară? De ce 
punga e goală, de ce drumurile sunt rele?...”  
Bună întrebare şi greu de răspuns, deşi 
directorul Duminecii ştie răspunsul şi spune fără 
perdea cine-i vinovatul.  

Judecător aspru al timpului şi al oamenilor 
săi, Mehedinţi nu îndeamnă nici un moment la 
nesupunere. Pentru el Statul este intangibil,  
pentru că dacă nu împlineşti poruncile statului, 
atunci totul se duce de râpă. El sfătuieşte 
oamenii să-şi plătească dările, dar în acelaşi 
timp propune chiar „legi” aspre, care să-i 
pedepsească pe cei care promit şi nu împlinesc 
ceea ce au promis în campania electorală.  

Mesajul său se îndreaptă în mod egal  
către plugari, către „bugetari” şi către cârmuitori, 
relevând atât meritele, cât şi „lunecările” 
fiecăruia. Aceste trei facţiuni s-ar putea armoniza 
numai prin muncă, cinste şi cumpătare. 

Deşi noi ridicăm în slavă perioada 
interbelică, se dovedeşte că omul uită de la 
mână până la gură, deoarece Mehedinţi ne arată 
negru pe alb că, în anii 1919-1933, „Românii au 
umblat toată iarna să se împrumute în alte ţări, 
iar fărâma de împrumut ne-a făcut de ruşine în 
faţa lumii întregi. Cu toate că străinii au trimis un  
paznic la Banca Naţională, punga ţării a ajuns  
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goală de tot”. Ce mai poţi să spui la asemenea 
afirmaţii? Trebuie muncă, cinste şi cumpătare de 
la mic la mare, altfel ne ducem în fundul 
prăpastiei, iar duşmanii sunt cu ochii aţintiţi către 
noi să ne înfigă cuţitul în inimă: „În Anglia, 160 
de deputaţi au cerut schimbarea graniţelor 
României ca şi cum ţara noastră ar fi o moşie 
fără stăpân (…), iar Germania a apucat şi ea pe 
calea Rusiei”.  Din cauza păguboasei guvernări 
de 15 ani, România se afla, în 1933, între două 
mari primejdii: seceta care aducea sărăcia şi 
robia, una internă şi una dinafară.  

O altă problemă care se află permanent în 
atenţia lui Mehedinţi este educaţia. Dumineca se 
sprijină în permanenţă pe dascăli, multe dintre 
materialele care apar în paginile sale fiind 
colaborări ale dascălilor de pe tot cuprinsul ţării. 
La fiecare început şi sfârşit de an şcolar, 
Dumineca publică liste cu manualele şcolare 
aprobate de minister. De asemenea, îndeamnă 
sătenii să-şi dea copiii la şcoală, cu toate că pe 
de altă parte observă că există o mare 
discrepanţă între numărul absolvenţilor din 
şcolile normale şi numărul învăţătorilor de care 
este nevoie în piaţa muncii: „Doar dacă simţi că 
copilul tău e foarte-foarte isteţ, trimite-l la oraş, 
altfel mai bine la sat fruntaş”. Din acest punct de 
vedere, cunoaştem foarte bine concepţia lui 
Mehedinţi despre şcoală, despre rostul acesteia, 
despre diferenţa dintre şcoala de la oraş şi 
şcoala rurală. Mehedinţi considera că oraşul este 
cel care obişnuieşte pe tânăr cu „privilegiul 
trotuarului”, iar tânărul care a absolvit o şcoală în 
oraş nu va mai veni la sat. Dacă nu găseşte loc 
de muncă, atunci în viaţa lui se va petrece, cu 
adevărat, o dramă.  

Despre „cărţile de şcoală”, la elaborarea 
cărora a trudit peste 40 de ani, spune că 
manualul trebuie să fie potrivit cu mintea elevilor, 
a învăţătorilor şi să fie scrisă într-o limbă corectă 
şi frumoasă. La reproşul pe care-l fac părinţii şi 
unii dascăli, că manualele şcolare sunt prea 
scumpe, dascălul şi autorul de manuale şcolare, 
Simion Mehedinţi, spune că trebuie să vedem 
valoarea didactică a acestora. Cărţile de şcoală 
sunt, ca orice carte, nişte unelte de muncă: 
„Când alege cosaşul o coasă, la ce se gândeşte 
mai întâi? Se gândeşte, dacă e deştept, la 
palmele lui (…). Cartea ce este decât o unealtă? 
Când s-o întâmpla să fie proastă, adică rău 
întocmită şi scrisă într-o limbă păsărească, vai 
de creierul copilului, vai de sufletul dascălului, 
vai şi-amar de timpul lor şi de sănătatea lor”. La 
reproşul unor învăţători că manualele de şcoală 
sunt scumpe, că unii „dregători ai şcolii” îşi 
impun cărţile lor, Mehedinţi afirmă că dacă 

dascălii vor alege manualele care au valoare 
didactică, unelte bune, şi care îi ajută în procesul 
de predare-învăţare, munca lor va avea eficienţa 
scontată. 

După o muncă de aproape 20 de ani la 
carul Duminecii poporului − dacă luăm în calcul 
şi cei trei ani de întrerupere (1916-1918) − 
publicaţia a dispărut din peisajul presei 
româneşti (15 dec. 1933), la fel de surprinzător 
cum apăruse (14 sept. 1914). 

Nimic din cuprinsul ultimului număr al „foii 
pentru ridicarea poporului” nu lasă nici azi, după 
76 de ani, să se întrevadă adevăratul motiv al 
încetării apariţiei: Iaşul amintirilor − evocări ale 
vieţii de internat de Institutele Unite; Vere Ioniţă  
− descriere amănunţită a muncii oierilor; 
Evanghelia; O pildă de conversiune − o ilustrare 
a proverbului „Ia, nu da, să vezi cum ai”; 
Proverbe, glume, ghicitori; Ştiri din lumea largă şi 
de la noi din ţară (Un deştept din România a mai 
întemeiat un partid politic. Nu aşa că de aceea 
ne mergea nouă rău? Că aveam numai 17 
partide şi nu 18. Să vedeţi ce belşug o să vie pe 
ţară acum…).  

Poate doar editorialul să ne facă să  
bănuim motivul încetării apariţiei „foii”, un bilanţ 
al Duminecii, la 17 ani de la apariţie, ani în  
care „Cetitorii sunt martori că ne-am ostenit  
numai cu gândul, să arătăm neamului românesc 
calea cea dreaptă”, dar directorul a mai făcut 
asemenea bilanţuri ocazionale, la un an, la zece 
ani etc. 

Desigur că amărăciunea din ultimul 
editorial era în nota obişnuită a lui Mehedinţi, de 
a trage în permanenţă atenţia asupra 
nenorocirilor care stau să se abată asupra 
noastră: „zilele astea un număr de 169 de 
deputaţi din Anglia au cerut să se schimbe 
hotarele României…”, fapt pentru care Mehedinţi 
a fost supranumit de unii o bocitoare, bineînţeles 
de cei care niciodată n-au vrut să recunoască 
situaţia dramatică a statului român în perioada 
interbelică, pe care astăzi o ridicăm în slavă!...   

Statul român se afla într-o situaţie 
dramatică, pe marginea prăpastiei, ca şi astăzi: 
„Banii s-au isprăvit. Nu mai putem plăti nici 
dobânda la datoriile din străinătate. Străinii ne-au 
trimis aici zapcii [comisari FMI n. e.] să ne 
privegheze şi să ne strângă în chingi ca să 
plătim. Cu ce să plătim? Bucatele n-au preţ; 
vitele n-au preţ; vinul n-are preţ; lemnul n-are 
preţ… şi pe de altă parte risipa cârmuitorilor se 
ţine lanţ (…). Se vede treaba că România este 
ca o vădană care îşi face de cap…”.  

Pentru faptul că ţara se afla în pragul  
alegerilor, singura soluţie pentru ieşirea din  
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prăpastie era un vot responsabil, care să dea „o 
cârmuire nouă, cu oameni de credinţă şi 
pricepuţi”. Cel care vedea în votul responsabil 
singura soluţie, face el însuşi un legământ: „Aşa 
să-mi ajute Dumnezeu cum ajut eu ţara, cu votul 
meu”! De altfel, pentru promisiuni electorale 
neonorate, Mehedinţi propunea cu altă ocazie, 
ca cei care nu se ţin de cuvânt, să stea câtva 
timp la ocnă, pentru că atunci vor fi atenţi când 
deschid gura. 

Iată o evaluare cum nu se poate mai 
dramatică: situaţia geopolitică a României, 
situaţia economică − structura comerţului − 
valoarea morală a cârmuitorilor, deruta 
electoratului înaintea alegerilor. Parcă am mai 
citit undeva asemenea aprecieri şi evaluări!?! 

Această asemănare a timpurilor care au 
fost cu cele care sunt şi cu cele care vor fi −  
ferească Dumnezeu!, ne arată că omul nu învaţă 
nimic din istorie, nu învaţă nimic din păţaniile 
înaintaşilor, de asemenea, ne arată că Mehedinţi 
a avut dureros de multă dreptate. Munca, morala 
şi credinţa sunt cei mai puternici stâlpi pe care 
se întemeiază un stat, o ţară. În concepţia lui 
Mehedinţi, statul trebuie să fie puternic pentru că 
aşa fiecare în parte este puternic, individul nu se 
poate realiza decât numai în şi prin poporul din 
care face parte.   

Dumineca poporului, singura publicaţie 
pentru „locuitorii de la sate şi pentru muncitorii 
din târguri şi oraşe”, a ajuns şi a rămas în mintea 
şi în sufletul cititorilor săi, „fiind cusută şi păstrată 
ca o carte”, cum îi îndemna directorul publicaţiei. 

Dovadă e faptul că noi am găsit la 
anticariatul din Focşani o colecţie legată pe un 
an (1925 − G. G. Florea, controlor poştal, Zalău, 
Sălaj), iar distinsul dascăl gălăţean, prof. Ghiţă 
Nazare, ştiind preocupările noastre în privinţa 
recuperării operei mehedinţene, ne-a oferit 
colecţia aproape completă a Duminecii poporului 
(1922-1929 şi 1931-1933). Colecţia, provine de 
la un singur abonat: Constantin Ene, Satul 
Bogheni, Comuna Roşieşti, Judeţul Fălciu. Dacă 
vom realiza vreodată o monografie a publicaţiei 
Dumineca poporului, promitem că două-trei 
exemplare vor ajunge la şcoala sau la biblioteca 
din această localitate, ca semn de omagiu pentru 
preocuparea, grija şi seriozitatea cu care 
abonatul menţionat mai sus înţelegea să 
urmărească şi să lase urmaşilor o publicaţie pe 
care o găsea foarte utilă pentru viaţa lui. Iată 
măcar două nume din două provincii istorice, 
care au răspuns chemării lui S. Mehedinţi şi 
Duminecii. Mulţumim lui Dumnezeu pentru acest 
dar nesperat şi-i pomenim în veci pe cei numiţi 
mai sus!   

Vocaţia publicistică a lui Simion Mehedinţi 
se relevă în toată valoarea ei în Dumineca 
poporului şi, îndrăznim să afirmăm, în 
Conferinţele radio. După cum se ştie, Mehedinţi 
a fost director al Convorbirilor literare, timp de 17 
ani, şi preşedinte al Comitetului de redacţie al 
BSRRG, aproape 40 de ani, dar aceste două 
publicaţii aveau drumul lor, trasat de înaintaşi.  

Dumineca a fost croită din temelii de  
Mehedinţi şi a vieţuit… tot 17 ani, cât acesta a 
condus Convorbirile. În Dumineca, ni se 
dezvăluie „autohtonismul” profesorului, literatului, 
mocanului, geografului, pedagogului, etnologului,  
Simion Mehedinţi. Parcurgând întreaga 
publicaţie, am remarcat structura modernă a 
acesteia: opinii sociale, economice, politice, 
comentarii ale stării de aşteptare, dar şi ale 
urmării Războiului pentru Întregirea Neamului, 
am remarcat percutante şi persuasive comentarii 
ale problematicii sociale şi economice 
interbelice, folclor, cronici literare, prezentări de 
scriitori, oameni de ştiinţă şi oameni de cultură, 
publicitate, sfaturi medicale, sfaturi practice etc., 
concursuri răsplătite cu abonamente gratuite şi 
multe altele.  

Alături de director, toţi cei de la Dumineca 
sunt dăruiţi poporului. Scriu din suflet, caută şi 
dau la iveală ştiri, vorbe din popor, datini, 
obiceiuri, năravuri: Troţki a fost dat la o parte, 
dar bolşevismul rămâne; Primul ministru Tancof 
a spus că-n lunile din urmă, comuniştii au ucis în 
Bulgaria peste 150 de mii de duşmani de-ai lor 
(primari, notari). Acolo politică nu glumă; Legea 
din 1908 a hotărât ca beţia să fie înfrânată de 
primari. Dar dacă primarul e cu oala în mână?; 
Politica − oala cu vipere. Fiecare cu guşa 
umflată de venin; Spune ce gândeşti, dar 
gândeşte-te ce spui; Cine bea şi chefuieşte/ Nici 
pământulnu-i rodeşte./ Haine bune nu-şi 
găseşte,/ Casa toată-şi risipeşte; Pentru omul 
care e om, morţii sunt judecătorii vieţii; 
Guvernele sunt pentru popoare, iar nu popoarele 
pentru guverne.    

O publicaţie prea repede uitată, Dumineca 
poporului merită un studiu amănunţit, o 
monografie, care să fie la îndemâna tuturor: a 
cititorilor pasionaţi de istoria României „concrete” 
din perioada interbelică, la îndemâna tinerilor 
care doresc să devină jurnalişti, dar şi a 
dascălilor care-i călăuzesc, o publicaţie pentru 
tot românul care doreşte să-şi clarifice drumul, 
rosturile şi scara de valori la care trebuie să ne 
raportăm, mai ales astăzi, când tăvălugul 
globalizării tinde să uniformizeze tot.   
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MUNCA*) În anul 1919, când Mehedinţi a 
fondat publicaţia Munca, activitatea sa în 
domeniul publicisticii atinsese cele mai înalte 
cote: director al Convorbirilor literare, 
preşedintele comitetului de redacţie al BSRRG, 
director al Duminicii poporului, la care se adaugă 
munca de cercetare în domeniul pedagogiei, 
etnografiei şi de construcţie a geografiei. 
Corespondenţa sa din aceşti ani evidenţiază 
efortul exemplar în care era angajat, dar şi 
puterea de muncă extraordinară. De altfel, dacă 
vom fi atenţi la viaţa şi opera savantului, vom 
observa că anul 1919 a fost unul dintre cei mai 
productivi în domeniul creaţiei originale şi, iată, şi 
al publicisticii. 

Mehedinţi a publicat în această revistă 22 
de articole (unul nesemnat, articolul-program, 
Pentru cititori, identificat de noi după stilul 
autorului şi după problematica ridicată), unde a 
semnat cu: S. Mehedinţi, Soveja, O., S.O., E.U, 
Publius. 

Publicaţia Munca îşi propunea să 
abordeze probleme de mare actualitate ale 
timpului: chestia agrară, şcoala, diplomaţia, 
„impasul material şi moral în care ne zbatem”, 
integrarea românilor reveniţi la ţara mumă. De 
asemenea, revista urmărea să creeze o 
autentică opinie publică, prin care să schimbe, în 
primul rând, mentalitatea oamenilor politici, care 
dăinuie şi astăzi: „Membrii unui partid nu-s 
liberali sau conservatori-democraţi, ci brătienişti 
sau takişti, pentru că nu se închină principiilor 
politice, ci unor idoli”.  

Un loc aparte îl ocupă rubrica 
nepermanentă Asupra situaţiei…, mai apoi 
Situaţia [politică]”, rubrică în care S. Mehedinţi 
sau Dumitru P. Mazilu comentează probleme de  
mare actualitate a timpului şi foarte sensibile: un 
general englez tratează cu ungurii la Budapesta, 
pe picior de „egalitate”, în Banat, sub ocrotirea 
trupelor franceze; jandarmeria ungurească a 
adus regimul lui Tisza; guvernare 
neconstituţională etc.  

Acest lucru face ca mâna lungă a cenzurii 
să intervină: „De câte ori am încercat să scriem 

asupra situaţiei, cenzura ne-a lăsat cu paginile 
albe. Purtătorul creionului roşu a socotit că, 
făcând zel guvernamental, săvârşeşte cine ştie 
ce ispravă plăcută şefilor săi. Şi, poate, a crezut 
că împlineşte o mare operă de stat… (…). Îndată 
după încetarea războiului, poporul italian a fost 
lăsat să-şi spună gândul liber… Cenzurat…  
Cenzurat (…) La Londra, sârbii au  un preot care 
predică atât de frumos, că toţi merg să-l 
asculte… ne scrie un prieten. Noi avem în 
America pe dl Danielopol, la Versailles pe dl. 
Brătianu, la Londra pe nimeni… Cenzurat…,   
Cenzurat” etc., etc. 

Fiecare număr al publicaţiei are, în final, o  

*) Revistă politică, economică şi socială; organ independent săptămânal (17 martie-31 dec.). Publicaţia, 
cu un nume semnificativ pentru Mehedinţi, care nutrea o adevărată religie pentru muncă, a apărut doar 1 an, 
sucombând, probabil, din cauza lipsei de resurse financiare sau... Revista a avut ca directori pe: C. Garoflid, S. 
Mehedinţi şi M. Şeulescu, iar printre redactori pe profesorul-avocat, Dumitru P. Mazilu, coleg de cancelarie cu 
S. Mehedinţi la Şcoala Superioară de Război şi profesor de limba şi literatura română a lui Mircea Eliade. D. P. 
Mazilu a fost unul dintre prietenii cei mai apropiaţi ai lui S. M. În anii de recluziune şi la bătrâneţe a păstrat o 
permanentă legătură cu profesorul. Cu această ocazie, dorim să mulţumim respectuos domnului Constantin-
Dinu Mazilu, fiul lui D. P. Mazilu, membru  al Asociaţiei „Simion Mehedinţi”, pentru faptul că ne-a pus la 
dispoziţie colecţia publicaţiei Munca şi pentru tot ajutorul dat de-a lungul timpului în demersul nostru de 
studiere a operei lui S. Mehedinţi. 
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rubrică de „Note şi recenzii”. Această rubrică, o 
revistă a revistelor, face recenzii ale unor articole 
referitoare la situaţia politică şi socială de la noi, 
din presa internă şi internaţională: „Dacă în  
Anglia bogată este nevoie de economie strânsă, 
ce să zicem pentru noi? Şi totuşi Statul şi fiecare 
cetăţean par a nu gândi la ziua de mâine. Acum 
se prevede că alegerile viitoare în Anglia vor 
avea ca lozincă strigătul: Anglia pentru englezi! 
Numai România nu are voie să dorească 
România pentru români. La naţiunile mici şi cu 
interese mărginite, asemenea năzuinţe se 
socotesc ca semn de necivilizaţie, de sălbăticie... 
etc.”. 

Mai remarcăm publicitatea permanentă 
care se face firmelor şi băncilor româneşti: Dacia
-România, Societate Generală de Asigurări în 
Bucureşti; Creditul Petrolifer ; Banca 
Românească; Banca Agricolă; Banca Naţiunii; 
Societatea Română de Combustibil etc. 

Articolul-program, Pentru cetitori, este un 
adevărat manifest al întregii publicistici 
promovate de S. Mehedinţi, nesemnat (Anul I, 
nr. 1, din 17 martie, 1919). A fost scris, cu 
siguranţă, de către Simion Mehedinţi, având în 
vedere stilul şi concepţia autorului despre muncă 
şi despre viaţa politică a României, de la 
începutul secolului trecut. Mehedinţi îndeamnă 
factorii responsabili să schimbe metodele de a 
gândi şi de a lucra în politică, să renunţe la 
fanatismul de partid: sunt unii care „nici binele nu
-l primesc dacă vine de la adversari”; şi atrage 
atenţia asupra faptului că în alte ţări „politica a 
devenit o ştiinţă”. Ceea ce la alţii este opinie − 
opinia publică, la noi nu există: „Ne trebuie, deci, 
o metodă nouă şi o viaţă politică mai civilizată, 
dacă voim ca unitatea statului să devină o 
realitate”. 

După cum vedem, Mehedinţi credea într-o 
vreme în care faptele şi ideile politice să devină 
„independente de orice interese personale, de 
club, ori de grupări vremelnice”, afirmând cu 
toată convingerea şi tăria, referitor la actul 
„Unirii”, care ne-a ridicat până la cer, că „Dacă   
n-am fi în stare să jucăm în Europa alt rol decât 
al statului semi-oriental de până ieri, de ce ne-
am mai făli cu unire”, la care adăugăm 
următoarele: dacă nu vom reuşi să ieşim din 
cumplita criză morală în care am intrat până 
peste cap, de ce ne-am mai făli cu intrarea în 
Europa, doar ca să dăm apă la moară celor care 
spun că marile imperii ne-au expulzat pentru că 
le stricam organizarea? 

În paginile revistei Munca, Mehedinţi ridică 
problemele care-l frământau şi pe care le 

tratează cu mijloacele limbajului publicistic. 
Astfel, în: Cu faţa spre sate, nr. 1, 17 martie, 
găsim, tratate sintetic, idei din legile 
învăţământului, trecute prin Parlament în 1918, 
idei din opera sa pedagogică Altă creştere. 
Şcoala muncii, operă prin care punea munca la 
baza şcolii: „Trebuie să ne schimbăm complet 
concepţia despre învăţământ: nu cartea, ci 
munca efectivă e cel dintâi pas spre o adevărată 
pregătire în orice ramură a vieţii. În acest articol, 
reproşează învăţământului că este „bântuit de 
beţia formelor deşerte” − „alfabeţie”: „Cartea nu e 
un mijloc de a înconjura [de a ocoli] munca”. 
Plugarul îşi dă copilul la şcoală să scape de 
muncă, lucru pe care pedagogul îl respinge, 
adăugând: „atâta ştii, cât munceşti, nu cât 
citeşti”. 

Aşa cum astăzi intrarea în Uniunea 
Europeană constituie un act de cotitură 
fundamentală în istoria poporului român, la fel s-
a întâmplat în 1918. Mehedinţi a scris foarte mult 
despre acest eveniment. În revista Munca, au 
apărut mai multe articole pe această temă. Un 
act politic: alipirea Basarabiei (25/7 martie, 
[semnează] Soveja) − Unirea Basarabiei a fost 
cea dintâi piatră la temelia noului stat român: „La 
27 martie 1918, Basarabia s-a lipit de trupul 
mamei sale”, de armata română, care a apărat-o 
de „obrăznicia duşmanilor”. Basarabia a ţinut 
piept ucrainenilor, ruşilor. După Basarabia, a 
venit Transilvania în adunarea de la Alba Iulia.  

Odată realizată Unirea, venea la ordinea 
zilei „organizarea ţinuturilor de curând lipite cu 
regatul” şi urma de fapt integrarea tuturor  
românilor. În Puncte de orientare (25/7 martie 
1919), arată că Unirea ar trebui să se transforme 
în unificare. Unificarea cu orice preţ este o 
eroare. Mehedinţi este de părere că trebuie să 
se păstreze specificul fiecărei provincii, fără 
nivelare. Dar, propune căile de unificare a 
învăţământului. 

Mintea românului cea de pe urmă (20 
aprilie 1919, semnează S.O., se subscrie rubricii 
mai sus menţionate „Asupra situaţiei / Situaţia”). 
Pornind de la o veche vorbă românească, 
Mehedinţi examinează situaţia României în 
conjunctura internaţională creată după primul 
Război Mondial, o situaţie care îl punea pe 
gânduri. Toţi s-au întors „împotriva noastră”. 
Pare că toţi presează să împartă România între 
Rusia şi Bulgaria. Societatea Naţiunilor „a căzut 
în umbră”. Pentru a rezista, trebuie să ne întărim 
în interior, „până la marginea puterii noastre ca 
neam şi să ne căutăm dreptatea noastră, nu 
fantoma dreptăţii universale, care se strecoară  
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acum printre degetele diplomaţilor de la Paris, ca 
o pulbere parfumată dar impalpabilă”, s-o 
aşteptăm de la alţii. 

În problematica şcolii, Mehedinţi ridică 
probleme de maximă importanţă, care îi ajută pe 
diriguitorii şcolii la gestionarea optimă a 
sistemului de învăţământ. Inspectorii şcolari (30 
apr. 1919) protestează împotriva faptului că 
elevii şcolilor secundare şi ai liceelor sunt obligaţi 
să poarte număr matricol, „un petic colorat pe 
mâneca hainei”, considerându-l un mod 
poliţienesc de a creşte şi supraveghea copiii. 
Propune o reformă a inspecţiei şcolare: 
inspectori tehnici, pentru specialitate; inspectori 
educativi − directorii şcolilor, „căci numai ei pot 
cunoaşte pe elevi şi pot urmări zi cu zi munca 
tuturor profesorilor”; inspectori administrativi − 
anchete şi cercetări, „un fel de procurori ai 
ministerului”. Propunerea lui Mehedinţi a fost 
respinsă, şcoala întorcându-se iar la „inspectorii 
cu caracter politic chemaţi să inspecteze chiar 
materiile pe care nu le cunosc”. 

În articolul Ce facem cu străinii? (7/14 
mai), Mehedinţi a depăşit faza urii etnice faţă de 
alogenii din hotarele României. Această 
aversiune se datora faptului că „jumătate din 
neamul românesc era îngenuncheat şi lovit de 
unguri, austrieci, ruşi, bulgari şi sârbi”. Deşi 
poporul nostru are o experienţă tristă în privinţa 
străinilor, propune să ne revizuim judecata 
noastră asupra străinilor din interiorul hotarelor 
ţării, respectând cinstit drepturile tuturor. 
Identificăm în acest articol multe dintre ideile 
exprimate de Mehedinţi în conferinţa „Vechimea 
poporului român şi legătura cu  elementele 
alogene”, în Antropogeografie, în Ethnos etc. 

Argumentele în favoarea bunei convieţuiri 
etnice: vechimea culturii, dispariţia urii 
confesionale, a urii de clasă şi luarea în 
considerare a dreptului individual, sunt idei de 
mare modernitate şi umanism, care depăşesc în 
unele privinţe „recomandările” Uniunii Europene, 
ca să nu mai luăm în consideraţie războaiele 
etnice de azi: „Dreptate înăuntru şi dreptate 
afară, iată formula pe care ne îndrumăm”. Pentru 
Mehedinţi, „Lupta împotriva străinilor devine o 
întrecere locală în toate manifestările vieţii 
publice”. 

Articolul Nici morţilor? (21-31 mai) 
semnalează faptul că nu cinstim cum se cuvine 
pe cei rămaşi sub brazde. Mehedinţi arată că a 
propus în timpul ministeriatului său o sărbătoare 
a eroilor, dar propunerea nu a fost luată în 
seamă: „Grozave timpuri şi pătimaşi oameni!”. 

Situaţia (21-31 mai), semnează S.O. Un 
protest împotriva cenzurii care se practica în 

presa noastră. Aici apare dovada cenzurii, 
cuvântul „cenzură” fiind inserat în text, cuvânt pe 
care l-am găsit şi semnalat şi în publicaţia 
„Duminica poporului”. 

Scrisoare către cei trei miniştri de culte de 
sfârşitul anului 1918 (7 iunie). Se ridică împotriva 
instabilităţii − a scrânciobului politic − ce a urmat 
după astralul an 1918. Cangrena carierismului 
politic a atins toate compartimentele statului: 
şcoala, biserica, până şi braţul legii. 

Eminescu (14-21 iun. 1919), semnează 
Soveja. Evocă, la treizeci de ani de la intrarea în 
eternitate, figura publicistului Eminescu, „cel mai 
mare poet român şi în acelaşi timp, cel mai mare 
ziarist al neamului nostru”. Eminescu are trei 
calităţi: este un real cugetător; are o bogată 
intuiţie a faptelor din lumea concretă; are 
autoritate morală. Eminescu a avut o influenţă 
extraordinară asupra tuturor celor care au scris 
după el. Referindu-se la valoarea extraordinară a 
publicisticii eminesciene, ale cărui articole se 
citesc după mulţi ani cu acelaşi interes ca atunci 
când au fost scrise, Mehedinţi face o paralelă cu 
publicistica lui Rosetti, apărută în librării, şi 
acesta foarte cunoscut în epocă, director al 
ziarului Românul, despre care afirmă: „ …cine ar 
îndrăzni să pună azi alături pe puternicul 
gânditor, Eminescu, reprezentantul cel mai tipic 
al rasei noastre, cu superficialul ziarist care nu 
ştia nici măcar limba românească?”. 

 Educaţia este prezentă în mai multe 
articole, fostul ministru al „instrucţiunii şi cultelor”, 
legiuitorul, profesorul şi pedagogul Mehedinţi 
fiind un cunoscător al problemelor şcolii 
româneşti: O facultate orfană − semnalează 
faptul că Facultatea de Teologie nu a fost lăsată 
să întâmpine o solie a culturii franceze; Catedra 
− gratificaţie − dezvăluie un fapt foarte grav, prin 
care un conferenţiar este ridicat la rangul de 
profesor, dându-i-se catedra în mod ilegal − o 
catedră-bacşiş; Şcoli normale prezintă 
argumentele care au stat la baza Reformei 
propuse de Mehedinţi în 1918. Şcolile 
pregătitoare şi seminariile normale ar fi fost o 
pepinieră pentru învăţători şi preoţi, un factor de 
luptă împotriva analfabetismului; alegerea 
meseriei se făcea la 16-17 ani; şcolarizarea se 
făcea la sat, copiii fiind feriţi de ispitele oraşului. 
Şcolile normale propuse de legiuitorul din 1919, 
C. Angelescu, devin „monedă de schimb 
electorală”. Puţini copii ajung în şcolile de la 
oraş; Scurtarea liceului − bacalaureat special − 
reproşează învăţământului românesc faptul că 
este prea teoretic − cultură generală, „ameţeală 
generală” − cariera începe foarte târziu; 
Mehedinți solicită introducerea examenelor  
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anuale, pentru a se vedea a cui e vina pentru 
insuccesul elevului. Totodată, propune un 
bacalaureat special, în care elevul va fi examinat 
numai la anumite materii, alese de el în funcţie 
de ce va voi să facă în viitor; Ce aşteptăm de la 
Universitatea din Cluj şi Cernăuţi − salută 
deschiderea celor două noi universităţi de la Cluj 
şi Cernăuţi. Va trebui ca acestea să devină 
focare de cultură adevărată. De la cele două 
universităţi se cere: ştiinţă, ştiinţă aplicată şi 
autoritate morală asupra tineretului. 

Mai identificăm în sumarul publicaţiei un 
număr de articole în care Mehedinţi abordează 
probleme sociale, politice şi geopolitice ale 
timpului. Mare cunoscător al „mecanicii” socio-
politice europene şi internaţionale, naţionalist 
raţional, arată, în Răspuns în „chestia 
naţionalităţilor, că „evreii şi alte elemente risipite 
în masa neamului românesc sunt capabile de o 
acomodare lentă cu toată făptura neamului 
autohton”, atunci când „elementul confesional va 
fi atenuat de progresul inevitabil al culturii”. 

Aceeaşi problemă a bunei convieţuiri 
etnice, o ridică Mehedinţi în cazul văduvei şi a 
fiului contelui Tisza, fost ministru al Ungariei, 
care în timpul războiului luptase „cu sete” pentru 
„zdrobirea naţionalităţilor”, împotriva oricărui  
nemaghiar, arătând: „Azi bietul conte e în 
mormânt, iar văduva lui cere ocrotire pe 
pământul valahilor şi nu ne îndoim că o va avea 
pe deplin”. Cei trei: Tisza − Wekerle − Apponyi, 
au fost cei mai înverşunaţi duşmani ai românilor 
când a început războiul. Astăzi, Apponyi şi 
Wekerle sunt morţi, iar coroana Sf. Ştefan e 
scoasă la mezat. Mehedinți îndeamnă statul 
român să aibă o atitudine corectă faţă de cel 
căzut şi să nu ne bucurăm la niciun colţ de 
pământ străin.  

În articolul Pe lângă prăpastie (15-16, 21 
şi 28 iulie), Mehedinți semnează „O” şi arată prin 
ce primejdie a trecut ţara în timpul primului 
Război, dacă Germania cădea la pace cu Aliaţii. 
Cei care au împins-o în război − optimiştii − nu-şi 
dau seama ce se putea întâmpla dacă Germania 
cerea pace şi rămânea în picioare. Ruşii, bulgarii 
şi ungurii ne-ar fi nimicit. 

În Fără perdea (7, 14, 21 august), 
Mehedinți îndeamnă la rostirea adevărului 
adevărat. Aducând în discuţie intenţia de 
constituire a „unei organizări universale”, face un 
prim portret şi un istoric al „globalizării”. Acest 
lucru nu va fi posibil până când nu se va instaura 
„încrederea universului”, prin: egalitatea raselor, 

desfiinţarea privilegiului statelor şi împrumuturile 
oneroase −  „România ar fi fost mai bine tratată 
[la Paris], dacă ar fi satisfăcut oarecari propuneri 
de împrumuturi oneroase…”. Mehedinți aduce în 
discuţie ipoteza unei păci dintre Germania şi 
Alianţă, după care România ar fi rămas în fundul 
prăpastiei. Un pas nenorocit − în ajunul 
constituantei (15 şi 30 sept.), semnalează un 
fapt grav: refuzul românilor din afara vechilor 
hotare de a se prezenta şi a vota constituanta. 
Autorul arată că atunci când au făcut Unirea au 
făcut-o cu România şi nu cu suveranul, care 
poate greşi, sau cu un guvern vremelnic. 

Ultimele două articole: Despre noi şi 
Pentru ziua de mâine, semnate Publius, aduc în 
discuţie o problemă de mare actualitate şi azi:  
modul arogant şi uneori nedrept în care o 
publicaţie occidentală, Journal des Économistes, 
scrie despre România. Astfel, în Despre noi (15 
şi 30 nov.), semnat Publius, Simion Mehedinţi 
respinge opiniile unui articol din gazeta franceză 
Journal des Économistes din Paris, care critică 
legislaţia noastră bancară, care ar împiedeca 
intrarea capitalului francez în România. 

Pentru ziua de mâine, în: An I, nr. 27 şi 
28, din 15 şi 31 dec. 1919, pp. 1-3, [semnează] 
Publius. Articolul ne indică să avem o statură 
verticală în faţa străinilor, să nu ne umilim,  
pentru că avem de partea noastră lupta şi munca 
noastră. 

CONFERINŢELE RADIO
*) 

În anul 1928, a 
apărut Radiodifuziunea Română. La scurt timp 
după această dată, Radiofonia a reuşit să 
capaciteze peste 1500 de mari personalităţi din 
cele mai diferite domenii de ştiinţă şi cultură, 
care, „prin cuvântul armonios, versul duios şi 
sfatul luminat, au pătruns până în colţul cel mai 
depărtat şi singuratic unde cu greu ar răzbate alt 
mesaj” (Dragomir Hurmuzescu) şi s-au antrenat  
într-un imens efort de înălţare spirituală a 
poporului român, pentru că… La Radio ascultă 
toată lumea: bărbaţi, copii, femei (S. Mehedinţi).  

Doamna Simona Mehedinţi făcea o 
mărturisire interesantă, din care se vede cum 
erau receptate conferinţele radio ale lui 
Mehedinți: „Seara la ora opt, ne adunam cu toţii 
în faţa radioului pentru că, timp de un sfert de 
oră, vorbea Tată Mare. Eram foarte cuminţi şi-l 
ascultam cu multă atenţie”, la fel făceau şi alţi 
români. 

În perioada 1932-1942, Mehedinţi a rostit 
la Radio 85 de conferinţe pe teme diferite (cf. 
Bibliografia radiofonică românească). O parte din  

*) Vezi S. Mehedinţi − La ceas de taină. Discursuri-Conferinţe, vol. II, ed. I, Editura Terra, Focşani, 
2001. 
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aceste conferinţe (44) alcătuiesc materialul 
lucrării „S. Mehedinţi − La ceas de taină”, Ed.  
Terra, Focşani, 2001. 

Bibliografia Radio ne mai dă un indiciu 
semnificativ privind colaborarea cu Simion  
Mehedinţi, şi anume că acesta şi-a rostit 
conferinţele numai la anumite emisiuni: 
Universitatea Radio, Ora satului, Ora naţiunii, 
Program pentru şcolari, folosind următoarele 
concepte-cheie: plugar, popor, pământ 
românesc, sătean, muncă, dragoste de neam 
etc. 

Am mai constatat că autorul şi-a împărţit 
conferinţele în patru grupe tematice: geografice, 
istorice, literare şi filosofice şi conferinţe 
educative. 

Parcurgerea acestora ne relevă lucruri 
foarte interesante. În primul rând, trebuie să 
precizăm că toate conferinţele erau rostite în 
direct (live), astfel că nu exista în uzanţele 
timpului înregistrarea şi apoi transmiterea în eter. 
De altfel, trebuie să amintim că în arhiva Radio 
nu există nici un cuvânt înregistrat cu Mehedinţi. 
Mai trebuie adăugat că Mehedinţi însuşi 
respingea înregistrările radio. Într-o însemnare 
din memoriile sale (în curs de apariţie), face 
următoarea afirmaţie: „Astăzi s-a transmis la 
Radio Beethoven, o adevărată blasfemie!” − 

transmisia unui concert la radio, şi nu ascultarea 
lui într-o sală de concert, constituia un fapt de 
neacceptat pentru Mehedinţi. Desigur că această 
opţiune lipseşte urmaşii de privilegiul de a-i auzi 
vocea, din care înţelegi omul cu mult mai bine 
decât din scris. 

E de presupus că Mehedinţi primea mai 
dinainte ce temă trebuia să trateze. Îşi nota 
destul de amănunţit ceea ce trebuia să spună, 
conţinutul propriu-zis al conferinţei, numai că 
acolo, „în cuşca lui de la Radio; în chilia de la 
Radio”, multe lucruri nu se mai potriveau, fie că 
nu-şi doza bine timpul, fie că avea o inspiraţie de 
moment, mai bună, şi atunci intervenea pe text,  
chiar în timpul emisiunii. Presupunem că multe 
vor fi fost motivele acestor intervenţii − unele se 
făceau sub presiunea timpului limitat al emisiunii:   

„Acum timpul nostru s-a terminat; Pe 
hârtie, am mai însemnat destule lucruri vrednice 
de luare-aminte. Poate le voi înşira vreodată. 
Acum timpul s-a împlinit. Noapte bună!; Pentru 
azi am încheiat. Noapte bună şi, mâine 
dimineaţă, la lucru!”. Alte modificări se făceau 
din motive „diplomatice”. Conferenţiarul 
îmblânzea cuvântul uneori, deşi o făcea foarte 
rar, altfel fiind foarte tăios. Rareori îşi menaja 
interlocutorul. 

Unele pasaje din manuscris au fost  
încercuite şi tăiate, descifrându-se scrisul foarte 
uşor, motiv pentru care nu au fost eliminate din 
textele publicate în lucrarea amintită mai sus; 
alte pasaje, din contra, au fost înnegrite, pentru a 
nu se bănui nimic din ceea ce a notat autorul 
anterior. 

Mehedinţi apreciază foarte mult această 
modalitate nouă de comunicare cu cititorii, acum 
ascultători, afirmând că la Radio este şcoala cea 
mare a ţării, o şcoală pe care o urmează toţi cei 
ce vor să asculte: „Ceasurile de la Radio sunt o 
frumoasă petrecere. Decât să meargă omul la 
club, la cafenea, unde fumul e gros, să-l tai cu 
cuţitul, ori la cârciumă, unde boala e în toate  
sticlele cu rachiu (…), mai bine stai la gura sobei 
şi asculţi la Radio câte în lună şi-n soare”. 

Conferinţele radio completează imaginea 
publicistului Simion Mehedinţi. Ele ne relevă  
talentul orator ic al conferenţ iarului, 
spontaneitatea acestuia, probitatea ştiinţifică, 
angajamentul în problemele cetăţii, pe care le 
abordează cu instrumentele savantului, dar şi din 
postura celui care a văzut şi a auzit multe în 
viaţă. 

Vorba lui caldă, apropiată de cei cărora se 
adresează − „Iubiţi ascultători”, seamănă cu 
vorba humuleşteanului: acum dacă îmi daţi voie;  
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vă spun; ce să mai zic şi eu; nu-i cum chiteşte 
omul; vedeţi bine; cum am tăini noi între noi, la 
umbra focului de vară; să-mi daţi voie să mai 
adaug şi eu ceva; atât cât mă duce pe mine 
capul; mă doare în suflet; oameni buni etc. 

Ceea ce surprinde este simplitatea şi 
firescul cu care transmite informaţii şi cunoştinţe  
dintre cele mai complexe: „De ce se făcuseră 
atâtea învoieli sau, cum li se mai zice, pacte de 
neagresiune, ca să nu mai dea năvală nici un 
neam peste alte neamuri”; „Am dat cinstea pe 
ruşine. Pământul e lucrat de mulţi numai de 
mântuială; vitele sunt de haram; podgoria a 
ajuns de batjocură; pădurile au fost brăcuite. Ce 
fel de plugari mai suntem noi? Aici, la Radio, eu 
nu pot auzi ce răspundeţi fiecare, de la Oraviţa 
până la Cernăuţi şi de la Balcic până la Sighet”. 

Conferinţele radio completează imaginea 
profesorului Simion Mehedinţi. Ele ne relevă un 
om de o mare probitate ştiinţifică, un om angajat 
în problemele cetăţii, pe care le abordează atât 
cu instrumentele savantului, cât şi cu cele ale 
publicistului. Mesajul său este percutant şi 
persuasiv şi are o mare forţă de influenţă asupra  
ascultătorilor. Mehedinţi foloseşte parabola şi 
exemplul ca mijloace sigure de convingere. 

Problematica foarte diversă pe care a 
abordat-o în Conferinţe, a fost grupată pe patru 
arii tematice: 

a). Conferinţe geografice. Acestea se 
referă, în primul rând, la ţara noastră şi la 
poporul român. România este văzută în raport cu 
vecinii. Când vorbeşte despre România, savantul 
relevă vechimea noastră pe aceste meleaguri. 
Nici unul dintre vecinii noştri nu e localnic. Ca 
vecinie cu noi, ungurii au vreo mie de ani, ruşii 
puţin peste un secol (1792), bulgarii la fel, iar 
sârbii cam o sută de ani. În privinţa hotarelor, 
arată că „cel mai vechi şi mai bun [hotar] este 
marea”, al doilea este „tranşeea adâncă şi plină 
de cotituri a Nistrului”, apoi Dunărea − în 
vechime era „dacică”, care a devenit mult mai 
târziu „hotar politic şi etnic”: „Cel mai recent 
hotar (şi cel mai strâmb şi cel mai slab dintre 
toate), este cel care numără numai 14 ani [în 
1933], adică cel care merge iepureşte pe şesul 
Tisei”. 

Conferinţa Vrancea este un adevărat  
poem închinat ţinutului natal: „De Vrancea nu 
poate vorbi oricine, oricând şi oriunde. Întocmai 
ca preotul care se îmbracă cu vestminte 
deosebite când se apropie de altar, aşa s-ar 
cuveni să se pregătească cel care vrea să vă 
spună măcar două vorbe despre bătrâna 
Vrance, stâlpul cel mai vechi al ţării…”. 

Conferinţa Moartea codrului românesc. 

Aşteptăm învierea lui… este un strigăt de mânie 
împotriva celor care au „brăcuit” pădurile, a celor 
care „şi-au tăiat craca de sub picioare ca 
Păcală”, făcând să apară pecinginile în locul 
codrilor de altădată. 

Una dintre teoriile reluate şi dezvoltate în 
mai multe conferinţe este cea privitoare la 
„graniţele” Europei: „Europa noastră, numai pe 
nedrept,  a fost ridicată la rang de continent”, în 
fapt ea este o peninsulă a Asiei, care începe de 
la istmul ponto-baltic pe linia Nistrului. În sprijinul 
afirmaţiei sale, geograful aduce argumente 
ştiinţifice solide: la răsărit de Nistru, pământul 
este neclintit. La apus sunt cutremure şi vulcani, 
la răsărit e un şes uriaş, până în Siberia. La 
apus, pământul e brăzdat de munţi, spre răsărit, 
clima e geroasă; spre apus frigul scade; în 
Rusia, râurile sunt mici, dar cu debit mare. 
Europa are o vegetaţie variată, pe când Rusia 
are trei feluri de vegetaţie: păduri mari, stepe şi 
tundre. Concluzia lui este şi azi actuală: „La 
răsărit de Moldova, curge o altă lume. România 
(…) este cea din urmă ţară europeană”. 

În Conferinţele istorice, Mehedinţi dezbate 
şi o problemă de mare actualitate a vremii sale, 
din pragul celei de a doua mari conflagraţii 
mondiale: revizuirea graniţelor. Autorul dă pilda 
cu o căpetenie care se retrăgea din război, cu 
tatăl rănit în spate, pe când femeia acestuia îşi 
aranja zulufii. Prin urmare, în timp ce Europa era 
marcată de „şomaj”, de „bugete în suferinţă”, de 
„crize” de tot felul, „unii ziarişti, unii parlamentari, 
ba şi miniştri cu răspundere, mai găsesc destul 
timp să se ocupe cu nu ştiu ce bucle ale 
frontierelor…”. Revizuirea graniţelor este, în 
concepţia lui Mehedinţi, un atentat împotriva 
păcii, iar „cine o preconizează, acela e în stare 
să dea foc Europei”, lucru care s-a şi întâmplat. 

Conferinţele literare şi filosofice aduc în 
prim-plan, Academia Română, Junimea, 
Convorbirile literare şi moartea lui Socrate, pe 
care o aseamănă, în semnificaţii, cu Răstignirea 
lui Iisus Hristos. 

În anul 1916, când ţara era sub povara 
Păcii de la Buftea, „sub care rămăsesem 
aproape striviţi”, Academia era singurul loc pe 
care mai flutura steagul ţării: „Academia nu se 
plecase în faţa duşmanului”. 

La întrebarea, dacă avem noi „scriitori 
clasici”, conferenţiarul răspunde afirmativ, după 
ce lămureşte noţiunea de „clasic”: potrivit cu 
clasa, măsurat, liniştit, răspicat, prin antiteză cu 
„romantic” − pripit, smuncit din botez, se zbate 
din cale-afară. 

Primul scriitor clasic este poporul român: 
„poezia populară”, apoi Mihai Eminescu, Ion  
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Creangă: „un meşter care biruie prin frumuseţea 
podoabelor sale simple, fireşti ca florile de 
câmp”; Titu Maiorescu: „un clasic puternic, senin, 
simplu şi categoric”. 

Pentru Mehedinţi, Junimea a fost o  
mângâiere a unei capitale părăsite, o societate 
„fără statute, fără prezident, fără cotizaţii (în 
care) intră cine vrea şi rămâne cine poate) şi 
unde, adevărul [e] în toate şi mai presus de 
toate”, iar revista Convorbiri literare, al cărui 
director fusese şi el, este „cel mai vechi steag 
cultural al românilor”. 

Condamnarea şi moartea lui Socrate, pe 
care o aseamănă cu Răstignirea lui Iisus, se  
datorează unei mari erori din acele vremuri 
vechi: „Cine judecă drept, acela şi lucrează 
drept”. 

Simion Mehedinţi arată că „nu toţi cei care 
ştiu ce e drept, apucă pe calea dreaptă”, pentru 
că „Nu ştiinţa hotărăşte calitatea socială a 
omului, ci caracterul”. Iată şi pilda: „Buruiana rea 
e tot rea!”. Ca să scape de ea, ţăranul pliveşte 
recolta mereu, iar şcoala face pe cei buni mai 
buni… 

Conferinţele educative se adresează 
întregului popor român şi ridică probleme dintre 
cele mai acute şi mai diverse. Înălţimea şi 
rectitudinea sa ştiinţifică şi etico-morală îl 
îndrituiesc să dea sfaturi „de taină” şi altora. 

La afirmaţia că nu se tipăresc cărţi, afirmă 
maliţios că nu prin „hârtie tipărită se vindecă  
rănile unui popor”, pentru că vorbele sunt 
uşoare, iar faptele sunt grele. Cărţile 
fundamentale pentru poporul nostru sunt: 
Evanghelia, Cartea proverbelor, Cartea 
cântecelor, Cartea poveştilor, Cartea amintirilor 
(cronicile neamului), Cartea muncii, Cartea 
sănătăţii. Despre necesitatea răspândirii acestor 
„Cărţi”, Mehedinţi spune şi în Dumineca 
poporului. 

La întrebarea: „Suntem noi plugari?”, 
sfătuitorul ţăranilor afirmă răspicat că plugarii nu 
sunt toţi tocmai de laudă, întrucât sunt multe 
haturi netrebnice, multe capete de lan lăsate 
pradă buruienilor, iar mulţi nu îngrijesc vitele şi 
pomii… 

Ca profesor, este atent la problemele 
stringente ale şcolii româneşti. Constată că 
universitatea teoretică nu mai corespunde 
nevoilor noi ale societăţii. Din aceste motive, 
salută înfiinţarea „Universităţii practice” (şcoala 
politehnică) şi îndrumă către această instituţie de 
învăţământ pe tinerii cu aptitudini practice. Într-o 
altă conferinţă, pune sub lupa moralităţii una 
dintre cele mai gingaşe meserii − magistratura: 
„Un magistrat este un fel de sfânt printre oameni: 

stăpân pe sine, drept la suflet, o întruchipare a 
legii”. 

La întrebarea, dacă facultăţile de drept 
făuresc adevăratul profil moral al magistratului, 
Mehedinţi reia vechea idee din 1918, din care a 
izvorât „legea seminarului normal superior ca un 
nucleu de universitate nouă, de caracter pur 
profesional”, în care profesorii, medicii, 
magistraţii şi preoţii trebuie pregătiţi în şcoli 
speciale pentru a răspunde comandamentelor 
etico-morale: „Statul să-şi vadă nevoile lui 
imediate, să-şi aleagă şi să-şi pregătească 
profesioniştii lui în instituţii speciale şi cu cea mai 
mare grijă”. 

Este neplăcut surprins că la sărbători, ca 
şi astăzi de altfel, bucuria Naşterii Domnului este 
însoţită de beţii, de încăierări, de mâncare până 
la ghiftuială. Evocă timpurile de altădată, când 
oamenii sărbătoreau toate aceste sărbători cum 
se cuvine. În final, ca o dojană sau ca un 
îndemn, întreabă, ca pentru sine: „Care sat a 
pus în marginea lui o cruce pe care a scris: aici 
nu e nicio crâşmă?” 

Pentru săteni, mai are şi alte sfaturi pe 
care le dă „pe calea văzduhului”: „Stăm de vorbă 
pe calea văzduhurilor, cum nimănui nu i-a trăsnit 
prin minte înainte de război. Minunată născocire 
a minţii omeneşti; De la fântâna spurcată să nu 
aştepţi apă curată…; Sănătatea este cea dintâi 
avere…; Căsătoriile să se facă cu socoteală: 
sănătos cu sănătos…; Flăcăul bicisnic nu era 
primit la căsătorie, măcar să fi fost învelit cu 
aur…; Părinţi bolnavi, copii bolnavi…; Satul de 
altădată era un sat sănătos. Doar trei boli 
bântuiau pe atunci: ciuma, holera, vărsatul. Cine 
scăpa trăia până la adânci bătrâneţi… etc.”. 

La Moartea codrului românesc mai 
adaugă o conferinţă: Semnul omeniei − Munca, 
al cărei subtitlu, Pădure măcelărită, aduce în 
discuţie, dilema Pădurea sau arătura? Ce ar 
trebui să aleagă omul? Iată cum rezolvă 
Mehedinţi această întrebare: „Codrule, Măria Ta, 
să nu te superi… aici i-ar sta mai bine unui lan 
de grâu…, trage-te mai la o parte!...”. 

Geograful trage un semnal de alarmă 
asupra tăierii nesăbuite a codrului străbun, 
asupra degradării izlazului − pământul nimănui, 
pământ lăsat de izbelişte, care se degradează 
permanent, ireversibil, iar în locul falnicilor codri 
de altădată apar „pecinginile”. 

O altă problemă greu de rezolvat este 
aceea a copiilor nedoriţi, a familiilor cu mulţi 
copii, care n-au resurse materiale să-i crească. 
Mehedinţi propune înfiinţarea a trei-patru 
leagăne puternice, pentru „copiii condamnaţi la 
moarte”.  
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Conferinţele diverse zugrăvesc două 
icoane de suflet ale poporului românesc: Ţara 
Năsăudului şi Malul Nistrului. Prezentarea ţării 
Năsăudului reprezintă o datorie de suflet pentru 
bunii români de pe aceste locuri. Într-un ţinut de 
mare frumuseţe, alături de: „munţi mari, păduri 
frumoase, izvoare de leac”, călătorul va mai 
întâlni pe aici „un neam de oameni care, cu 
adevărat, fac cinste neamului românesc”. 

Venind dinspre Moldova, întâlneşti aici un 
ţinut cu totul şi cu totul diferit: „Găseşti un şir de 
munţi care, din loc în loc, au un fel de cucuie 
rotunde ca nişte muşuroaie de furnici”. 

Ţinutul Năsăudului are şi o istorie dintre 
cele mai interesante. Aici a înflorit cândva 
meşteşugul extracţiei metalelor, a băieşitului. 
Mai târziu, aici s-au înfiinţat şcolile grănicereşti, 
din care au ieşit cei mai „inimoşi povăţuitori ai 
neamului”: Andrei Mureşianu, George Coşbuc, 
Liviu Rebreanu şi alţii. 

Pentru geograful Mehedinţi, Nistrul „este 
una dintre cele mai frumoase ape ale ţării −  
poate cea mai frumoasă”. Frumuseţea lui rezidă 
în malurile sale, care nu lasă apele, când se 
umflă, să rătăcească pe câmpii: „Vadul lui adânc 
şi frumos sculptat în piatră (…), apa lui adâncă, 
lină aproape ca un lac, în care ziua se oglindesc 
norii, ori seninul cerului, iar noaptea luceferii”. 

Nistrul este hotarul dintre două lumi 
diferite, iar graniţa dintre aceste lumi o face şirul 
de cetăţi de pe malul Nistrului: Hotin, Soroca, 
Tighina şi Cetatea Albă. Aici este ultima graniţă 
apărată dintre Europa şi Asia: „La răsărit, în 
câmpia rusească, nici urmă de cetăţi. În bălăriile 
stepei, cea mai bună apărare este fuga şi 
ierburile aprinse în calea duşmanului”. 

Nistrul a intrat în conştiinţa românilor prin 
poezia lui Alecsandri: Dan, căpitan de plai şi prin 
versul lui Eminescu: De la Nistru pân’ la Tisa… 
care, şi azi, răsună în sufletul românilor. 

Conferinţa Spiritualizarea graniţelor ridică 
o problemă de geopolitică, diplomaţie şi de 
patriotism. La început, statele căutau 
învecinarea cu pustietatea. Astăzi, la graniţe „se 
cumpănesc puterile ţărilor învecinate”. La 
Salamina, a biruit sufletul. Ce s-a ales apoi de 
graniţele materiale ale lui Gingis-Han − nimic, pe 
când „graniţa spirituală care îi legase atunci pe 
greci, a rămas neclintită şi a rezistat tuturor 
vânturilor şi valurilor”. Graniţa unui popor se 
întinde până unde „se simte puterea prestigiului 
său intelectual, moral şi artistic”. Lângă formula 
lui Litvinov − „pacea este indivizibilă”, Mehedinţi 
propune formula românească a lui Titulescu: 
„adevăratele graniţe sunt cele spirituale”, pentru 

că, spune autorul, „valoarea unui popor nu se 
măsoară după lungimea graniţelor, ci după 
înălţimea culturii”. 

În anii când în toată Europa se auzeau 
armele zăngănind, Simion Mehedinţi pleda 
pentru formula geopolitică a graniţelor 
inalienabile, pentru formula păcii. 

Presimţind uraganul care se va abate 
asupra întregii lumi, asupra României, în iunie 
1940, se adresează prin conferinţa Cuvinte către 
ostaşi, celor de la fruntariile pământului 
românesc. 

Pentru sfătuitorul cel cu părul cărunt, care 
cunoaşte şi preţuieşte „ţărâna pământului 
românesc”, ţara este întocmai ca o moşie care 
trebuie administrată cum se cuvine, dar trebuie 
şi apărată. El ştie, ca nimeni altul, să înflăcăreze 
ostaşii care stau de pază la hotare: „Ostaşi ai 
României, gândiţi-vă la pământul ţării! Gândiţi-vă 
la părinţii, fraţii şi copiii voştri! Gândiţi-vă la robia 
şi sărăcia care vă aşteaptă, dacă aţi lăsa 
hotarele o clipă. Linişte în faţa duşmanului. 
Hotărâre şi iureş viforos, când trebuie şi unde 
trebuie. Să nu uitaţi un lucru: cine va birui acum, 
biruitor rămâne pentru totdeauna”. 

Prin Conferinţele radio, Mehedinţi se 
dovedeşte un maestru al comunicării orale. 
Mesajul său este foarte bine organizat. 
Foloseşte cu uşurinţă şi forţă de persuasiune 
stilurile: ştiinţific, literar şi publicistic. Stilul său 
este clar, concis, precis, corect, natural, simplu, 
firesc şi convingător. Aşa cum observam mai 
sus, în special în articolele din Dumineca 
poporului, Mehedinţi scrie şi, iată, în conferinţe, 
vorbeşte pe înţelesul tuturor, ajungând la sufletul 
fiecăruia, de la savant la ultimul plugar, de la 
vlădică până la opincă. 

În conferinţe, mai mult decât în presa 
scrisă, folosind avantajele limbajului oral, 
Mehedinţi se dovedeşte un mare orator. Am mai 
exprimat regretul că nu a rămas nici o conferinţă 
înregistrată, pentru că atunci am fi înţeles multe 
şi din vibraţia interioară a conferenţiarului, aşa 
cum înţelegem şi suntem cuceriţi de vocea lui 
George Călinescu şi de alte voci rămase în 
„Fonoteca de aur” Radiodifuziunii Române. 

Conferinţele sunt prilejuri de „întâlniri”, de 
„tăiniri” cu cei care vor să-l asculte. 
Conferenţiarul cel cu părul cărunt, stă puţin de 
vorbă despre griji şi socoteli. Urmărind luminarea 
şi întărirea sufletului, sfătuitorul dă dovadă de o 
remarcabilă gândire critică: „Să nu vă supăraţi 
dacă voi spune lucrurile pe şleau… Încep cu 
lucrurile de laudă, pe urmă va veni şi rândul 
păcatelor, să spunem şi păcatele, să ne  
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mărturisim”.  
Fraza lui Mehedinţi, fără prea multe 

arabescuri, curge lin şi aşezat. Pentru a fi mai 
convingător, bunul sfătuitor presară în zicerea 
sa, multe proverbe, zicători, sintagme populare, 
uneori uşor modificate, pentru a le da mai multă 
forţă de sugestie: „O vorbă românească spune: 
când n-ai fragi, mănânci şi căpşune, iar dacă n-
ai nici căpşune, te mulţumeşti şi cu frunzele 
căpşunilor… Măcar să le vezi ori să le pipăi. Tot 
e ceva.” sau „Chiar o buturugă mică poate 
răsturna un car mare, dacă ştii s-o aşezi bine în 
faţa roţii duşmanului”. 

Alături de date ştiinţifice din varii domenii, 
autorul foloseşte, cu măiestrie, personificarea: 
vulcanul se întărâtă, malurile… opresc apa să 
rătăcească; inversiunea: inimosul dascăl, 
adâncul Nistru, adevărate străji, bărboşii călăreţi, 
frumosul rai; epitetul: seninul bătrân, ape 
nevoiaşe, râuri barbare, graniţă sufletească, nuia 
vrăjită etc. 

Comparaţia este figura poetică cea mai 
frecventă: stă la îndoială cum stă limba 
cântarului; cum îmbrăţişează flacăra tăciunii; 
Junimea  s-a născut ca o mângâiere a Iaşilor 
părăsiţi de îmbulzirea politică; vorbele urmau ca 
un prohod; ca o făclie a neamului; lava 
înaintează încet ca o omidă; munţii aceia… ca 
nişte cocoaşe pleoştite; ca mlădierile unui 
balaur. 

Imaginea apei Nistrului are valenţe poetice 
remarcabile: „Ca o funie care, necontenit, se 
împleteşte şi se despleteşte, aşa se împarte 
necontenit şi iarăşi se uneşte apa din albia unui 
râu”. 

Pentru a da relief exprimării sale, 
conferenţiarul schimbă planul temporar în care 
se  petrec unele fapte, sau ni se prezintă ca un 

alter ego, la persoana a treia: „V-am spus că vă 
vorbeşte un om cărunt. Omul acela a avut un 
mare noroc în viaţă: s-a născut în fundul unui sat 
de munte din părţile Vrancei. Tatăl lui ştia numai 
carte bisericească veche, iar mama lui nu ştia 
nici să se iscălească. Mare noroc, fiindcă de la 
dânsa am aflat cum se vorbeşte româneşte, fără 
cuvinte străine, cum sunt multe prin cele cărţi”. 

Concluzia cu sens aforistic dă mesajului 
său o mare forţă de persuasiune: „De omul  
însemnat să te fereşti; Cum gândeşti, aşa 
făptuieşti; Lumea nu se îndreaptă cu umărul; 
Concurenţa e un război pe viaţă şi pe moarte; 
Cărturarii ageamii au scos cuvântul culturalizare; 
Neamul care nu e unit, e pierdut; Ne dogoreşte 
obrazul de ruşine; Să dai şi să fugi; Una să 
fim…”. 

Parcurgând conferinţele rostite la radio de  
Simion Mehedinţi, putem înţelege mai bine şi 
mai deplin polivalenţa savantului. 

Din aceeaşi perspectivă istorică, vom 
percepe aceste texte ca pe nişte mărturii 
„concrete” ale efervescentei perioade interbelice, 
o perioadă pe care azi o idolatrizăm, dar care a 
avut şi multe umbre. Observăm asemănări 
incredibile cu ceea ce se întâmplă astăzi, din 
care ar trebui să tragem învăţăminte, dar se pare 
că omul nu înţelege nimic din păţaniile 
înaintaşilor. 

Dincolo de aceste observaţii, constatăm 
că afirmaţiile, explicaţiile şi argumentele de 
atunci sunt valabile şi astăzi, semn că şi pe 
această coordonată, Mehedinţi ne-a lăsat o 
„dovadă pipăită” de mare valoare documentară, 
ştiinţifică şi artistică, ce stă sub semnul 
perenităţii, o lumină care să ne călăuzească în 
drumul nostru prin vremile grele de astăzi, 
ajutându-ne la împlinirea speranţelor în viitor.  
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Comunicarea de faţă îşi propune să  
evidenţieze existenţa unor concepte ale 
savantului care au precedat constituirea unei noi 
discipline de ramură, geografia turismului. În 
acest sens, vor fi urmărite aspecte privitoare la 
informarea geoturistică şi geoprospectarea 
turistică, posibilitatea abordării potenţialului 
turistic antropic din perspectiva etnografică şi 
implicaţia directă a profesorului în fenomenul 
turistic. 

În atingerea scopului acestei comunicări, 
trebuie să avem în vedere monumentala operă a 
lui Simion Mehedinţi, lucrarea Terra. Conţinutul 
său, ce se referă la mijloacele de cercetare şi la 
metodele geografice, poate fi extrapolat, filtrat şi 
aplicat în noi direcţii de studiu a geografiei, 
precum geografia turismului. Partea referitoare la 
descrierile geosferelor poate fi folosită şi ea în 
domeniul geografiei turismului. Descrierea 
izbucurilor, a tipurilor de izvoare, este de o mare 
importanţă pentru noua ramură de studiu a 
geografiei. Citând un autor printr-o formulă de 
calcul a  articulaţiilor unui lac (Terra, p. 635), 
Simion Mehedinţi propune geoprospectarea 
turistică. Nu are importanţă formula în sine, ci  
posibilitatea cunoaşterii articulaţiilor unui lac în 
perspectiva constituirii unor amenajări turistice. 
La fel de importantă pentru geografia turismului 
este şi cunoaşterea temperaturilor şi stratificaţiei 
apelor lacurilor, a compoziţiei  lor chimice. 

Analiza formelor de relief, deschide şi 
perspectiva reliefului ca potenţial turistic.  
Este importantă pentru turism cunoaşterea 
capacităţilor de transmitere a apei de către roci 
şi cunoaşterea stratelor de „apă fosilă”. Toate 
acestea le întâlnim în lucrarea Terra.    

În domeniul informării geoturistice, 
Simion Mehedinţi a lăsat descrieri geografice 
care astăzi pot fi incluse în mape de prezentare, 
ghiduri turistice şi de călătorie, pliante. Aceste  
descrieri nu merg doar pe filiera literară, 
putând constitui o bază pentru eventualele 
geoprospectări turistice. Cine va citi aceste 
descrieri geografice, cu siguranţă se va simţi 

atras de frumuseţea naturii de pe plaiurile 
româneşti.  

Adresăm o întrebare: „Câte din lucrările de 
promovare a turismului românesc – cele 
referitoare la potenţialul natural – au drept motto 
citate din descrierile lui Mehedinţi?”. Poate una 
dintre cele mai bune acţiuni de promovare ar fi 
traducerea, în limbi de circulaţie internaţională, a 
descrierilor geografice făcute de Simion 
Mehedinţi. Este vorba despre „aşa numita 
geografie pitorească, atât de răspândită în 
epoca noastră de turism... Dacă eşti geograf, 
adică de ce nu ai încerca şi ceva pictură 
geografică, însă  cu vorbe, nu prin culori. De aici, 
moda descrierilor „pitoreşti”, caracterizate printr-
o ,,mare inflaţie de adjective, cu scopul să 
uimească pe cititor…” - iată un citat din Premise 
şi concluzii la Terra. Oare acel cititor, uimit de 
descrierea geografică nu este un viitor turist?  

Despre descrierea geografică, Simion 
Mehedinţi spunea că geograful nu trebuie să se 
îndepărteze de partea ştiinţifică. Era vorba, dacă 
vreţi, de anticiparea a ceea ce este 
geoprospectarea turistică: „Când am spus 
despre malul drept al Dunării că e râpos şi 
„aspru” (ripa ferox Danubii), calificativele 
acestea nu sunt adjective de umplutură, ci 
exprimau ceva caracteristic, disimetria între 
malul înalt şi mai puţin ospitalier din dreapta 
fluviului faţă de cel oblu şi roditor din stânga.” Se 
înţelege avantajul pe care îl au românii în 
amenajarea de zone turistice pe malul dunărean 
românesc, avantaj sugerat de profesorul S. 
Mehedinţi. Continuăm cu un alt argument adus 
geoprospectării turistice: „...geografia este o 
ştiinţă pozitivă. Cu ajutorul hărţilor climatologice, 
ea prevede în unele regiuni starea atmosferei...”. 
E vorba de aşteptarea oricărui turist: o vreme 
frumoasă. La fel, putem vorbi şi despre 
geoprospectarea şi descrierea  elementelor 
biotice rare, ce determină turismul ştiinţific: „În 
sfârşit, sus pe culme, doar iarba scurtă şi 
păroasă, cu mănunchi de afini, merişori ori bujori 
de munte (rhododendron) sau de azalee  
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 pitice (Azalea procumbens), făcînd între stânci 
perniţe, dese ca şi muşchiul – adevărate grădini 
liliputane, o nesfârşită încântare pentru ochi.” 

Nu putem încheia această privire de  
ansamblu asupra descrierilor geografice, 
indiferent de rolul lor, fără a spune că savantul a 
scris „bucăţi de lectură” despre Balta Dunării, 
Cheile Dâmbovicioarei, Bucegi, Delta Dunării, 
Munţii Măcinului, Valea Bistriţei etc. Încă o dată 
şi-a respectat renumele de pedagog, sugerând 
tinerilor geografi tainele reuşitei pentru 
„descrierile pitoreşti”: „Dacă am întrebuinţat, de 
pildă, expresia „cununa munţilor”, vorbind de 
Carpaţii României, asta nu e de dragul stilului, ci 
al adevărului...”; „ ...descrierea este călcâiul lui 
Achile pentru geograf. Dacă o păcătoasă de 
rană la călcâiu a putut ucide chiar un erou, cât 
trebuie să se teamă cei care se aseamănă cu 
Achile numai la călcâiu, ori – poate – nici la 
călcâiu. Cea mai bună asigurare contra erorilor 
literare este deci stilul liniştit, adică 
întrebuinţarea termenilor simpli şi caracteristici.” 
Savantul atrage atenţia asupra faptului că 
descrierile trebuie să fie fundamentate 
ştiinţific, iar acest pas făcut ştiinţific ne  
determină să credem că este pasul pentru ceea 
ce astăzi se numeşte geoprospectare.  

Un alt aspect legat de informarea 
geoturistică, în fapt de potenţialul antropic,  
este contribuţia profesorului S. Mehedinţi ca  
etnograf. A reuşit astfel mai mult decât sensul 
de bază al acestei ştiinţe, anticipând dorinţele 
turistului modern: de a cunoaşte cât mai multe 
despre obiceiurile, tradiţiile, comportamentul, de 
a participa activ la viaţa de zi cu zi a locuitorilor. 

Profesorul a ţinut cursuri de etnografie pe 
care le-a editat şi reeditat şi a publicat 
numeroase lucrări cu caracter etnografic. Dacă 
acestea ar fi fost traduse – ţinând seama că 
multe regiuni din România îşi păstrează tradiţiile 
şi traiul ca în perioada publicării lor – cu 
siguranţă ar avea un efect asupra fluxului turistic. 
Exemplificăm prin următorul citat: „În unele sate 
(din Transilvania), anumite feluri de mâncare nu 
se pregătesc în orice fel de vase, ci numai în 
oale sau tigăi  lucrate cu mâna. Oalele acestea 
sunt modelate în chip foarte original… Vasul, se 
înţelege, nu-i tocmai simetric, de aceea olarul îl 
mai netezeşte cu degetele, apoi îi adaogă şi 
două toarte (dimensiunile sunt variabile: de la o 
ulcică de băut, până la „oloae”, care pot să 
cuprindă 10-15 litri de apă)” (Ce este 
Transilvania?, Bucureşti, 1940). 

Un alt aspect legat de „fenomenul turistic” 
este şi înfiinţarea Societăţii Turiştilor din  

România  (STR), la 25 ianuarie 1903. Iniţiatorii 
au fost Ghe. Munteanu Murgoci şi Ludovic 
Mrazec. Printre cei 321 de participanţi şi 
fondatori a fost şi Simion Mehedinţi, profesorul  
făcând parte şi dintr-un prim comitet, alături de 
Grigore Antipa, Alex. Vlahuţă, Alex. Tzigara-
Samurcaş; iar alături de aceştia s-au mai înscris 
şi P. Carp, I. I. C. Brătianu, Spiru Haret, Al. 
Davila  ş. a. Articolul 2 din statutul asociaţiei  
prevedea: „de a dezvolta sportul excursiilor, de a 
înlesni cunoaşterea frumuseţilor ţării şi de a 
întări astfel iubirea de patrie şi neam.” Un prim 
pas a fost făcut prin acţiunile de marcare a 
drumurilor, potecilor, de întreţinere şi construire 
a unor adăposturi montane. Un alt deziderat era 
de a publica materiale informative (broşuri, 
articole), dar şi materiale publicitare, de a 
organiza conferinţe şi expoziţii. Societatea va 
edita şi „Anuarul STR”, în 13 numere, în 
perioada 1903-1916. În 1931, STR-ul va fuziona 
cu Turing – Clubul României. 

Fără îndoială, excursiile cu studenţii,  
organizate de Simion Mehedinţi, au avut un rol 
educativ nu doar geografic, ci şi turistic. Ele  
s-au  înscris în începutul fenomenului turistic în 
România. A devenit un motto expresia savantului 
„Geografia se măsoară cu kilometrul”. Profesorul 
susţinea că nu se poate cunoaşte exact decât 
ceea ce se vede cu ochii, iar excursiile aveau 
în ele scopul investigaţiilor ştiinţifice.  

A vedea cu ochii nu este doar un adevăr 
pentru cercetarea geografică, dar şi un îndemn 
pentru turism; a investiga nu este doar o condiţie 
pentru cunoaşterea ştiinţifică, ci şi un aport de 
date ce pot fi folosite în studiile de conţinut 
t u r i s t i c ,  r e p re ze n t â n d  p as u l  s p r e 
geoprospectarea turistică. 
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Simion Mehedinţi a intrat în conştiinţa  
românilor, în primul rând, ca geograf – creatorul 
geografiei române moderne. Activitatea sa 
ştiinţifică a fost „încercată”, mai ales în tinereţe, 
de tendinţa de a intra în „tagma literaţilor”. Deşi a 
fost atras aproape irezistibil de literatură, 
Mehedinţi, spirit raţional, a ştiut din capul locului 
că nu poate face două lucruri temeinice în 
acelaşi timp şi, pentru acest motiv, nu a abdicat 
niciodată de la sarcina (legământul din tinereţe) 
pe care i-au pus-o în spate Societatea Română 
de Geografie şi „bătrânii Junimii”, aceea de a 
studia geografia, „cenuşăreasa ştiinţelor” din 
România acelui timp, ducând „până la mormânt 
sarcina pe care şi-a luat-o de la început pe 
umeri”

1)
. 

În această situaţie, literatura a devenit 
pentru tânărul Mehedinţi, proaspăt doctor în 
geografie la Leipzig (1899), „un caz de 
recesivitate”, în care „ştiinţa joacă un rol 
dominant, iar literatura un rol recesiv”

2)
. Pentru 

Mehedinţi, literatura ar mai putea fi considerată 
un „joc secund”, pentru faptul că „scrisul nu e o 
petrecere, ci o necesitate”, iar „leacul cel mai 
subtil e arta”. 

Cuvântul poet, în limba greacă, vine din  
verbul „a face”, iar poetul este „făcătorul” unei 
lumi armonice, poezia fiind descântecul, o 
cântare care alină sufletul, creând armonie. Arta 
urmăreşte, în concepţia lui Mehedinţi, 
îndreptarea naturii şi este ca „un testament în 
faţa veşniciei, de aceea este solemnă ca 
moartea”

3)
. 

Pentru savant, „limba este îmbrăcămintea 
sufletului”, iar grija pentru cuvântul rostit sau 

scris, grija pentru cultivarea limbii este 
permanentă, chiar dacă scrie un tratat ştiinţific, 
un articol de ziar sau textul unei conferinţe. 

Cu toate că se ridică împotriva „geografiei 
pitoreşti”, urmând spusele lui Maiorescu, 
mentorul său într-ale limbii, considerând că 
„adjectivul este duşmanul substantivului”, şi chiar 
dacă afirma că „în ştiinţă, stilul cel mai bun este 
lipsa de stil”

4)
, adică exprimarea simplă şi exactă 

este de ajuns, savantul nu se poate abţine să nu 
apeleze, chiar în stilul ştiinţific, la „o limbă literară 
aleasă, ocolind, pe cât putea, neologismele. Nu  
lipseau figurile de stil puse ici, acolo, la locul  
potrivit”

5)
. 

Apropierea de literatură s-a făcut din 
dragoste pentru arta cuvântului, din dragoste 
pentru cultura populară – Mioriţa şi Doina, din 
admiraţie pentru literatura universală – Homer, 
Dante, Cervantes, Mérimée, Goethe, dar mai 
ales din dragoste pentru literatura română: 
Eminescu, Creangă, Coşbuc, Bălcescu, Coşbuc, 
Slavici etc., admiraţie pentru care moderniştii (E. 
Lovinescu) îi reproşau că este anacronic în ce 
priveşte gustul estetic: „ …un rural prin naştere şi 
ideologie, cu pilonii estetici înfipţi în literatura lui 
Ion Creangă şi în poeziile naţionaliste ale lui 
Eminescu”

6)
. 

Simion Mehedinţi a intrat în literatură pe 
„uşile împărăteşti” ale etnografiei şi ale eticii. Pe 
aceste uşi a intrat şi în ştiinţă: „nu există 
pedagogie fără autohtonie”. Pentru el, nici o 
personalitate nu se poate dezvolta în afara 
poporului din care face parte. De asemenea, el 
cântăreşte orice operă literară cu măsura 
dreaptă a eticii:  

 
SIMION MEHEDINŢI – PROZATOR

*)
 

Conf. univ. dr. Costică NEAGU  

*) Acest material reprezintă reproducerea unor fragmente din lucrarea Simion Mehedinţi, prozator şi 
publicist,  Ed. Terra, Focşani, 2009, autor Costică NEAGU (pp. 7-74).  

1) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra. Amintiri şi mărturisiri, ed. a II-a, Ed. Terra, Focşani, 

1998, p. 237. 

2) Gheorghiţă Geană – Un caz de recesivitate, în: Soveja – Oameni de la munte, Editura SAS, 
Bucureşti, 1996, p. 9. 

3) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra. Amintiri şi mărturisiri, op. cit., p. 243. 

4) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra. Amintiri şi mărturisiri, op. cit., p. 221. 

5) N. Orghidan – Şcoala Geografică Românească formată de Simion Mehedinţi, în: S. Mehedinţi – 

Opere alese, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 68. 
6) Eugen Lovinescu – Titu Maiorescu şi posteritatea lui critică, Bucureşti, Ed. Casa Şcoalelor, 1943, p. 

63.  

file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/Final%20S.M.%20-%20prozator,%20pp.%201-70.doc#_ftn1#_ftn1
file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/Final%20S.M.%20-%20prozator,%20pp.%201-70.doc#_ftn2#_ftn2
file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/Final%20S.M.%20-%20prozator,%20pp.%201-70.doc#_ftn3#_ftn3
file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/Final%20S.M.%20-%20prozator,%20pp.%201-70.doc#_ftn1#_ftn1
file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/Final%20S.M.%20-%20prozator,%20pp.%201-70.doc#_ftn2#_ftn2
file:///E:/Geograful/Geograful%203_4_2012/Final%20S.M.%20-%20prozator,%20pp.%201-70.doc#_ftn3#_ftn3


   

P A G I N A  7 5  A N U L  I V  N U M Ă R U L 1 - 4  

„genii pot fi cu sutele, dar geniile etice le numeri 
pe degete”. Pe această formulă se bazează şi 
paralela dintre Eminescu şi Goethe

7)
. „A minţi în 

faţa eternităţii, fie în plus, fie în minus, e ridicol. 
La ce-ar servi să căutăm a înşela pe urmaşi, 
când noi plecăm, iar cântarul rămâne în mâna lor 
(…). Va fi cu putinţă, deci, să descopere cineva 
şi în viaţa lui Eminescu ceea ce în mod fatal se 
leagă de o mână de ţărână”

8)
. 

Pentru Mehedinţi, era foarte clar prin ce 
mijloace se exprimă ştiinţa şi arta – ştiinţa  
demonstrează, arta sugerează: „Confuzia între 
cei doi termeni exprimă diletantism şi dintr-o 
parte şi din alta”

9)
. 

Opera literară a lui Simion Mehedinţi  
cuprinde: 1). opera de imaginaţie (Oameni de la 
munte) şi 2). opera memorialistică (Premise şi 
concluzii la Terra. Amintiri şi mărturisiri), lucrare 
aflată la graniţa cu literatura beletristică. Mai  
întâlnim la Simion Mehedinţi, aşa numita 
„geografie pitorească”, de ce nu ştiinţă 
„pitorească”, atribut care se observă într-o 
măsură mult mai mare decât la alţi oameni de 
ştiinţă.  

OAMENI DE LA MUNTE (ediţia I, 1919; 
ed. a II-a, 1921; ed. a III-a, 1923; ed. a IV-a, 
1943; ed. a V-a, 1996). Culegerea al cărui titlu  
i-a fost sugerat de T. Maiorescu, a apărut după 
moartea acestuia şi a fost ultima lucrare literară 
pe care a citit-o mentorul Junimii. Culegerea  
Oameni de la munte cuprinde zece proze:  
Moşnegii, Buruiană, Pribeagul, Fagul, Învăţătorul 
din Pădureni, Un bursuc, Ciutacu, Hoţul, Suflete 
necăjite, Isu Maicii Domnului. Aceste povestiri, 
scrise fără intenţia de a fi publicate, au fost 
tipărite după terminarea Războiului pentru 
Întregirea Neamului, pentru ca „să deştepte 
măcar în câţiva cititori interesul pentru 
minunatele însuşiri ale unei lumi ce stă să 
apună”

10)
. Acelaşi lucru s-a petrecut şi cu 

manualul de geografie România, care a fost 
elaborat şi aprobat în 1909, dar „a fost pus în 
mâna şcolarilor” abia în 1921, pentru că nu se 
cădea „să împarţi în bucăţi răzleţe un ţinut aşa 
de unitar clădit”.  

Oameni de la munte este singura operă 
de imaginaţie a lui Simion Mehedinţi. Chiar dacă 
autorul cunoaşte foarte bine mijloacele de 
exprimare ale artei literare, opera sa poartă 

amprenta omului de ştiinţă, a sfătuitorului unui 
neam, cel puţin în prefaţa Către cititori, prefaţă 
care l-a împiedicat pe Eugen Lovinescu să se 
apropie de proza lui Mehedinţi, cu toate că-i 
recunoştea o oarecare valoare estetică.  

Sintagma „Către cititori” relevă oralitatea 
stilului său şi porneşte de la dorinţa lui Mehedinţi 
de a stabili o strânsă legătură cu cititorii săi. Azi 
se vorbeşte tot mai mult despre dialogism, 
„întrebuinţare (artistică) a dialogului în redarea 
ideilor”. Aproape toate editorialele sale din 
Dumineca poporului, peste 400 la număr, au 
genericul „Cuvinte către cititori”.  

Această formulă de adresare relevă, la 
Mehedinţi, vocaţia de om înţelept, care are în 
permanenţă ceva de spus alor săi: „Tinerii nu 
ştiu, dar pot, iar bătrânii ştiu, dar nu pot. Dacă 
tinerii ar şti, iar bătrânii ar putea…”. În prefaţă, 
prozatorul îşi „explică” opera ca un om de ştiinţă 
(pedagog, istoric, etnograf): „individualitate 
proprie ca neam; barbarii moderni; tradiţia 
neamului românesc; întărirea credinţei” etc., 
dând cititorului registrul în care să citească şi să-
i recepteze mesajul, dar, în acelaşi timp, prin 
teama de a nu fi înţeles de către cititor… 
„striveşte corola de minuni a lumii”, lucru care i s-
a şi imputat de critica timpului.  

Dacă danezii au apelat la vechile lor 
creaţii populare (Saga), Mehedinţi aduce în 
conştiinţa contemporanilor chipuri şi icoane care 
să ne dea sprijinul pentru a rezista viitoarelor 
valuri. Pentru el, scrisul exprimă „legătura 
organică dintre gândire şi cuvânt”

11)
. Din 

necesitatea de a oferi un sprijin sufletului, a dat 
la iveală aceste „icoane rustice”, altfel ele ar fi 
rămas pentru totdeauna în sertar – confidentul 
„păcatelor literare”.  

Din pudoare şi din bun simţ, icoanele  
oamenilor de la munte au fost publicate sub  
pseudonimul „Soveja”, dar nu orice pseudonim, 
ci numele satului în care a văzut lumina zilei. 
Prin asumarea acestui nume, autorul devine unul 
dintre personajele anonime ale operei, iar opera 
devine o călăuză care ne conduce la izvoare, de 
unde porneşte iarăşi să dea viaţă culturii arhaice 
româneşti, să perpetueze tradiţia. 

Primit cu răceală de către literaţi, de către 
critica literară, Mehedinţi îşi va prezenta el  
 

7) S. Mehedinţi – Goethe şi Eminescu (text inedit), în: S. Mehedinţi – Optimismul lui Eminescu, Goethe 

şi Eminescu (text inedit), Titu Maiorescu (notiţe biografice), Ed. Terra, Focşani, 2000, pp. 59-91. 

8) S. Mehedinţi – Optimismul lui Eminescu, Goethe şi Eminescu (text inedit), Titu Maiorescu (notiţe 

biografice), op. cit., p. 90. 

9) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra. Amintiri şi mărturisiri, op. cit., p. 219. 

10) Gheorghiţă Geană – Un caz de recesivitate, op cit., p. 11. 

11) Soveja – Oameni de la munte, op. cit. p. 17. 
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însuşi, peste ani (Premise şi concluzii la Terra. 
Amintiri şi mărturisiri, 1946), părerile despre  
prozele sale: „Fagul e lumea copilăriei; 
Pribeagul, amintirea suirii şi coborârii turmelor  –
[transhumanţa]; Bătrânii, icoana lumii de 
odinioară; Un bursuc, ierarhia socială a satului; 
Suflete amărâte, singurătatea traiului la odăi; 
Ciutacu, cele din urmă amintiri despre zimbri; 
Învăţătorul din Pădureni, risipa vieţii celui 
despărţit de satul unde  s-a născut”

12)
. 

La o lectură mai atentă şi reflectând la  
ideile şi la concepţia lui Mehedinţi despre artă, 
cultură şi civilizaţie populară, etnografie, opinăm 
asupra faptului că, în uşor sau din comoditate, 
opera literară a lui Simion Mehedinţi a fost 
caracterizată ca fiind o proză „etnografică”, deşi  
descoperim în aceste proze imagini poetice de o 
mare valoare estetică, descrieri şi portrete  
memorabile, un fir epic bine închegat şi susţinut, 
la unele proze. 

Pentru aceste motive, propunem o altă 
perspectivă în receptarea prozei lui Simion  
Mehedinţi: 1). lecturi epice – Buruiană, 
Pribeagul, Hoţul; 2). lecturi lirice – Moşnegii, 
Fagul, Ciutacu; 3). Lecturi-idee – rezultat al unor 
idei antropogeografice, etnografice, sociologice,  
pedagogice, filosofice susţinute de Mehedinţi. 
Desigur că o asemenea clasificare este 
neconvenţională şi nu este tranşantă, ci 
presupune existenţa unei caracteristici 
predominante (epic, liric, simbolic), fiecare 
lectură având elemente epice, lirice şi simbolice. 
În această categorie am inclus: Învăţătorul din 
Pădureni, Un Bursuc, Suflete necăjite, Isu Maicii 
Domnului. 

1). Lecturi epice: a). Buruiană este nuvela 
cea mai cunoscută din proza lui Simion 
Mehedinţi, fiind apreciată laudativ de însuşi Titu 
Maiorescu, fapt pentru care autorul i-o dedică 
mentorului Junimii: „Lui T. M., eternă pietate”. 

Ce este Buruiană, o scriere lirică sau 
epică? Am putea afirma că este o operă epico-
lirică. Autorul fixează cu precizie timpul şi locul 
când se petrec întâmplările: „primăvara lui ’77, în 
Satul Chilug, în ziua Paştilor”. Bucuria Învierii 
Domnului este înnourată de zvonurile care 
plutesc peste sat: „că poate să fie război, că are 
să se bată rusu cu turcu (…), că şi Vodă al 

nostru se găteşte de oaste”
13)

. Zvonurile capătă 
contur şi în satul din creierul munţilor, de când 
„soldaţii trăgeau în ţintă pe izlazul vitelor”

14)
, dar 

m a i  a l es  d e  c â nd  s - a  i n t e r z i s 
„miliţienilor” [rezerviştilor] să plece din sat fără 
aprobare de la cazarmă. 

Paştele adună tot satul la horă, la sfat, la 
depănat veştile: „ – E adevărat, domnule 
căpitan? – Nu se ştie. De plecat, poate o să 
plecăm… Dar nu se ştie…”

15)
. Căpitanul Leon cu 

ofiţerii, popa Ion stau de vorbă în cerdac, iar în 
curte hora, la început, molcomă, poate prea 
molcomă, se îndârjeşte ca la presimţirea unei 
mari primejdii, pentru ca „la o săptămână, în 
Duminica Tomii au plecat lăsând în urmă bocetul 
nevestelor şi al femeilor”

16)
, iar la un an au 

început a veni, dar „3 ofiţeri şi 28 de soldaţi 
dintre cei care jucaseră Brâul de la Paşti, au 
rămas acolo la Plevna ori Plesna, cum i-o fi 
zicând, departe peste Dunăre…!

17)
. 

Au început să se cicatrizeze rănile. Viaţa 
intră pe făgaşul ei. Doar locotenentul, acum 
căpitan, Măgură, Buruiană, cum îi ziceau 
localnicii, cel cu „ochi de crai”, hălăduia prin 
munţi şi văi, abătut de gânduri numai de el ştiute. 

„În seara de Ispas [Înălţare], la doi ani  
după război”

18)
, întorcându-se spre sat în susul 

apei, zări o fetiţă care se juca lângă marginea 
apei, „fără să bage de seamă că vine unda”. Luă 
fetiţa pe cal şi, în drum spre moară, întâlni pe 
mama fetei, morăriţa, care şi-a luat fetiţa, dar cu 
o atingere în treacăt, l-a fulgerat pe căpitan: „Ce 
naiba, (…) parcă a fost de jeratic femeia  
aceea…”.   

Din acel moment, liniştea căpitanului s-a  
terminat pentru totdeauna. De câte ori pleca la 
vânătoare, ţinea poteca spre moară. Altă dată, 
apărând femeia care s-a speriat de câinii lui, a 
ajutat-o să sară gardul, iar umărul lui de care s-a 
sprijinit morăriţa, a devenit foarte greu. 

Din zilele acelea, multe se schimbaseră în 
viaţa lui Măgură, iar „în aşa scurtă vreme s-a 
schimbat şi inima căpitanului, care a rămas tot 
aşa de bun ca şi mai nainte, însă a prins după 
aceea a fi mai vesel şi mai cu drag de lume”

19)
.  

Dragostea lui Măgură a înflorit la umbra a 
„doi mesteceni din dealul morii, unde un vânător 
s-a întâlnit din întâmplare cu o nevastă  

12) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra…, op. cit., p. 231. 

13) Soveja – Oameni de la munte, op. cit. p. 30. 

14) Idem, p. 31. 
15) Idem, p. 32. 
16) Idem, p. 33. 
17) Ibidem. 
18) Idem, p. 35. 

19) Soveja – Oameni de la munte, op. cit. p. 30. 
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tânără”
20)

.  
Acum Buruiană e alt om, înfloreşte odată 

cu dragostea lui tăinuită, dar pentru că „cine e 
bărbat trebuie să dea totul pe una”, se 
hotărăştesă plece cu Ana undeva în „vreun loc 
sub soare, unde fericirea noastră să nu fie urâtă 
nimănui”

21)
, alt căpitan urmând să vină în locul lui 

şi să preia compania. Buruiană îşi pregăteşte 
totul cu minuţiozitate, se duce la biserica satului 
„pentru cea din urmă oară”, ca şi cum ar avea 
nevoie de „un sfat sau de iertare”, hotărât să dea 
totul pe una. Când află că Ana e nevasta lui Ion 
Brătilă, cel care îi salvase viaţa la Plevna, toate 
visurile sale se năruiră, a simţit că „pământul i se 
răsuceşte sub picioare”, iar gândul lui aşa de 
hotărât i s-a încurcat deodată.    

A doua zi, căpitanul plecă în pasul calului, 
lăsând în urmă dragostea şi vedeniile care îl  
urmăreau, iar el „luă drumul apelor care nu se 
opresc şi nu se mai întorc în veci”

22)
. Brătilă, 

contrariat de răceala căpitanului din preziua 
plecării, văzând că se duce fără să-ţi ia rămas 
bun, geluieşte scândura cu mare încrâncenare – 
„de-ar fi fost scândura mai tare decât fierul şi tot 
ar fi scos aşchii din ea” .   

Ana, plină de speranţă în dragostea ei, 
nedumerită de faptul că Măgură are doar un cal, 
se roagă la icoana Maicii Preacurate. 

Seara, morăriţa arzând de nerăbdare, în 
speranţa întâlnirii cu căpitanul, „nu mai poate 
răsufla. Înlemnită, aşteaptă în fereastră parcă ar 
cunoaşte roibul căpitanului”, dar visele ei s-au 
năruit pentru totdeauna. Căpitanul a plecat  
singur şi i-a lăsat tot avutul lui Brătilă, soţul 
morăriţei, pentru că „Ţie îţi sunt dator viaţa mea. 
În Chilug nu mai vin, dar ca om îţi rămân dator  
pentru totdeauna”

23)
. 

Finalul nuvelei are aerul unei tragedii 
mitice: Ana, albă la faţă ca un copil neatins de 
soare şi vânt, stă cu ochii „într-o depărtare pe 
care numai gândul ei o mai măsoară”; Brătilă cu 
fetiţa în braţe, „ar da mâna lui dreaptă, numai să-
şi mai vadă nevasta sănătoasă”, iar căpitanul, la 
un pichet de pe malul Dunării, se cufundă în 
tăcere „ca unda unui râu care, coborând din 
munte, se potoleşte pe încetul în albia altui râu 
mai mare, pierzându-şi odată cu numele şi 
amintirea muntelui de unde ieşise la lumină”. 

Credem că finalul ar marca mai bine 
intenţiile scriitorului dacă ar fi lipsit ultimul 
paragraf, care conţine un pas inutil. 

Nuvela excelează prin pasajele sale 
reflexive, deşi curgerea epică este bine condusă. 
Ideea care se desprinde în final este una morală, 
etică. Datoria pe care o are faţă de cel care i-a 
salvat viaţa, îl determină să-şi sacrifice 
dragostea. 

Când aude că Ion Brătilă este una şi  
aceeaşi persoană cu Ion Moraru, soţul morăriţei, 
gândurile i s-au „încurcat” şi atunci „una” nu mai 
era „dragostea” sa, ci datoria lui faţă de 
salvatorul său: „ca om rămân dator pentru 
totdeauna”. 

S-a afirmat deseori despre prozele lui S. 
Mehedinţi, oarecum peiorativ, că sunt proze  
etnografice, afirmaţie prin care s-a acreditat 
faptul că acestea nu au valoare estetică. În acest 
demers, trebuie să plecăm de la faptul că 
Mehedinţi, care a fost tentat tot timpul vieţii să 
intre în tagma literaţilor, a fost om de ştiinţă, 
pentru care literatura avea un caracter recesiv!? 
Această constatare nu înseamnă că Mehedinţi 
era un amator în literatură sau că nu avea simţ 
estetic, ci trebuie să luăm în consideraţie faptul 
că savantul  n-a mai avut timp să se aplece 
asupra prozelor sale şi să le dea strălucirea pe 
care cred că avea talentul necesar s-o facă.  

Buruiană este un personaj complex, care 
evoluează de la „ochi de crai” la privirea uitată în 
„fumul ţigării”, după măcelul de peste Dunăre, 
dar n-a uitat niciodată vorba căpitanului Leon, că 
la nevoie trebuie să ştii să dai „toate pe una”. 
Chiar dacă îşi găseşte fericirea renăscând din 
cenuşă, atunci când află că morăriţa este 
nevasta lui Brătilă, salvatorul său, „făcu stânga 
împrejur, ca şi cum ar fi simţit că i se răsuceşte 
pământul sub picioare”, iar simţul onoarei îl face 
să renunţe la fericire, evident după o şovăire 
dramatică. De la „dacă n-ajung soldaţii lui, e 
semn că da” – adică va da totul pe iubire, 
Măgură alege calea cea mai dramatică, 
sacrificând totul pentru onoare: „Ţie îţi sunt dator 
viaţa mea. În Chilug nu mai vin, dar ca om 
rămân dator pentru totdeauna…”.   

Să ne imaginăm ce personaj ar fi fost 
Măgură în literatura română, dacă Mehedinţi ar fi 
avut răgazul să-l zugrăvească în toată anvergura 
sa, folosind instrumentele nuvelei sau ale 
romanului!?  

Credem că această povestire ar fi putut fi 
extinsă până la dimensiunile unui roman, dacă 
Mehedinţi ar fi intrat în „tagma literaţilor”. În acest  

20) Idem, p. 39. 
21) Idem, p. 41. 
22) Idem, p. 46. 

23) Soveja – Oameni de la munte, op. cit. p. 48. 
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roman s-ar fi prezentat viaţa oamenilor de la 
munte, în care fundalul l-ar fi constituit, ca în  
Baltagul lui Sadoveanu, obiceiurile populare, 
transhumanţa, viaţa unui sat de graniţă – cu  
cazarmă, cu drame personale, dar şi cu o dramă 
colectivă – Războiul pentru Independenţă. 

Să nu uităm faptul că Mehedinţi afirma că 
munca ar trebui să aibă trei mari calităţi: să fie 
adevărată, adică să facem numai munci 
serioase; să fie liberă, adică să o părăseşti când 
vrei, dacă ai găsit o altă ocupaţie care să-ţi 
aducă satisfacţii mai mari; şi să fie creatoare 
(„Cine a ridicat munca până la iubire, acela a 
coborât  raiul pe pământ”). Plecând de la aceste 
premise, suntem încredinţaţi că S. Mehedinţi ar fi 
avut mari realizări şi în domeniul beletristic, dacă 
nu ar fi fost „captiv” pe ogorul geografiei, sarcină 
pe care i-au pus-o în spate „bătrânii Junimii”.  

La fel ca şi celelalte proze, Buruiană 
excelează prin descrieri de natură, schiţe de 
personaje, stări sufleteşti. Autorul presară cu 
grijă arhaisme: argat, miliţieni [rezervişti], şuşá 
[şosea], tihărăi, acarete, arcan, săcăluş; expresii 
populare: umblă cu şoalda, ochi de crai etc.  

b). Pribeagul, „amintirea suirii şi coborârea 
turmelor”, după cum afirma autorul însuşi în 
Premise şi concluzii la Terra, este şi cea mai 
valoroasă dintre povestirile lui S. Mehedinţi, „o 
capodoperă a prozei scurte româneşti”

24)
.  

Transhumanţa a fost factorul hotărâtor în 
cristalizarea unităţii de neam şi de limbă a 
poporului român. Pendularea munte – câmpie a  
turmelor (transhumanţa internă n. e.) şi între 
munte – ţinuturi îndepărtate (Nistru, Bugeac,  
Vadul Dunării, Dobrogea, până la Marea de 
Azov – transhumanţa externă), asigura circulaţia 
pe arii întinse a celor care vorbeau româneşte şi 
se numeau români. În acelaşi timp, 
transhumanţa îşi punea amprenta şi pe 
„calendarul” vieţii celor din Punga, sat din 
creierul munţilor, prin care trecea unul dintre 
marile drumuri transhumante dintre Ardeal şi 
Moldova. Cele mai importante evenimente care 
animau viaţa aşezării erau la Înălţare, când oile 
breţcanilor din Ardeal treceau spre munte şi la 
Ziua Crucii, când se întorceau spre câmpie.  

Copiii pungenilor, „îndată ce puteau să-şi 
lege singuri nojiţele de la opinci, intrau cu  
simbrie la breţcani şi ciobăneau până la 
însurătoare, colindând şesurile din Bugeac, 
Dobrogea, la Krâm şi spre bălţile Azovului, unde 

a înţărcat dracul copiii”
25)

.  
Odată cu turmele, vin şi veştile despre cei 

plecaţi. Uneori veştile sunt bune: „ – Ba l-am 
văzut, surată, l-am văzut… Am mers joi cu toţii la 
podul Siretului. La vreo mâine-poimâine chică şi 
el…”, alteori răspunsul e în doi peri, „un prepus 
de nenorocire învăluia sufletul” şi apoi 
„săptămâni de-a rândul, cimitirul din deal răsuna 
de bocete”.  

Întâmplările acestea sunt vechi de tot, 
aproape au dispărut pentru că pungenii nu mai 
au oi, le-au pierdut în urma unor păţanii grozave. 
Nici breţcanii nu mai trec pe aici cu oile. 

Autorul porneşte, în povestirea sa, de la 
trei copii, doi băieţi şi o fată, care, în jocul lor, 
imită părinţii, imaginând o familie. Construiesc 
acareturi şi case. Fata este, pe rând, „nevasta” 
unuia dintre băieţi, iar aceştia, unul, „omul” fetei, 
iar celălalt, „argat”, pentru ca a doua zi rolurile să 
se schimbe, ca ingenioasă ilustrare a stratificării 
sociale şi a regulilor de convieţuire din acel timp. 

Dar timpul a trecut şi „mulţi de mâine au 
ajuns azi şi s-au prefăcut în ieri”, iar copiii  au 
crescut şi au pornit „pe căile lungi şi 
întortocheate ale vieţii”. Sandu a plecat cu oile 
spre Nistru, Dobrin, băiatul dascălului Manea, a 
plecat la învăţătură să se facă preot, iar Ilinca, 
„de câte ori se ivea la horă, capetele tuturor se 
întorceau spre ea ca spicele după vânt”. 

Mehedinţi dovedeşte reale calităţi de 
prozator în prezentarea evoluţiei celor trei 
destine care se vor încrucişa în viaţă, „pe fondul 
transhumanţei şi al idealului de bun gospodar, 
ideal dominant în sistemul de valori al satului 
românesc de odinioară”

26)
. 

Dobrin, plecat la şcoală, tânjeşte după 
satul natal şi după Ilinca: „Ce cosiţă! ce ochi! ce 
mers… Ard betele împrejurul mijlocului ei subţirel 
strâns în fote… şi astfel adormea, lunecând spre 
minunata ţară a visurilor”

27)
. Moartea mamei şi 

gubăvirea tatălui  l-au adus în sat, „grijind de 
treburile casei”. 

Sandu a crescut cu o palmă mai înalt  
decât Dobrin. Singur printre străini, cu nădejdea 
în bâta sa, el era cel mai cu vârtute la aruncatul 
arcanului, la învăţat caii la călărie, astfel că „se 
întrecea cu cerchezii care-şi petrec veleatul cu 
piciorul în scară şi se răsucesc pe sub pântecele 
calului, ca să ia căciula cu dinţii”. 

Pe neaşteptate, Sandu s-a întors acasă şi 
a vândut oile şi şi-a rostuit gospodăriea „cu  

24) Gheorghiţă Geană – Un caz de recesivitate, op. cit., p. 13. 

25) Soveja – Oameni de la munte, op. cit. p. 51. 

26) Gheorghiţă Geană – Un caz de recesivitate, op. cit., p. 13. 

27) Soveja – Oameni de la munte, op. cit. p. 54. 
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gând să se însoare”. A trimis-o pe mama sa în 
peţit la Ilinca. Aici autorul se dovedeşte un bun 
observator al sufletului uman, surprinzând 
zbuciumul  Ilincăi, care „a ieşit repede afară, ca 
unul care fuge de primejdie şi, rezemându-se de   
perete a început a plânge ca un orfan părăsit în 
mijlocul pădurii”, dar şi condiţia socială a fetei 
orfane: „în ziua de azi, fetele se mărită greu; – Ia 
seama să nu rămânem cum e mai rău; cei care 
umblă departe prin târguri, rar se mai întorc la 
vatra lor; eu nu ştiu câte zile mai am, iar tu rămâi 
singură…”.  Disperată şi fără un sprijin, Ilinca s-a  
hotărât „întocmai ca cel care se aruncă cu ochii 
închişi în valuri”.  

Pe Dobrin, vestea căsătoriei lui Sandu cu 
Ilinca „l-a doborât într-o clipă”. După moartea 
tatălui său, a renunţat la şcoală şi a venit acasă. 
Dar timpul trece necurmat: „vremea începu a 
toarce firul ei necurmat”. Sandu, pizmuind pe 
Dobrin pentru „sporul gospodăriei”, hotărăşte să 
întocmească stână peste Nistru, ducând oile 
pungenilor la iernat, cu gând să risipească stâna 
lui Balcu, moşul lui Dobrin.  

Sandu a trimis oile înainte, el urmând să 
plece mai târziu, dar dragostea pentru Ilinca şi 
teama de Dobrin, care era tot neînsurat, l-au  
ţinut acasă, până când a venit vestea că în târla 
lui Sandu s-au găsit oi tătăreşti şi muscăleşti, 
faptă pentru care ciobanii au plătit cu jumătate 
din turmă. 

Pungenii, a căror avere se dusese de  
râpă, au început să vocifereze ameninţător: „să fi 
auzit acum blestemele păgubaşilor, ocările şi 
sudălmile…”. Sandu a plecat să lămurească  
lucrurile, să caute dreptate şi dus a fost, parcă  
l-a înghiţit pământul. Rămasă pradă blestemelor 
şi vorbelor de ocară, Ilinca nu-şi mai dorea decât 
moartea: „ – Doamne, Doamne! Îndură-te să mă 
strângi de pe faţa pământului!...” 

După multe ierni şi veri, chiar şi sufletul 
păgubaşilor s-a mai îmbunat, văzând ananghia 
la care a intrat văduva lui Sandu. Chiar dacă unii 
bătrâni aduceau încurajări, Ilinca era convinsă că 
Sandu nu mai era în viaţă. În vremea asta,  
Dobrin, oricât de des era frunzişul dintre casa lui 
şi casa Ilincăi, de câte ori o vedea, „inima îi 
zvâcnea ca o pasăre speriată din culcuş”

28)
. 

Moartea năprasnică pe meleaguri străine, 
a lui Dinu, vărul lui Dobrin, bocetul Ilincăi la 
priveghi, în faţa sicriului gol, l-a hotărât pe Dobrin 
să-i ajute măcar pe copiii vecinei: „În dragostea 
ei pentru Sandu, nu mă amestec…, dar ca vecin, 

aş putea să fiu de ajutor măcar pentru copii”. 
Ajutorul lui Dobrin „deschidea în faţa 

vecinei un izvor de câştig şi o cale nouă spre 
liman. Puntea peste pârâu o trecea rar, să nu 
dea lumii de bănuit”

29)
.  

Mehedinţi surprinde în mod magistral  
întâlnirea celor doi, după o îndelungată vreme de 
renunţări, de suferinţe, de planuri nemărturisite 
nici în gând: „ – Ilinca! Văduva tresări înroşindu-
se. Din copilărie nu-i mai zisese pe nume. Ilinca, 
nu-i destul atâta amar de ani? – Nu-s vrednică… 
să-ţi mulţumesc… pentru binele făcut. – După ce 
te-ai măritat… altă soţie n-aş fi mai putut lua fără 
să calc jurământul preoţiei. De aceea nici nu  
m-am întors la învăţătură… Şi lăsându-se 
încrezătoare în voia fericirii care o chema iar la 
viaţă, nevasta îşi rezemă capul de umărul celui 
care o ţinea strâns lipită de umărul lui”

30)
. Viaţa şi 

natura însăşi participă la o aşa bucurie, ,,viaţa 
satului şi a codrului părea că se opreşte o clipă, 
împăcată cu sine însăşi ca-n ziua dintâi”.  

Viaţa îşi numără anii după muncile pe care 
le face omul: „vara venea cu strânsul fânului, 
toamna cu culesul păpuşoiului, iarna cu nunţile, 
primăvara cu Paştile înflorite şi o mie de nădejdi 
pentru tânăr şi bătrân”. Casa văduvei are uşile 
închise, Ilinca întinerise ca merii care înfloresc 
de două ori, pe Sandu îl uitaseră toţi. Doar când 
treceau oile breţcanilor, „Ilinca mai tresărea ca 
cineva care se deşteaptă dintr-un somn”, mai 
ales că o ţigancă îi vorbi despre „un om 
roşcovan…, drum…, necazuri…”. 

În tot acest pustiu de ani, Sandu, căruia 
judecăţile i-au fost potrivnice, s-a dus tocmai 
peste Don, unde i-a surâs norocul şi a făcut la 
loc turmele de oi şi hergheliile de cai, dar dorul 
de casă şi datoriile pe care le avea la Pungeni  
nu-i dădeau pace: „Pribeagul pusese la o parte 
toate agoniselile lui. Era aproape să împlinească 
paguba întreagă a satului”, când află de la un 
breţcan că nevasta i s-a măritat – „Ca un mort 
căruia îi iei pânza de pe ochi, aşa a rămas  
Sandu… o noapte întreagă a zăcut în nesimţire 
la marginea drumului… şase săptămâni a fost 
între viaţă şi moarte…”. După ce s-a întremat, 
gândul răzbunării a început să-l mâne de la  
spate: „Oricine ar fi îl ucid…”. Ajuns la hanul din 
Punga, Samoilă vede un copil venit să ia o 
ploscă de vin şi, bănuind că e copilul lui, 
deoarece semăna cu el când era copil, „simţea 
că tot sângele îi năvăleşte în vine… Năduful 
începu a-i opri răsuflarea”

31)
. Ca un om beat,  

28) Soveja – Oameni de la munte, op. cit. p. 61. 

29) Soveja – Oameni de la munte, op. cit. p. 65. 

30) Idem, pp. 65-66. 
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plecă spre casă, dar când ajunse la punte şi a 
văzut că  acasă e întuneric, a intrat în curtea lui 
Dobrin. Întâlnirea cu Ilinca, în casa lui Dobrin, 
este de un realism zguduitor. Strigă la intrare:  
„Acasă-s gospodarii?” şi auzind pe Ilinca, „Sandu 
simţi că i se învârteşte pământul sub picioare”. 
Intră în casă „în neştire” şi se aşeză pe o  
laviţă, „de teamă să nu se năruie la pământ, îi 
venea să geamă, să plângă, să strige, ca să-l 
audă tot satul”. La intrarea lui Dobrin în cameră, 
Sandu se „oţărî”, dar răspunsul acestuia la 
întrebarea de ce nu mai trec străinii prin Punga, 
îl descumpăni: „ – Au mai fost şi boli, dar a căzut 
o pacoste peste noi. Nişte oameni răi au 
amestecat, peste Nistru, oile noastre cu ale 
altora. De aici, judecată, gloabă, risipă”, îi risipi 
orice pornire de răzbunare. Sandu simţi că se 
prăbuşeşte în gol, „Pe cine să se mai răzbune şi 
de ce?”. Venirea băiatului cu plosca de vin, care 
i se adresează lui Dobrin cu apelativul „tată”, 
„pătrunse ca un cui în sufletul lui de părinte”. 
Pentru Samoilă, „viaţa se oprise în loc, ca o apă 
revărsată, care intră pe încetul în pământ”. 

Ceru să se culce afară, pe prispă, dar, 
auzind glasurile vesele dinăuntru, simţi un nod 
de lacrimi, îşi văzu viaţa năruită, iar pe sine  
îmbătrânit şi ruinat. Plecă învins, dar până să 
iasă din sat, junghiul i se ridică iarăşi în coşul 
pieptului, „iar trupul pribeagului se prăbuşi domol 
la pământ”. 

Când a fost găsit dimineaţa, încă mai  
respira. Cu ultimele cuvinte, ceru să se 
spovedească la un preot. Pribeagul înşiră 
faptele: „am… greşit, am prăpădit agoniseala 
oamenilor, dar am muncit şi am adus nevestei să 
întoarcă gloaba…, Ilincăi i-am păstrat credinţă în 
faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor…, să 
îngrijească de copii…, să nu destăinuieşti cine 
sunt până nu m-or îngropa…”.  

O viaţă de om şi un testament rostit în  
faţa „altarului”, în pragul veşniciei, o tragedie 
scrisă după toate regulile artei. Poate cineva  
tăgădui valoarea artistică şi morală? Este 
această operă sămănătoristă, etnografică sau 
tezistă? O asemenea idee sau întâmplare se 
putea petrece oriunde aiurea. Personaje bine 
conturate, croite din puţine linii, dar cu un profil 
extraordinar de puternic. Samoilă îşi pune 
întreaga viaţă zălog, numai ca să iasă la liman. 
Ilinca suportă în tăcere şi cu stoicism şi fără să 
crâcnească toate loviturile sorţii, plăteşte cu 
vitele sale şi cu tot ce avea o parte din pagubă şi 
nu-şi ia gândul de la Samoilă decât atunci când 

este convinsă că nu mai e în viaţă. Dobrin 
jertfeşte, în tăcere şi cu demnitate, cariera sa 
întru Domnul, fiind „cununat” în faţa lui 
Dumnezeu cu Ilinca, iar căsătoria cu o altă 
persoană ar fi însemnat „trădarea jurământului 
preoţiei”. 

Acţiune rotundă, bine motivată, cu 
personaje bine construite. Autorul mânuieşte cu 
măiestrie limbajul beletristic. Arhaismele sunt 
folosite cu măsură, zugrăvind cu talent lumea ce 
„stă să apună”: preuci [herghelii], simbrie, nojiţe,  
arcan, veleat, argaţi, tăinind, surghiunit, ispaşă 
etc. Acestea se îmbină armonios cu 
regionalismele: boghece [clăi mici de fân], să 
chice [să sosească], laiţă, al nost ş.a. Textul este 
presărat cu versuri populare – bocete – care 
surprind cu măiestrie zbuciumul sufletesc şi 
durerea pentru cel plecat pe drumul fără de 
întoarcere: (Dragile mamei sprâncene, / Cum vi-
ţi face buruiene, / Dragii mamei ochişori, / Cum o 
să vă faceţi flori).  

Trecerea timpului e sugerată printr-o mare 
varietate de expresii: „mulţi mâine au ajuns azi şi 
s-au prefăcut în ieri, lunecând la vale ca 
picăturile unei ape veşnic curgătoare, până ce 
copilandrii au zburat din culcuşul fermecat al 
copilăriei”

32)
; „dând rând anilor”; „vremea începu 

a toarce firul ei necurmat”; „iarba răsărea şi se 
usca, ninsorile cădeau şi se topeau, pâraiele 
lunecau la vale adâncind albiile”; „se isprăvise 
iarna, venise vara, a sosit altă iarnă (…), au 
urmat alte veri şi ierni…”; „pânza vremii se tot 
lungise zi cu zi, iar cele vechi se uitaseră cum se 
uită toate pe lume” etc. Ceasul muncilor se 
împleteşte cu anotimpurile, într-o lume în care 
timpul curgea încet, dar implacabil şi fără 
întoarcere. Este timpul pădurilor, al codrului, al 
fânului, al păpuşoiului, dar şi al omului.    

Aproape lipsit de „înflorituri” (largul lumii, 
culcuşul fermecat al copilăriei, vifore cumplite, 
mută deznădejde, grijă nelămurită), textul 
excelează în comparaţii de o mare frumuseţe şi 
putere de sugestie: se întorceau spre ea ca 
spicele după vânt; ca pirul în arătură; inima îi 
zvâcnea ca o pasăre speriată; ca o 
catapeteasmă tivită cu aur; îi venea ca o furie; 
cuvântul pătrunse ca un cui în suflet; viaţa i se 
oprise ca o apă revărsată care intră pe încetul în 
pământ. 

Uneori autorul foloseşte, întocmai ca Ion 
Creangă, proverbul ca pe o pecete în aprecierea 
oamenilor sau a unei situaţii: Tot anul tăia 
câinilor frunză; Să nu dea Dumnezeu omului cât  

31) Soveja – Oameni de la munte, op. cit. p. 70.  

32) Soveja – Oameni de la munte, op. cit. p. 53. 
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poate duce. 
În deznodământul acestei povestiri, 

desluşim atât caracterul puternic şi drept al 
omului de la munte, cât şi tragismul unei vieţi 
trăite într-o lume ostilă, în singurătate, departe 
de cei apropiaţi. Samoilă urcă aceeaşi Golgotă 
ca şi baciul mioritic. Aici moartea vine ca urmare 
a înstrăinării într-un ţinut îndepărtat şi a vitregiei 
oamenilor.  

După calvarul unei vieţi zbuciumate şi 
după ce s-a spovedit preotului, moartea vine 
pentru Samoilă ca un liman, ca o izbăvire de un 
păcat greu. „Fără doar şi poate, Pribeagul este o 
capodoperă a prozei scurte româneşti”

33)
. 

c). Hoţul. Acţiune foarte simplă, liniară  
chiar, dar cu întâmplări de un mare dramatism. 
Moş Constandin Ferigă, care nu a ieşit niciodată 
din bârlogul de la odaia lui din „fundul pârâului 
de la Guica”, ajuns la bătrâneţe şi la amar, după 
ce-i murise baba, hotărăşte să meargă „la vale, 
la cules”, căci „alte munci grele nu mai erau de 
seama lui”, pentru a câştiga câţiva bani pentru 
„doar câteva mărunţele: să plătească cu mâna 
lui, părintelui Voicu cetirea stâlpilor şi alte 
orânduieli creştineşti, precum şi femeilor care vor 
veni să-i tămâie mormântul până la 40 de zile”.  

Drumul de la „Tulnici” la Odobeşti este o 
adevărată odisee între două lumi, cea arhaică şi 
curată, cu legile ei imuabile, şi lumea târgului cu 
„piaţa şi uliţele ticsite de muncitori buni şi răi din 
toate colţurile ţării”, în care se fac tocmelile 
agricole, cu „panorama cu pânze mari, zugrăvite 
cu prisos de vopseală”. 

De la odaia sa din Chiua, moş Constandin 
vine pe jos pe apa Pucnei, însoţit de toiagul său. 
Pe drum, în timp ce dormea, este „tâlhărit” de 
unul dintre cei cu care se însoţise, de cei „patru 
leuşori”, apoi, ameţit de căldură şi de foame, 
ajunge, în sfârşit, la Odobeşti, unde zdrobit de 
foame se simte ca un „ciung care nu încearcă să 
întindă mâna, ştiind că-i lipseşte”.    

Sfârşit de foame şi de oboseală, caută un 
loc să se culce, sub cătina unui grad, dar se răni 
în sârma ghimpată a acestuia. Până la urmă se 
adăposti sub un mărăcine, iar în „dumnezeiasca 
pace a nopţii”, sub „ploaia de lumină a lunii”, 
moşneagul visa: „odaie…, clopote…, vie…, 
cules…”, când deodată e trezit de un răpăit 
grabnic de paşi, apoi o „mână ţeapănă” îl apucă 
de păr, iar „un pumn ca o măciucă îl plesni în 
tâmplă” şi este dus la poliţie.    

Pentru a da pildă şi altora, moşneagul, 
împreună cu alţi arestaţi, este purtat prin piaţa 

publică. Mergând „ca în urma unui sicriu”,  
propriul sicriu, bătrânul suportă sudalmele celor 
care se uitau ca la panaramă. 

Poliţistul, „cu draci” că pierduse la „foiţe”, îi 
detună creierii, iar bătrânul „cu gura măcinată de 
pumni şi obrazul mânjit de sânge, se prăbuşi ca 
o buturugă lovită de muchia toporului”.  

Plecat să câştige bani pentru a împlini, cu 
mâna lui, datina creştinească, Costandin a fost 
înmormântat „neîngrijit”, ca un câine. 

Peste această dramă, consemnată  
printr-un lapidar anunţ în ziarul Straja Milcovului: 
„Pe drumul care apucă spre Vidra, a fost găsit 
lângă gard un mocan bolnav. Nefiind nici o 
bănuială, primarul a încuviinţat înmormântarea” 
– se aşterne o dureroasă tăcere şi indiferenţă, 
iar „Culesul viilor s-a început”.  

Frânturi de viaţă adevărată ne trec pe sub 
ochi şi ne pătrund în suflet, un portret memorabil 
al unei lumi „care stă să apună”. 

2). Lecturi lirice: a). Fagul este cea mai 
îndrăgită şi mai cunoscută lectură din proza lui 
Mehedinți. Ani de zile, această operă a fost sub 
ochii elevilor, în „cărţile de şcoală”. Fagul este o 
amplă alegorie a timpului, cel care guvernează 
existenţa. Fagul transcende secolele şi multe 
generaţii de oameni. Vârstele Fagului sunt mult 
mai ample decât ale omului, dar şi vadurile pe 
care le are de trecut sunt mult mai grele. 

La fel ca şi viaţa oamenilor, şi „copilăria” 
Fagului stă sub steaua norocului: „Iar când 
norocul, care la copaci e mare lucru – ca şi la 
oameni şi la împăraţi – cele mici sporesc şi ajung 
de seamă”.  

După ce „s-a zburat deasupra nevoilor”, 
celelalte piedici au fost trecute mai uşor, iar „cine 
se luptă de mic cu nevoile, creşte vânjos”, şi  
astfel „Popoare întregi de fagi, de brazi, de  
carpeni şi mesteceni căzuseră spre a face loc 
satelor şi odăilor”. În timp ce prin ţară s-au 
petrecut multe stăpâniri, războaie, doar Fagul a  
supravieţuit, fiind în prund, devenind loc de  
popas pentru cei care coborau şi urcau la munte, 
dând chiar numele locului „la Fag”.   

Fagul devine astfel martor la poveştile 
trecătorilor care adastă la umbra lui şi îi ascultă 
în tăcere şi cu îngăduinţă pe toţi. După mai multe 
veleaturi de om, în prundul de lângă Fag se face 
o moară care devine în timp un adevărat Han al 
Ancuţei: „larmă şi voie bună, şi chiote care 
clătinau tot văzduhul. Noapte şi zi carele nu mai 
conteneau, scârţâind pe drumul către moară”.  

Iată un alt prilej pentru autor de a zugrăvi  

33) Gheorghiţă Geană – Un caz de recesivitate, în: Oameni de la munte, op. cit. pp. 9-14. 
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oameni, timpuri, obiceiuri de mult uitate, dar 
fixate în memoria „bătrânului”, a „străjerului cel 
neadormit”, care în timp devine „una cu 
veşnicia”. 

Timpul se perindă veacuri, veacuri. Din 
jirul lui a crescut un pâlc întreg de fagi, dar 
„bătrânul era tot falnic şi puternic”. Acest rege al 
munţilor supravieţuieşte Războaielor, bătrânului 
Ştefan, ajutat de flăcăii Tudorei Vrâncioaia, 
tuturor le supravieţuieşte, dar veacurile îl  calcă 
şi pe el încet-încet. Începe să simtă ce e teama, 
iar la câte o furtună tulpina îi scârţâia precum 
„catargul unei corăbii izbite de talazuri”. Între 
puhoaiele pe care le aruncă Pucna, un „potop 
năuc” i-a dezgolit o parte de rădăcini şi astfel 
„bătrânul s-a plecat pe o coastă, trosnind 
groaznic, ca o corabie izbită de stânci”. 

Ca orice sfârşit, şi moartea Fagului este 
de un mare tragism, autorul zugrăvind o scenă 
impresionantă: „Şi, ca la orice prăpăd, începu 
jaful. Cât fusese în picioare, doar trăsnetul îi 
atinsese ramurile. Acum un neam fără evlavie, 
care nici nu bănuia câte rânduri de oameni 
adumbrise bătrânul sub ramurile lui, începu a-l 
hăcui cu topoarele. Săptămâni de-a rândul, luni 
de-a rândul, a fost ciuntit hoţeşte (…). Fala lui de 
odinioară se risipise ca un fum”. Turturelele îi 
ocolesc ramurile, vulturii la fel, iar corbii „au 
croncănit de groază”. Dar cum nimeni nu se 
împacă cu moartea, la fel şi „sihastrul cel 
gârbovit nădăjduia să trăiască acum altă viaţă 
îngenuncheat la pământ”, dar într-o zi de 
toamnă, nişte copii i-au dat foc, fiind mistuit apoi 
„de flacăra ca un balaur cu  multe limbi”. 

Fagul impresionează prin forţa de sugestie 
a imaginilor din natură: „După ceasuri întregi de 
îngânare cu întunericul, deodată sclipirea iazului 
împresurat de stuf, vestea răsăritul lunii, ca o 
lumină de pe alte tărâmuri. Înainte ca chipul ei să 
se fi arătat deasupra muntelui, un fâlfâit de aripi 
deştepta din somn oştirea neclintită a 
păpurişului…”. Portretul „personajului principal” 
este unul memorabil, în care autorul surprinde cu 
mare forţă de sugestie, în primul rând vârstele  
acestuia: două frunzuliţe… ca doi ochişori verzi; 
înălţă peste vârful mărăcinelui un mugur lunguieţ 
şi roşcat; ciortac; creşte vânjos; vechi de zile; 
bătrânul; străjerul cel neadormit; bătrân falnic şi 
puternic; ghiuj bătrân; bătrânul fag; fagul cel 
străvechi; sihastrul cel gârbovit etc. 

Impresionantă imagine a „omului de la 
munte”, Fagul este o metaforă a timpului şi „o  
tulburătoare metaforă a diversităţii ritmurilor  
vieţii”

34) 
. Fagul este în memoria urmaşilor, dintre 

care însuşi Simion Mehedinţi, fiind cel care nu  
s-a îndoit sub nici o furtună şi cel care a murit în  
picioare. 

b). Moşnegii stă, la fel ca Fagul, sub 
steaua trecerii timpului, de data aceasta a 
timpului mai repede trecător: „Ceasornicul 
veşniciei nu bate la fel pentru toţi. Pentru munţi, 
crugul veacurilor se schimbă domol, ca şi mersul 
stelelor pe cer: pentru copacii pădurilor mai 
repede; pentru vietăţile codrului şi mai repede, 
iar pentru oameni repede de tot”. 

Vlad Ghimpu, Ioniţă Vornicu şi Andrei  
Neacşu sunt trei dintre patriarhii oamenilor de la 
munte. Adânci în ani, dar şi la minte, cei trei îşi 
fac veleatul la odăi, viaţa lor conducându-se  
după un calendar al timpului, al anotimpurilor. 
Aceştia coboară din munte pe la Înviere, când se 
mărturisesc, la Înălţare, la Sumedru, la Crăciun 
şi la Bobotează, când iau agheasma cu care 
„bătrânii stropesc fundacul clăilor, izvoarele 
buduelor şi beau şi ei împărtăşindu-se de sfânta 
slujbă a bisericii”. 

Timpurile prefac oamenii şi locurile: 
„Târgurile au ajuns oraşe, potecile s-au lărgit în 
chip de drumuri şi şoselele au pătruns în creierii 
munţilor”. Avem în faţă imaginea lumii de azi, cu 
„farmazoni”, şi imaginea lumii de altădată, când 
„se mergea pe vârtute (…). Când se apropia  
ursul, întâi îl pălea cu ţeava peste bot, iar dacă 
nu lua foc cremenea, toată nădejdea era în  
lance”. 

Cârciuma e locul de întâlnire a sătenilor, a 
vârstelor: moşnegii cu bărbile albe, cetele de 
flăcăi cu lăutarii după ei. Aici se întâlneşte moş 
Vlad, fost vornic 30 de ani, cu primarul şi cu  
celelalte mărimi ale satului. Aici se spun poveşti 
vânătoreşti, aici doineşte Colăcel, vânător vestit, 
care se plânge de faptul că nişte „venetici” au 
omorât o minune de cerb. Cântul popular face 
legătura dintre generaţii, iar o oală cu vin 
încălzeşte sufletele, apropie bătrânii de tineri.  

Plecarea bătrânilor spre odaie sugerează 
plecarea lumii care „stă să apună”: „Cei trei copii 
îmboldoriţi ca să nu le fie frig… pier ca şi cum  
i-ar înghiţi adâncul unor ape nevăzute,  
purtându-i pe alte tărâmuri, unde sunt păduri cu 
cerbi şi zimbri; unde vitejii ucid urşii cu lancea, 
iar cântăreţii povestesc în versuri duioase 
isprăvile unei lumi ce nu mai este, ca şi cele din  
poveste”. 

c). Ciutacu renaşte lumea epopeică a  
zimbrilor, o lume în care întâmplările îşi pierd din 
contur (Ştii, când cu holera dintâi…; Când cu 
volintirii lui Şerban…) şi puţini îşi mai amintesc  

34) Gheoghiţă Geană – Un caz de recesivitate… op. cit. p. 14.  
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de întâmplările din vremurile imemoriale: „Când 
cu potopul lui Ciutacu… Când păzea Ciutacu 
văcăria din Ciurbele… Când avea vornicul pe 
Ciutacu”. Deoarece a trecut leat după leat, timpul 
în care a sălăşluit Ciutacu nu poate fi precizat, 
probabil în vremuri când „pe văile Runcului  
păşteau bouri şi cai năzdrăvani”. Urcuşul 
Ciutacului este asemănător cu al Fagului, în 
special în privinţa piedicilor. Se naşte la 
Bobotează, când crăpau pietrele de ger şi numai 
grija lui Mutu, bouarul vornicului, l-a  
scăpat de îngheţ, scapă de cuţit numai datorită 
faptului că lupii i-au stricat vornicului mai multe 
oi, suge la ugerul Bălăii mai mult decât semenii 
săi, scapă de castrare şi ajunge stăpânul 
necontestat al cirezii satului, iar când „umbrele 
nopţii se strecurau din întunecimea brazilor 
străjuiţi de luceafăr (…), uriaşul cu mândră 
înfăţişare, aromia în picioare ca strămoşii ce 
ţineau veghe poienilor, pe vremea când codrii 
erau păziţi numai de neamul zimbrilor 
atotstăpânitori”. 

Ciutacu ajunsese fala întregului sat, iar 
copiii povesteau la şcoală isprăvile acestuia în 
lupta cu Tălăşman, taurul cel negru de la vacile 
boiereşti: „Cum l-a simţit, Ciutacu a şi pornit la el 
hăuind ca clopotul ăl mare de la mănăstire,  
azvârlind ţărâna din muşuroaie până în înaltul 
cerului, iar când a fost ca la vreo zece paşi…, 
Sfinte Doamne!”.  

Isprava cea mare a Ciutacului, care a  
rămas pentru totdeauna în mintea oamenilor din 
Runcu, a fost „în primăvara potopului de la 
moară”. Atunci, ca o „plută vie”, Ciutacu, 
împreună cu Mutu, au salvat de la înec boii 
satului şi mai mulţi oameni. Impresionantă scena 
puhoaielor dezlănţuite şi a salvării oamenilor: „ – 
Butucii, butucii…, izbucni un strigăt din sute de 
piepturi. În adevăr, o undă turbată se vedea 
sosind. Haitul cel mare de la ferăstrău se 
rupsese de apăsarea apelor, iar butucii se 
vedeau săltând, trăsnindu-se unii cu clocotiri ca 
de tunet”.  

Rănit de butuci, Ciutacu a tânjit o vară 
întreagă, dar „Tot suişul are şi coborâş, orice 
mărire şi scădere”. După moartea lui Mutu, 
Ciutacu a început a umbla răzleţ, dărâma şi 
strica totul în cale şi „ca orice despot, vedea 
lucrurile în rău. (…), după faima bună începe 
faima rea (…) şi şase pocnete zguduiră aproape 
în acelaşi timp văzduhul şi Ciutacu se prăvăli 
trăsnit”.   

Anii pe care oamenii nu-i mai „înseamnă 
pe răbojul vremi”, au tot trecut, „dar isprăvile lui 
Ciutacu se povestesc şi azi prin stâni, la 
ferăstraie, la moară, la şezători şi peste tot unde 

omul amăgeşte munca cu cântec şi vorbă bună”.  
Autorul exprimă încrederea că odată  

şi-odată „un povestaş” va spune urmaşilor 
faptele Ciutacului care a trăit pe timpul când pe 
aceste locuri „păşteau zimbri”, Făt-Frumos se 
lupta cu zmeii, iar în Zboina îşi făcea cuib 
pasărea măiastră.   

3). Lecturi-idee. Le-am putea numi şi  
teziste, dar credem că, din contră, ele sunt după 
opinia noastră un model de transpunere literară 
a unei idei. Pentru Mehedinţi, aşa cum 
mărturiseşte în Premise şi concluzii la Terra, arta 
este vindecare, este un „testament în faţa 
veşniciei”. Prin artă, autorul încearcă să vindece 
rănile sufletului, pentru că arta este cea care 
mobilizează omul în lupta cu imperfecţiunile 
vieţii. 

Cele patru lecturi pe care le propunem în 
această clasificare, ilustrează fiecare câte o idee 
de care a fost preocupat autorul: Învăţătorul din 
Pădureni – şcoala şi oamenii ei; Un bursuc – 
ierarhia socială imuabilă; Suflete necăjite – 
stratificarea socială; Isu Maicii Domnului – 
creştinismul nostru „pădureţ”. 

a). Învăţătorul din Pădureni. Personajele 
lui Mehedinţi se mişcă într-un spaţiu cu nume 
imaginare (Punga, Chiua, Chilug, Runcu), dar şi 
concrete (Tulnici, Lepşa, Milcov, Focşani, 
Odobeşti), cu toate că şi aceste denumiri ne duc 
tot în imaginar după conturul şi imaginile pe care 
zugrăveşte autorul: „Zi şi noapte, praful drumului 
e răscolit de copitele boilor care aduc butoaie cu 
apă tocmai de la cişmeaua Odobeştilor. Cine 
apucă rând la cişmea, bine. Cine nu, se 
mulţumeşte şi cu apa din Milcov, dulce ca 
saramura şi limpede ca braga proaspătă”. 

Satul Pădureni se află undeva pe coasta 
Măgurii, în sus de apa Milcovului, unde câini  
turbează de sete, iar păsările trăiesc cu „roua 
cerului”. 

Vlad Pleşa, învăţător în Pădureni, coboară 
din sat, pentru a veni la Focşani, „la conferinţă”, 
dar şi pentru a răspunde la ancheta revizorului. 
Drumul dintre Pădureni şi Focşani este un prilej 
de rememorare şi reflecţie la satul său de la 
munte, la umbra răcoroasă, la apa de la şipotul 
lui Bucur, la zilele de coasă din timpul vacanţelor 
şcolare. 

Plecat din satul său, cu gând să se 
întoarcă învăţător, Vlad trăieşte în două lumi 
paralele – casa părintească, anii de şcoală cu 
bucuria premiantului, lecţiile practice de la şcoală 
şi lumea în care a intrat după terminarea şcolii. 

Deşi are pasaje de reală valoare estetică 
– frământările interioare în care Vlad îşi 
evaluează cu dreaptă măsură viaţa, dar şi pe a  
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colegului său de şcoală, „Iftimescu Aristotel, zis 
Boier-Tingire”, care îndrugă verzi şi uscate la 
conferinţă  – parcă ne răsună în minte şi în 
suflet, vocea lui Mehedinţi din Discursurile 
parlamentare de la prezentarea legilor şcolii din 
1918; Cuvintele către studenţi, Şcoala poporului, 
Îndărăt spre şcoală sau Prelegerile de la cursul 
de Etnografie. 

Prin aceasta nu vrem să afirmăm faptul că 
această proză este una tezistă, din contră, 
cititorul poate constata că are în faţă o 
transpunere magistrală, în imagini sensibile, a 
unor idei despre educaţie: ce planuri îşi făcuse  
feciorul dascălului Nică Pleşa; ce ochi avea 
Păuna lui Grigore în seara aceea; plecat departe 
la şcoală, Vlad se supuse oricărei munci, ştiind 
că se va întoarce tot la Runcu; sufletul lui Pleşa 
ajunse iar ca o apă tulbure; ce e învăţătorul dacă 
nu un preot care împărtăşeşte mereu pe copii; 
sufletul lui Vlad este ca o oglindă zgâriată, 
sufletul îi este sfâşiat şi pătat; tânjea ca un 
bradsmuls din umbra codrului; ca un pom 
dezrădăcinat etc. 

Poate că nu întâmplător revizorul se  
numea Iftimescu, la fel ca Vasile Iftimescu, fostul 
învăţător a lui Mehedinţi, de la Soveja, cel care 
ţinea pălciile cu vergi pe catedră. Iftimescu… şi 
Aristorel, „odrasla bucătăresei unui arendaş”, 
venise la Şcoala Normală, „cum vii la o gară să 
porneşti unde s-o nimeri”. 

Poate că nu întâmplător Pleşa, la fel ca şi 
Dobrin, personaj din Pribeagul, este fecior de 
dascăl. Amândoi duc dorul satului şi se întorc la 
obârşie. După cum ştim, Mehedinţi şi el fecior de 
dascăl, nu s-a mai întors la Soveja, dar imaginea 
satului l-a urmărit toată viaţa. 

Autorul surprinde cu măiestrie toată 
încurcătura de iţe din societatea românească de 
la începutul secolului trecut: examene aranjate, 
amenzi pe sub mână, reclamaţii ticluite de mai 
marii satului: notar, preceptor; insuccese şcolare 
din cauza absenţelor etc. Cu toate aceste 
greutăţi, rezultatele elevilor lui Vlad sunt bune, 
iar şcoala este bine gospodărită. Jalba nu se 
verifică, dar hotărârea era luată: „Locul potrivit 
pentru mine e acolo de unde am plecat”. 

Este parcă, în această replică, ideea de la 
care a plecat Mehedinţi când a propus ca 
seminariile teologice şi şcolile normale să fie 
înfiinţate în mediul rural, pentru ca viitorii preoţi şi 
învăţători să nu se deprindă cu „privilegiul 
trotuarului” şi să nu mai vină în mediul rural.  

Înfiinţarea unui nou post de învăţător în 
Runcu şi scrisoarea de încurajare primită de la 
inspectorul şcolar îi aduc o rază de lumină şi îi 

deschid un nou drum celui revenit la obârşie. 
b). Un bursuc prezintă ierarhia socială a 

satului de sub mănăstire. În Chilug, fiecare îşi 
cunoaşte locul şi rostul său: „La primărie 
vorbeşte vornicul (aşa-i zic bătrânii până azi 
primarului); la biserică citeşte popa; la strană 
cântă dascălul; la nafură merg întâi fruntaşii, 
apoi codaşii”. 

Această ierarhie se menţine şi în 
îmbrăcăminte. Atunci când pe „ţiganca lui Gavril 
fierarul, o îndemnase păcatele să iasă la horă cu 
marama de borangic”, a fost un adevărat 
scandal –  huiduială şi hărmălaie, iar ştergarul a 
fost călcat în picioare în noroi. Aceeaşi ordine se 
păstrează în toate, până şi la horă. Părinţii 
plătesc pentru copiii care fac rele, iar atunci când 
aceştia ajung mari, plătesc ei înşişi fiecare faptă 
necugetată – societatea îi repudiază. 

Soţul Dobrei din neamul Vătămanilor, un 
venetic şi un beţiv care o bătea de câte ori se 
întorcea băut, a murit de tânăr. Deşi femeia l-a 
povăţuit cu toată străşnicia pe Pătru, care avea 
„aceeaşi căutătură aspră şi vicleană ca a 
răposatului”, după acea plecat din sat „cu 
simbrie, la oi pe malul Prutului” şi chiar mai 
departe, a căzut în păcat de mai multe ori.  

Evoluţia personajului este surprinsă prin 
mai multe mijloace. Gândul la mama sa „îl ţinea 
în căile dreptăţii”, încet-încet îşi strânsese peste 
o sută de oi şi umblând prin străini, ajunsese un 
„flăcău dezgheţat”. Mama sa era foarte 
bucuroasă şi îşi făcea planuri de însurătoare.  

Tot umblând cu oile şi cu treburile, ziua şi 
noaptea, într-o zi scapă câteva oi într-un lan de 
grâu, iar paznicul, „sluga deprinsă cu snopeala”, 
fără să mai stea pe gânduri, l-a croit cu gârbaciul 
peste gât. Pătru, fire impulsivă, l-a lovit cu bâta şi 
a fost „încarcerat pentru omor neizbutit, 4 luni”, 
plătind şi gloabă pentru pagubă. Această ispravă 
i-a stricat toate socotelile, schimbându-i cursul 
vieţii, deoarece „cămaşa păcatului se lipeşte ca 
o piele de carnea făptaşului”. Altă faptă, altă 
osândă, alte 6 luni de închisoare şi aşa a ajuns 
Pătru o „poamă rea”, fiind ocolit de toţi şi nevoit 
să se întoarcă în Chilug.   

Vorbele rostite pe şoptite despre faptele 
sale, l-au închis în sine, uitându-se „ca un 
bursuc” şi aşa i-a rămas numele. Multe vorbe 
circulau în sat, iar „gospodarii închideau bine 
grajdurile şi porţile (…), li se părea că Bursuc 
este peste tot”. Pătru era „voinic ca un buhai…, 
avea un gât cât cofa, aşa că nu-l mai ajungea 
chiotoarea cămăşii. Şi obraznic…, obraznic… 
lucru mare. Ochii lui te priveau ţintă, ca şi cum ar 
fi vrut să-ţi ceară o datorie uitată”.    
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Primăvara a ieşit la muncă la scos 
scânduri, dar toamna a început să deschidă cam 
des uşa cârciumii, unde era şi „vadul ţiganilor”, 
dându-şi coate cu modoranii, ori luându-se de 
gât cu ţigăncile, fapte care i-au scandalizat pe 
chilugeni.  

Aceştia au hotărât să nu-l mai primească 
în horă, dar cum să facă acest lucru, când 
Bursuc era un munte de om, iar „Toma 
Velicanul, pentru că s-a făcut că nu-l vede, s-a 
ales cu o claie de fân făcută scrum, ba cât pe ce 
să-i ardă şi casa”, iar gâştele Dascălului au fost 
furate. Chilugenii erau în mare încurcătură, aşa 
blestem nu mai căzuse pe capul lor. Peste tot 
plutea apăsarea, chiar dacă satul se afla în 
sărbătorile  de iarnă, iar cei care au umblat cu 
pluguşorul, şi-au luat „bâte de nădejde şi 
pistoale”. Cel mai mare afront pe care îl aducea 
Bursuc chilugenilor era că „veneticul purta hora 
pe degete”, invitând fetele la joc, „după ce toată 
noaptea jucase cu ţigăncile în crâşma lui Anton”. 
Cine să-l pedepsească, doar femeile, fiindcă 
„oamenii sunt mămăligă moale”. 

Scena pedepsirii lui Bursuc este de un 
mare dramatism. În ziua Bobotezei, sub un 
soare „ca vara”, hora se învârtea domol. Bursuc, 
în mijloc, era ţanţoş lucru mare că făcuse 
începutul horei şi se prinse lângă fata Dascălului. 
Bursuc porunceşte lăutarului să cânte un brâu, 
iar dăscăliţa îi porunci să cânte hora înainte. 
Roşu ca o gotcă, Bursuc se apropie de lăutar, 
„Dar în aceeaşi clipă, jap! O lumină ca de fulger 
trecu peste ochii lui Bursuc, care văzu numai 
stele verzi sub palma dăscăliţei… Atunci, ca o 
surpare de zid, s-a prăbuşit toată gloata… Cei 
din cerdac şi cei suiţi pe garduri s-au repezit 
buluc spre mijlocul horei. Femeile ţipau, copiii 
plângeau, flăcăii urlau… toţi tăbărâseră ca o 
haită de lupi asupra lui Bursuc”. Când a sărit 
straja să-i despartă, a găsit sub picioarele lor, 
„fără suflare pe feciorul lui şerb”. O scenă 
c o l e c t i v ă  d e  u n  r e a l i s m  ş i  
dramatism de mare forţă, care ne aminteşte de 
Alexandru Lăpuşneanul sau de Răscoala lui 
Rebreanu. 

L-au dus mai mult mort acasă… În 
primăvară, Bursuc a plecat în lume şi dus a fost, 
iar hora dăscăliţei a rămas în amintirea 
chilugenilor pentru totdeauna. 

Bursuc este singurul personaj negativ din 
prozele lui Mehedinţi. Prin această lectură, 
autorul prezintă forţa morală a comunităţii care 
se conduce după legi ancestrale, o comunitate 
care are tăria să înlăture răul care ameninţă 
liniştea şi ordinea aşezării. 

c). Suflete necăjite. Viaţa oamenilor de la 

munte curge în tipare vechi, după ornicul 
anotimpurilor: „Ce ierni, Doamne Sfinte, şi cele 
din Baina!”. La munte, oamenii trăiesc doar două 
anotimpuri: iarna în care munţii albi amorţesc 
sub apăsarea zăpezii şi a frigului, iar „moara 
satului încremeneşte ca o jucărie stricată”, şi 
vara, când uşa bordeielor se deschide la „chiuitul  
vesel al ciobanilor”, iar Paştile adună oamenii în 
sat, „la ciocnit ouă roşii”. 

Gura satului, care iarna mai amorţeşte şi 
ea, primăvara şi vara începe să meliţe mai cu 
foc, dând de veste despre „ciorovăiala 
vecinelor”, iar inimile nu se moaie nici în faţa 
altarului.  

Viaţa omului este guvernată de aceleaşi 
tipare şi legi imuabile. Între oameni, fiecare 
gospodar îşi are locul lui din care nu poate sări, 
„de la vornicul care stă în frunte, până la cel din 
urmă pălmaş, aşezat la coadă”. Până şi hora 
care este a tuturor, se conduce după legi bine 
statuate de când lumea. Codaşii satului nu încep 
hora, până când nu s-au prins „fruntaşii cu stare 
şi nume”. 

Această „ordine” este acceptată de toată 
lumea ca ceva firesc, nimeni nu cârteşte, nimeni 
nu se revoltă. 

Niţă Huhu, orfan şi cepeleag, ajunge  
batjocura tuturor, chiar şi a copiilor, un fel de  
câine al nimănui, care, „de trai rău şi de vorbe 
rele, s-a prostit cu totul”. 

Defectele fizice şi faptul că eşti orfan sunt 
poveri grele, pe care omul nu le poate duce  
într-o lume indiferentă şi rece, care se conduce 
doar după „prinţipiuri”, vorba lui Caragiale. Cu 
timpul, acest defect îi aduce lui Niţă porecla  
Huhu, care apoi devine simbolul prostiei: „Niţă 
Huhu – deştept ca o buturugă, spân ca o babă 
turcească, frumos ca o bufnă şi gata de râs,  
chiar când nu-l îmbia nimeni să râdă”, iar mai 
târziu Huhu însemna: măi prostule! 

Într-o lume încremenită în tipare vechi, cei 
neputincioşi, cei loviţi de soartă nu au nici o  
şansă. Aceeaşi soartă o are şi Uţa, care este 
şchioapă, motiv pentru care nu poate intra „în 
rândul oamenilor”, adică să se căsătorească. 
Sacrificiul Bicăi, care nu se mărită înaintea Uțăi, 
este zadarnic. 

Vorba „împunsă”, gluma „nevinovată”, pe 
seama lui Huhu şi a Bicăi, măresc dramatismul 
situaţiilor. Obiceiul locului întăreşte tiparele în 
care curge viaţa oamenilor, nimeni nu-l încalcă, 
nimeni nu are motiv de revoltă: „După obiceiul 
locului, Bica trebuia să aştepte măritişul lelsii” şi 
tot după obiceiul satului se stabileşte ziua 
plecării vitelor din fâneţe, când cele două 
amărâte trebuie să-şi ia lumea-n cap şi să  
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încerce a trece zidul munţilor, dinspre apus, şi tot 
după acelaşi obicei celor două li se unge casa cu 
păcură pentru motivul că ar fi însărcinate cu 
Huhu…  

Aceeaşi comunitate care ironizează 
defectele fizice, aceeaşi comunitate care nu sare 
în ajutorul celui năpăstuit, atunci când află că 
„Cele două sărace aveau să nască în curând”, 
rămâne cu gura căscată şi se revoltă ca şi cum 
ar avea drept de viaţă şi de moarte asupra 
membrilor ei: „ – Auzi tigoarea… Slutul 
dracului… Batjocura oamenilor!”; „Auzi 
fleoarţa!... Cine-ar fi crezut, când o vedeai 
spăsită ca o mironosiţă…”.  

Gura satului taie în carne vie. Fiecare îşi 
dă cu presupusul în privinţa păcatului: „Pentru 
Uţa, poate o fi adevărat, fiindcă Huhu o 
îngrijise…, dar Bica, de-o fi ceva, să ştiţi că i-a 
cântat alt mierloi”. Bica, Uţa şi Husu sunt vinovaţi 
de la sine. 

Finalul este de un tragism zguduitor. Cele 
două surori pleacă pe drumul turmelor 
brescăneşti, cu gând să-şi găsească un loc sub 
soare, chiar dacă n-au ucis pe nimeni, dar 
„urmările păcatului vin pe neaşteptate”. În 
adăpostul îngheţat s-a născut făptura nedorită, 
destinată să plătească „vina strămoşească”, dar 
frigul şi ninsoarea, care a „curs într-una”, a şters 
urmele celor două pribege. Huhu a avut şi el 
aceeaşi soartă. Izgonit din sat pentru „vina” de a 
fi ajutat pe cele două fete, hăituit cum fusese 
toată viaţa, sfârşeşte „cu obrazul lipit de ţărâna 
plină de sânge”.  

Soarta celor trei suflete bătute de necaz 
trece încet-încet în uitare, pentru că „în mâhnirea 
obştească necazul unuia se pierde ca un fir de 
nisip în şuvoiul râului”. Însuşi autorul pare liniştit 
în faţa sorţii acestor năpăstuiţi şi pare că acceptă 
aceste legi fără să crâcnească.   

Fără a fi o construcţie cu o solidă structură 
epică, Suflete necăjite se sprijină pe ideea 
stratificării sociale a satului de munte, pe cele 
două personaje bine zugrăvite – Huhu şi Bica. 
Scena cositului, descrierile de natură, precum şi 
prezentarea frământărilor interioare a unor 
personaje ridică valoarea estetică a prozei 
mehedinţene, dar evidenţiază într-un fel şi 
indiferenţa comunităţii faţă de cei dezmoşteniţi. 
Dura lex sed lex!  

d). Isu Maicii Domnului îmbracă în haine 
literare creştinismul nostru „pădureţ”. Pavel 
Balcu nu se desprinde niciodată de cartea 
sfântă, „Visul Maicii Domnului”, din care se 
împărtăşeşte permanent în singurătatea şi în 
măreţia muntelui; doar el cu sufletul său şi cu 

oile sale, întocmai ca baciul mioritic. 
Isu Maicii Domnului l-a izbăvit de urs, iar 

când pleacă la război, reprezintă aceeaşi odisee 
ca a lui moş Constantin Ferigă. Drumul de pe 
culmea Loziei, dinspre Vrancea, până la Vadul 
Dunării, îl uluieşte prin mulţimea oamenilor şi 
prin zarvă, cum nu mai văzuse în viaţa lui: 
„trenuri şi iar trenuri, cai, tunuri, căruţe acoperite 
cu rogojini, cornişti care buciumau ca arhanghelii 
la judecata din urmă”. 

În atâta lume şi locuri necunoscute, 
nădejdea e la Dumnezeu, îşi zicea Pavel, 
„pipăind la brâu cartea cea purtătoare de 
nădejde”. 

Călătoria cu trenul, apoi Dunărea, Marea, 
lipsa apei din Dobrogea, oameni ca Nacu 
Pestriţu, care iau în derâdere cartea sfântă, sunt 
tot atâtea întrebări la care Pavel caută, dar nu 
găseşte răspuns. 

Imaginea plină de hidoşenie a războiului ni 
se dezvăluie în tot realismul ei respingător: „Iar 
când praful şi fumul s-au împrăştiat, un terci de 
carne şi sânge mânjea toată groapa unde fusese 
mai înainte şanţul. Un cap cu gura căscată se 
rostogolea până la picioarele lui Ursu”. Aceeaşi 
imagine respingătoare a războiului, a morţii, ni 
se dezvăluie şi în spital: „Ce de paturi? Şi toate 
albe. Tavanul alb… În dreapta, un rănit legat 
turceşte la cap, i se vede numai o ureche, 
vânătă ca ficatul; în stânga altul, cu un picior 
gros cât un butuc şi lungit pe o muşama, unul 
ras ca hoţii apoi altul şi alţii… până în fund”. 

După ce a fost rănit, ceva s-a surpat în 
sufletul mocanului, s-a surpat siguranţa în 
puterea cărţii sfinte. Spunea rugăciunea în gând, 
dar simţea un mare gol în inimă: „Dar eu de ce 
am fost rănit?”. Îndoiala se risipeşte atunci când 
află de cei 47 de morţi care fuseseră cu el: 
„Dacă nu l-ar fi ocrotit Maica Domnului, n-ar fi 
căzut şi el în grămada celor ucişi?”. 

După ce s-a însănătoşit, Pavel s-a întors 
iar pe front. În acelaşi timp, Aniţa cu femeile,  
copiii şi bătrânii, căutau adăpost la o stână din 
dealul Loziei. Pârjolul cuprinsese toată ţara care 
vuia de tunurile duşmanului. A doua zi, când  
armata noastră s-a retras de pe linia Neajlovului, 
„un ofiţer cu părul spălăcit, ca fuiorul de in, 
descălecă în faţa unui mort care părea că 
visează. O mână cu un deget ciuntit ţinea o 
cărţulie puţin deschisă. Străinul ridică uşor 
cărticica. O răsfoi o clipă. Apoi o aşeză pe 
pieptul soldatului care zâmbea ca un prunc 
cufundat într-un somn fericit”.  

Privită din perspectiva timpului, proza de 
imaginaţie a lui Mehedinţi este, în fond, proză de  
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idei, prin Oameni de la munte, autorul dând 
formă estetică ideilor sale etnografice, 
pedagogice, morale, sociologice etc. Toate 
aceste proze configurează o monografie a unei 
aşezări de la munte, a „lumii care se duce”. 

Viaţa şi ideile sale vor fi dezvăluite mai pe 
larg şi dintr-o altă perspectivă, aceea a 
maturităţii depline, în opera memorialistică.  

Premise şi concluzii la Terra. Amintiri şi 
mărturisiri este, după cum ne-o dezvăluie 
subtitlul, opera unui savant polivalent, a unui om 
de cultură care s-a identificat până la obsesie cu 
geografia, ştiinţa pentru care s-a dus la cele mai 
înalte şcoli occidentale, să-i descifreze tainele şi 
să-şi formeze o „cugetare geografică”. 

Scrisă la „comanda” Editurii Fundaţiilor 
Regale, care hotărâse în anul 1942 să editeze 
operele complete ale lui Simion Mehedinţi în 14  
volume, lucrarea a apărut în anul 1946 şi a fost  
tipărită de Academia Română, în: „Studii şi 
cercetări”, nr. LXXIII, la Imprimeria Naţională, 
Bucureşti. Ulterior, Premise şi concluzii la 
Terra… a mai apărut la Editura Enciclopedică, 
Bucureşti, 1994, fiind înglobată  în opera 
fundamentală a lui S. Mehedinţi: „Terra, 
introducere în geografie ca ştiinţă”, ediţie îngrijită 
de acad. Victor Tufescu, apoi a apărut în anul 
1998 la Ed. Viaţa Românească, Bucureşti, 1998, 
tipărită de Asociaţia „S. Mehedinţi”, Focşani. 

Dacă n-ar fi dat la iveală această operă în 
care ni se dezvăluie cu toate idealurile şi 
speranţele adolescenţei, ale tinereţii, cu toate 
îndoielile şi drumurile sale din ţară şi din afara 
hotarelor ţării, Simion Mehedinţi ar fi lăsat în 
memoria urmaşilor imaginea unui om rece, 
distant, în spatele „miopiei izolatoare” (E 
Lovinescu), inaccesibil, de care nu te puteai 
apropia dacă nu te ridicai la înălţimea opiniilor 
sale despre muncă, educaţie, patriotism etc. Un 
om despre a cărei căldură şi omenie puteau 
depune mărturie doar studenţii şi colaboratorii 
săi apropiaţi.  

Încă din prefaţă, autorul ne dezvăluie 
scopul lucrării: „amănunte despre formaţia 
ştiinţifică şi literară” a savantului. Această 
apropiere dintre cei doi termeni are darul de a ne 
dezvălui cele două pasiuni ale autorului. Desigur 
că atunci când pomeneşte despre literatură nu 
se referă numai la arta literară, la literatura de 
imaginaţie, ci şi la preocuparea lui pentru 
frumuseţea şi cultivarea limbii române: „Limba 
este îmbrăcămintea sufletului”. Tot aici, 
Mehedinţi ne arată şi registrele în care trebuie 
citite şi înţelese operele ştiinţifice şi operele 
literare: „Opera de artă n-are nevoie de biografie; 

ori este, şi atunci vorbeşte ea singură, ori nu 
este artă adevărată, şi atunci zadarnice sunt 
toate mărturiile (fie străine, fie ale scriitorului)”. În 
timp ce opera literară reflectă încordarea 
creatoare a fiecărui autor, în opera ştiinţifică 
„munca este, în bună parte, colectivă”, 
cercetătorii sprijinindu-se unii pe alţii, încercând 
„să vadă mai departe în zare”, progresul ştiinţei 
reflectând efortul unui lanţ de generaţii.    

Deşi autorul precizează că este o lucrare 
ocazională, menită să prezinte urmaşilor 
„capitalul adunat de predecesori”, constatăm că 
Mehedinţi a depăşit cu mult solicitările 
Fundaţiilor Regale de a prezenta nişte 
„mărturisiri” privind formarea sa ştiinţifică şi 
literară.   

Premise şi concluzii… a devenit o lucrare 
de aproape 300 de pagini, în care se îmbină în 
mod armonios stilul ştiinţific cu cel beletristic, în 
care apar opinii critice despre opera ştiinţifică şi 
cea literară. Prin aceste opinii, autorul ne  
introduce în cele două moduri de exprimare 
umană: „Cine face critică face operă definitivă”. 

Cu toate că nu este o operă de imaginaţie, 
faptele şi întâmplările prezentate fiind reale, 
scriitura se apropie foarte mult de literatură. 
Autorul se detaşează de persoana întâi: „Tu e 
mai vechi decât Eu. Abia după ce cunoşti pe alţii, 
începi să-ţi preţuieşti mai bine ţara şi neamul, 
judecându-te pe tine însuţi şi pe ai tăi”, şi se 
prezintă ca personaj, la persoana a treia.  

Evoluţia personajului principal pe drumul 
formării sale ştiinţifice este sugerată printr-o  
mare varietate de „autocaracterizări” foarte  
sugestive: începătorul, neofitul, tânărul, cel 
plecat, călătorul nerăbdător, ucenicul cel 
nedumerit, cel rătăcit, străinul de la Gurile 
Dunării, bietul ucenic, cel strâmtorat de…, 
studentul, cel trimis cu însărcinarea de a deveni 
geograf, novicele sosit de la Gurile Dunării, 
studentul descălecat de la Paris, geograful-
ucenic sosit din târgul ciobanului Bucur, cel zorit 
de împrejurări, toate bâjbâielile neofitului în 
drumul lui către geografie, candidatul cel 
nedumerit, cel doritor să ajungă la o soluţie 
liniştitoare, nădejdea străinului, novicele avea 
nevoie de o sistematică introducere în  
geografie ca ştiinţă, studentul rătăcitor (când era 
bolnav), cel silit de împrejurări, candidatul la  
doctorat, neliniştitul geograf, începătorul 
prelegerilor de geografie de la Universitate, 
viitorul geograf, geograful, cel care inaugurase 
prelegerile de geografie, profesorul… să 
lămurească pe tineri, profesorul… să ferească 
pe tineri de rătăcire, cel care înşiră aceste  



   

P A G I N A  8 8  G E O G R A F U L  

mărturisiri. 
Iată o multitudine de caracterizări 

sugestive şi sintetice, prin care autorul lor ne 
dezvăluie drumul său în geografie, urcuşul său, 
cu toate neliniştile şi speranţele, cu toate 
şovăielile de care este cuprins omul atunci când 
se află în faţa zidului de nepătruns aflat în 
drumul lui. Am reprodus aceste aserţiuni pentru 
că ele exprimă într-o formă literară profilul unui 
om care a fost toată viaţa, deşi a trăit aproape un 
secol, într-o permanentă luptă cu timpul, 
„insuficient, ca durată, pentru un ins dăruit cu o 
hărnicie pilduitoare, să realizeze tot ceea ce îşi 
propune”

35).
.   

Pentru a-şi potenţa scrisul, Mehedinţi 
foloseşte, întocmai ca Ion Creangă, o mulţime de 
expresii populare, care i se par mai potrivite 
pentru ceea ce doreşte să transmită decât 
podoabele lingvistice pe care le respinge în 
„Geografia pitorească”: lac să fie că broaşte       
s-adună, cale lungă să-i ajungă; să-i trăsnească 
din minte; cine s-a prins în horă… trebuie să 
joace până la sfârşit; zilele n-au intrat în sac; cai 
verzi pe pereţi; luna cu mâna şi soarele cu 
picioarele, cai verzi pe pereți etc.  

În Premise şi concluzii…, mai mult decât 
în alte opere, autorul pendulează, în 
permanenţă, între scriitura literară şi cea 
ştiinţifică. Atunci când prezintă Rătăcirile prin 
ţară, Popas în Soveja, Rugăciunea din Zboina, 
Geografia pitorească, Apropierea de literatură, 
Vindecare şi împăcare, predomină stilul 
beletristic, prin care autorul abordează şi 
armonizează conceptele filosofice, culturale, 
literare şi etnografice. Nu putem recepta această 
operă decât în acest registru, în care imaginea 
literară (luminoasă singurătate, poartă condeiul, 
apă domoală) coexistă cu cea ştiinţifică 
(geografia – cenuşăreasa şcolii, mediul 
geografic, progresul ştiinţelor exacte etc.). 

Rătăcirea prin ţară reprezintă, de fapt, 
Amintirile lui Creangă. Drumul pe care-l parcurge 
fiul de mocani din Soveja către şcoală, este 
asemănător cu „drumul” către Socola al 
humuleşteanului. Şcoala din Humuleşti, cu „calul 
bălan”, cu însemnările monitorilor, este aceeaşi 
cu „şcoala hingherească” de la Soveja, în care 
„metoda era una: bătaia (cu destule variante)”. 
Dascăl prin vocaţie şi profesie, Simion Mehedinţi 
respinge necondiţionat metoda „bătaia-i ruptă din 

rai”, fapt pentru care „şcoala a fost cea dintâi 
pacoste pe capul copilului din Soveja, unde 
oamenii trăiseră ticniţi [tihniţi n. e.], având tot ce 
le trebuia, iar pe deasupra şi bune îndrumări la 
învăţătură”

36)
. În privinţa învăţăturii, aceasta era 

peste tot „până la genunchiul broaştei”, mai 
importantă fiind învăţătura practică din 
„enciclopedia vrânceană”. Plecarea, din fragedă 
copilărie, din satul natal, pierderea mamei de la 
9 ani, schimbarea şcolilor în care a învăţat şi-au 
pus amprenta pe structura personalităţii copilului 
de la munte, formarea lui realizându-se doar prin 
lecturi şi prin influenţa pe care au avut-o 
profesorii, unii dăruiţi meseriei, „cu respect de 
sine”, alţii „luaţi de ici până ici” şi aşa liceul s-a 
terminat, iar învăţătura „ajunsese până la glezna 
broaştei”.   

Până la urmă, „viaţa nu e geometrie” şi 
„chiar nenorocirile îţi vin uneori în ajutor”, iar „cel 
lipsit de mamă de la 9 ani, apoi şi de tată, înainte 
de sfârşitul liceului”, trece bacalaureatul, trece şi 
licenţa – „un alt examen enciclopedic”, iar în faţa 
sa se iveşte o bursă pentru studiul geografiei, de 
care nu se interesase niciodată. Dornic să-şi  
închine viaţa profesoratului, după multe şovăieli 
şi întrebări interioare, privind vocaţia, pleacă, la 
îndemnul lui Odobescu, să studieze geografia la 
Paris. 

Întoarcerea în ţară. Popas în Soveja. În 
urma efortului intelectual pentru a înţelege 
„arhitectura” ştiinţei geografice şi metoda de  
lucru cu care operează această ştiinţă, Mehedinţi 
este obligat să abandoneze, un timp, lucrul la 
elaborarea tezei de doctorat şi să se întoarcă în 
ţară, fără să fi dus la bun sfârşit lucrarea pe care 
i-o încredinţaseră „bătrânii” Junimii. Se prefigura 
şi în cazul lui Mehedinţi o asemănare izbitoare 
cu Eminescu, care nu-şi luase doctoratul în 
filosofie la Berlin.  

După ce încercase, la recomandarea 
profesorului Fr. Ratzel, să-şi refacă sănătatea la 
Pfingstowche şi apoi în Alpi, Mehedinţi este  
nevoit să se întoarcă în ţară, mergând la Soveja, 
în Ţara Mioriţei, unde îşi va găsi liniştea, unde va 
reflecta şi va înţelege multe dintre problemele 
geografiei. De aici va porni atacul final – teza de 
doctorat, în 1899. 

Starea în care se afla cel plecat să 
descifreze tainele ştiinţei geografice, este aceea 
a unui naufragiat, a unui dezrădăcinat, fiul  

35) Al. Hanţă – Simion Mehedinţi – între ştiinţă şi literatură, în: S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la 

Terra. Amintiri şi mărturisiri, ed. a II-a, Ed. Viaţa Românească, Bucureşti, 1998, p. 265. 

36) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra. Amintiri şi mărturisiri, ed. a II-a, Editura Viaţa 

Românească, Bucureşti, 1998, p. 17. 
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risipitor, un om care a risipit „o moştenire de sute 
de ani, adică tradiţia tuturor strămoşilor lui”

37)
, cu 

atât mai vinovat cu cât „a cheltuit şi partea altora, 
bunăoară a unui sat întreg”. În sufletul celui 
rătăcit se dă o luptă surdă între aspiraţia către 
împlinirea lucrării începute şi datoria pe care o 
are faţă de ai săi, probabil şi un reflex al 
frecventării cursurilor de etnografie susţinute de 
Adolf Bastian. În Popas la Soveja, mărturisirile 
capătă un puternic caracter memorialistic, 
autorul abordând stilul însemnărilor zilnice. 

Cel revenit pe plaiul natal îşi revede cu 
emoţie locurile care i-au încălzit copilăria.  
Încântat de „simfonia mierlelor” şi surprins de 
„sfioşenia” acestora, Mehedinţi arată că „pe la 
noi, mierlele sunt aşa de sperioase” din cauza 
omului, afirmaţie pe care o va relua în Şcoala 
muncii: „Românii înjură cumplit şi bat animalele”.  
Privind satul din „Dealul Mănăstirii”, constată că 
s-au mai construit unele case, iar „ferestrele cele 
noi mă privesc cu mirare: Dar tu cine eşti? De 
unde vii?”. Plimbările sale pe dealuri, fără treabă, 
par copiilor un lucru ieşit din comun: „N-o fi oare 
strigoiul de la podul Bitirezei, ori vreun lup  
descântat, care a luat chip de om?”.   

Valea Chilugului reprezintă „o simfonie de 
nuanţe”, care, la venirea primăverii, „e verde, 
peste tot verde”. Primăvara este timpurie, iar 
ciocârlia, pasărea cea mai dragă plugarului, 
zboară tot mai sus, „să prindă o rază măcar din 
licoarea soarelui ce apune”, iar dimineaţa 
„zboară sub nori, strigându-i din toată puterea: 
Bine-ai venit, bine-ai venit, Sfinte Soare!”. Aici, 
brazii, ca nişte bătrâni sfătoşi, îl dojenesc pentru 
lipsa lui îndelungată: „Brazii din marginea poienii 
se uitau neclintiţi la mine. Pe unde ai fost? (…)   
M-a cuprins, parcă, ruşinea că n-am venit mai 
degrabă să văd poiana depărtatei copilării”

38)
, iar 

poiana şi pădurea se întrebau cu surpriză: „Cine 
e şi de unde e pribeagul acesta?”. 

23 aprilie (Sfântu Gheorghe) şi 26 
octombrie, „Sfântu Dumitru”, sunt zile importante 
în calendarul naturii şi pentru viaţa mocanilor 
sovejeni. La 23 aprilie, „Ziua clopotelor”, vitele 
coboară de la odăi şi merg la islazul din 
marginea satului, „odăile rămân pustii, să 
crească iarba până la vremea de coasă”, iar 
oamenii nu mai dorm în case, „toţi îşi mută 
aşternutul pe prispă. Somn bun şi adânc afară. 
Adierea uşoară a nopţii mângâie fruntea şi 
obrazul”.  

Pribeagul colindă toate locurile care-l 

leagă de îndepărtata copilărie: Chilug, Chiua, 
Dumicuş, Cremeneţ, Zboina, Răchitaş, Şipotul 
lui Bucur („Curge, curge, curge mereu, din plin… 
Nu cumva vor seca izvoarele, fiindcă sunt ochi 
care nu le mai le văd? Viteaz izvor… Atâta apă, 
răbufnind de sub pământ aproape de vârful 
muntelui!”

39)
).  

Oameni şi locuri, locuri şi oameni, oameni 
şi timpuri: „Ceasornicul veşniciei nu bate la fel 
pentru toţi. Pentru munţi, crugul veacurilor se 
schimbă domol, ca şi mersul stelelor pe cer,  
pentru copacii pădurilor mai repede, pentru 
vietăţile codrului şi mai repede, iar pentru 
oameni – repede de tot. De la dacii lui Decebal, 
până la bacii stânelor din munţii de azi ai Vrancei 
au trecut doar câteva săptămâni de veacuri (…). 
Dacă n-ar mai fi câte un colţ de ţară ca Vrancea, 
cine ar mai şti cum a fost traiul bunilor şi 
străbunilor noştri”. Figuri legendare, alături de 
bătrânii care ştiu cum au fost timpurile, îi ies de 
sub condei: Dragoş, vânătorul de zimbri, 
pădurarul Nedelcu, Niţă Singurel, vânătorul, 
popa Dobrin, Stan Ghimpu, cel care caută 
comoara lui Bucur şi… Carol I (Luna lui mai întăi/ 
Strânge caru [Carol] pe flăcăi). 

Moş-Părintele de la Mănăstire, fratele lui 
Neculai Mehedinţi, tatăl scriitorului, ştie câte-n 
lună şi-n stele, ştie istoria Mănăstirii lui Matei 
Basarab, ştie rânduielile bisericii, ştie cum a fost 
cu reforma agrară a lui Cuza, „face agheasmă 
pe la stânile risipite în lumea lui Dumnezeu”. 
Pentru el, au început să se strice şi mocanii. 
Subprefectul duce oamenii la Focşani, le dă să 
bea, apoi îi pune să voteze. Stahie a învăţat  
carte ca să ştie să facă jalbe – „Carte-i trebuie lui 
Stahie? – toţi vor slujbe, nimeni nu spune: „măi 
moşule, măi vere, măi nene… ia mai hodineşte-
te oleacă să mai ţin şi eu de coarnele plugului. 
Carte, carte, carte, dar cartea nu-i pentru 
orişicine”. 

Legătura vârstelor este foarte puternică. 
Sora pribeagului îl îndeamnă să-l înţeleagă pe 
moş-părintele, că „e fratele tatei şi cată să-l 
ţinem în seamă. Când o muri şi el, din neamul 
nostru nu mai avem niciun bătrân”. De 
asemenea, sora „în zarea amintirilor, stă mereu 
cu chipul mamei cu care seamănă mult”, şi crede 
cu tărie că mama „ştiuse când va muri”, de la 
Voica lui Bărăgan, care, leşinând odată, când s-
a trezit, i-a spus „toate-toate”. După plecarea lui 
Simion la şcoală, la Vidra, rămasă singură, 
plângea mereu. Înainte de a muri, a zis cu limbă 

37)  S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 102 . 
38) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 107. 
39) Idem, p. 113. 
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de moarte: „galbenul acesta să-l dai băiatului, 
zăvada din peretele de la icoane, tot lui să i-o 
daţi… Apoi a dus mâna la frunte şi n-a mai zis 
nimic. Seara i-am ţinu lumânarea…”.      

Cea mai cutremurătoare amintire din 
periplul sovejan este dezgroparea mamei. Un 
moment de un dramatism fără seamăn, o pagină 
de literatură autentică, de un tragism 
extraordinar, demn de condeiul anticilor, pe care 
o prezentăm în întregime pentru frumuseţea ei şi 
ca argument împotriva celor care afirmă că 
Mehedinţi nu a avut talent literar: „Când a 
început a se adânci groapa, fiecare lovitură de 
cazma îmi răzbătea până în inimă. Ce slabe sunt 
cuvintele, ca să poată arăta ce se petrece într-un 
biet suflet omenesc, în ceasurile cele grele…  

Când s-a deschis sicriul, mi s-a pus o 
ceaţă pe ochi. Sufletul a rămas gol… Mai stăruia 
un singur gând: fruntea mamei, fruntea mamei… 
Atâta se mai cunoştea. Un an întreg să fi rămas 
locului, alte vorbe n-aş fi mai putut spune. De ce 
nu e dat omului să poată pieri ca o scânteie, în 
întuneric, când simte până în fundul sufletului 
dorinţa de a nu mai fi. 

M-am întors acasă pe drumul cel lung, 
prin pădurea de brazi. Până seara, cei mutaţi de  
ani şi ani de zile, la cimitir, au venit după mine. 
Unii treceau pe drum, alţii îşi făceau de lucru prin  
curţile lor. Pe poartă, a intrat tata călare, a legat 
calul de mărul cel mic, cum îi era obiceiul. Pe 
prispă se joacă cu păpuşile, Marina şi Maria, 
surorile mai mici, bunica stă pe un scăunel, se 
pleacă să ia ghemul care i-a căzut din poală. Din 
prag, mă strigă mama, i-aud glasul, îi văd lumina 
ochilor blânzi şi fruntea cea senină. 

Mai puternică şi decât moartea, amintirea 
învie toată viaţa de altădată, toată frumuseţea şi 
bunătatea pe care pământul n-a putut-o 
ascunde, semn că undeva, cândva, tot ce-a fost 
va mai fi; că ce a trecut prin faţa negrului pământ  
s-a răsfrânt pentru vecie în lumina înaltă a 
cerului şi în veşnicia timpului, unde măcar ceva 
din fiinţa lor trăieşte fără de sfârşit. 

Până seara, mereu acelaşi. Mă aflam ca 
în faţa unei prăpăstii negre, fără fund, iar eu 
plecat deasupra ei. După ce s-a înnoptat, târziu, 
vedeam prăpastia, ca şi cum ar fi fost ziua… Şi 
totuşi deasupra suferinţei, cerul se înălţa senin, 
luna răsărise liniştită. Ca totdeauna, primăvara 
pregăteşte domol rodul verii şi al toamnei, pentru 
o lume ce se va coborî şi ea sub pământ, ca şi 
cea de ieri, iar stelele vor lumina neştiutoare 
peste vii şi morţi, la un loc”

40)
. 

Comunicarea sufletească dintre generaţii 
este mai puternică decât moartea. Peste durerea 
amintirii, luna şi stelele luminează mersul 
veacurilor şi lumile trecute, prezente şi viitoare, 
într-un şir nesfârşit. Rusaliile aduc în prim-plan 
soarele şi lumina sa binefăcătoare. Tot satul se 
află în cimitir. Aici se întâlnesc cei morţi cu cei 
vii. Rosalia străbună leagă firul infinit al vieţii. 
Oamenii fac gesturi simbolice în dorinţa de a se 
întâlni cu moşii şi strămoşii lor. Înalţă, împreună 
cu preotul şi cu dascălii, veşnica pomenire, bat 
mătănii, aprind lumânări, fac semnul sfintei cruci, 
fiecare îşi rosteşte pomelnicul familiei, rostesc, 
din tot sufletul, şi cu toată credinţa: „Dumnezeu 
să-l ierte…!”. În cimitir se adună „satul cel 
veşnic”, sufletele invocă chipul celor morţi, 
oamenii „se iartă” unii pe alţii şi varsă câteva 
picături de vin pentru cei morţi, înainte de a 
gusta din cofiţă.    

În această comunicare şi „împăcare” 
generală, pribeagul îşi regăseşte locul şi liniştea 
între ai săi, de care crede că s-a înstrăinat: 
„Obida  lăuntrică, neauzită şi nebănuită de  
nimeni, mi-a adus până sub frunte, iuţeala 
lacrimilor oprite, dar, după ce a trecut ascuţişul 
durerii, mi s-a părut că sunt uşurat de o mare 
greutate. Întâia oară, de când m-am întors 
acasă, m-am simţit una cu toţi ai mei, cei de azi 
şi de totdeauna. Fii binecuvântat sat al copilăriei  
mele!”

41)
. 

Rugăciunea din Zboina este un adevărat 
imn închinat poporului legat de Carpaţi – „smerit 
plec fruntea-n faţa voastră”, ale cărui calităţi – 
cumpătarea, seninătatea şi omenia – îl ridică pe 
„treapta cea mai înaltă a vredniciei omeneşti”.  

Cumpătarea este calitatea cea mai 
importantă, care ne vine tocmai de la daci: 
„Când grecii şi romanii se îmbuibau în bachanalii 
şi saturnalii, pornindu-se pe desfrâu, voi, 
dimpotrivă, arătaţi o cinste deosebită pustnicilor”. 
Treimea poporului român s-a manifestat în toată 
istoria sa: creştinii înainte de creştinism pun preţ 
pe traiul pe pământ şi duc o viaţă de cumpăt. 

Seninătatea a fost o altă însuşire de 
laudă: când romanii se închinau la idoli (ai beţiei, 
ai desfrânării), noi ne închinam seninului cerului, 
iar concepţia despre lumea de-apoi nu exprimă 
„nici întristare, nici durere, nici suspin”, ci 
„liniştea supraomenească în ceasul despărţirii de 
lume”, din balada Mioriţa, şi privirea spre cer – „ 
…că la nunta mea/ a căzut o stea/”, iar lumea e 
lumină.   

Omenia a fost a treia însuşire de laudă:  

40) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., pp. 119-120. 
41) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 122. 
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n-au râvnit niciodată la bunul altuia; au ospătat 
pe orice străin la nevoie, chiar şi pe  Maica 
Domnului: „Dacă ne-au văzut,/ Afar-au ieşit,/ 
Câinii au legat, În cas’ ne-au băgat, La vatră ne-
au pus,/ Focul au aprins,/ Masa ne-au întins,/ Şi 
ne-au ospătat,/ Şi ne-au mângâiat…”; şi nu s-au 
sfădit niciodată asupra evangheliilor – fiecare cu 
legea lui. Întreaga creaţie populară ne arată 
faptul că moşii noştri au înţeles „treimea cea de-
o fiinţă a culturii: arta, morala şi filosofia”. În 
sănătate, înţelepciune şi omenie stă întreaga 
forţă a poporului legat de Carpaţi. În final, autorul 
avertizează asupra primejdiilor care pasc acest 
popor (era în 1942-1946). Rugăciunea de pe 
Muntele Zboina se încheie cu o rugă fierbinte 
către ai săi: „Iertaţi pe cel pocăit şi smerit. Daţi-i 
iarăşi ceea ce a pierdut înstrăinându-se de ai 
săi. Cu voi şi prin voi, vrea să se întoarcă din 
nou la viaţă”. Ruga i-a fost auzită, pribeagul s-a 
însănătoşit, după  care s-a întors la muncă şi şi-
a elaborat lucrarea de doctorat, obţinând titlul de 
doctor cu calificativul „Suma cum laude”.   

În Premise şi concluzii…, am identificat 
cele două „feţe” ale autorului: literatura şi ştiinţa. 
Cu Rătăcirile afară din ţară, novicele de la Gurile 
Dunării intră pe căile întortocheate ale 
descoperirii şi, mai ales, ale înţelegerii 
arhitecturii ştiinţei geografice, drum la capătul 
căruia, „candidatul a avut mulţumirea să audă 
din gura maestrului Fr. Ratzel – o afirmare de 
caracter aforistic: a cugeta geografic 
(geographisch denken) este lucrul de 
căpetenie”

42)
. 

Am identificat în această parte a lucrării 
drumul european al celui plecat, „cale lungă să-i 
ajungă”, în „Oraşul Luminilor”, cu două 
recomandări: „una de la Al. Odobescu, pentru 
arheologul G. Perrot şi alta de la T. Maiorescu, 
pentru antropologul Virchow din Berlin”, la 
sosirea sa în Paris.    

Universitatea Sorbona era în plină 
prefacere. În prezentarea bătrânei universităţi, 
autorul prezintă foarte sugestiv atmosfera şi 
modul de organizare a cursurilor: „cui să-i treacă 
prin minte că universitatea Parisului începuse 
numai de câţiva ani să aibă studenţi înscrişi în 
regulă”. Unele facultăţi, cu excepţia medicinii şi 
dreptului, aveau studenţi „auditori bătrâni”. 
Auditorii erau oameni de toate vârstele şi 
condiţiile sociale: „Unii dintre ei intrau numai 
pentru adăpost, în zile de vreme rea, îţi 
desfăceau gazeta şi începeau să citească, ba 

aduceau cu ei şi câinii”.    
Doritor să înveţe totul, studentul venit „din 

Est”, urmează cursuri de istorie cu „bătrânul şi 
jovialul” Himly, care „înşira ce avea scris pe nişte 
foiţe”. Un alt profesor era tânărul Marcel Dubois, 
care scria şi cărţi didactice.  

Deşi venise să studieze geografia, 
studentul este sfătuit să intre în geografie pe 
porţile istoriei. Acesta constată că geografia 
francezilor se mărginea la prezentarea 
„coloniilor”, o geografie care avea un caracter 
practic, dar pe el nu-l interesa bogăţia sau 
sărăcia coloniilor, ci îl interesa dacă „există o 
ştiinţă de sine stătătoare, numită geografie”. 
Negăsind răspunsuri la întrebările pe care şi la 
punea, se gândea să renunţe la această 
„geografie-bazar”.  

În acest moment de cumpănă, îl ajută tot 
Odobescu, care îl recomandă arheologului  
Perrot, directorul Şcolii Normale Superioare, 
pentru a studia cu Vidal de la Blache, „dar nici 
aici nu s-a putut dumiri cam ce fel de ştiinţă este 
geografia”, care este obiectul propriu al 
geografiei spre deosebire de al geologiei, 
botanicii, zoologiei, istoriei şi a altor ştiinţe de la 
care împrumută material, apoi care este locul ei 
în ierarhia ştiinţelor învecinate”

43)
.   

Urmare a cursurilor audiate, a discuţiilor 
cu Pierre Lafitte, geografia culeasă din biblioteci 
sau auzită cu ţârâita la cursuri, i se părea 
„geografului-misionar, numai o mare adunare de 
materiale în vederea unei construcţii ce se 
amâna zi de zi. Până când?”

44)
. 

Mărindu-se întrebările şi nedumeririle, 
tocmai când se gândea să renunţe, deoarece 
sarcina pe care şi-o luase în spate era prea 
mare, Sorbona fiind la începuturile organizării 
învăţământului geografic, bunul şi cinstitul Vidal 
de la Blache îi arată calea pe care trebuie să 
meargă: allez à Berlin. 

Parisul rămâne în sufletul lui Mehedinţi 
prin trei lucruri de neuitat, care explică atracţia 
irezistibilă a Oraşului Lumină asupra tineretului 
din România: largul adăpost de la Bibliothéque 
Nationale, „unde puteai cere câte cărţi voiai”; 
„ieftinătatea” cărţilor de la anticarii de pe malurile 
Senei şi Comedia Franceză, culmea artei 
dramatice.   

Deşi a venit pentru geografie, Parisul – 
Roma de pe faţa atlantică a continentului, i-a 
deschis o nouă perspectivă asupra istoriei, 
această ştiinţă devenind calea prin care va  

42) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 183. 
43) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 40. 
44) Idem, p. 46. 
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ajunge la geografie, deoarece „istoria este 
geografie în mişcare”. După Roma din 
Mediterana, s-a ivit un alt mare oraş care a 
deschis lumii o altă perspectivă, un oraş care a 
însemnat calea unui „destin geografic”. Ajutat de 
condiţiile naturale – „boarea călduţă dinspre Gulf 
Stream, căldura Mediteranei, în ţinutul Franţei de 
azi a apărut o civilizaţie înfloritoare”, lucru ilustrat 
şi de Caesar în De bello gallico.  

Imaginea Franţei, cu istoria sa plină de 
urcuşuri şi căderi, cu oprirea hoardelor asiatice 
în Valea Marnei, oprirea escadroanelor arabe la 
Poitiers sau a Angliei de Fecioara de Orléans 
creşte odată cu imaginea Parisului, care devine 
capitala „unei dinastii”. 

Pe când „Londra era un port de pescari, 
când Berlinul era un sat necunoscut, 
Petersburgul nici nu era, iar Moscova sta dincolo 
de zarea istoriei europene (…), când Viena era 
încă foarte smerită, iar Roma ajunsese o ruină 
(în forum se ţinea târg de vite şi gunoaiele 
copleşeau monumentele antice), Parisul se 
înălţa mereu, devenind capitala unui stat mai 
închegat decât oricare altul din Europa”

45)
.  

Fără să facă abuz de verbe, inflaţie de 
adjective, fără geografie pitorească, autorul 
dedică un adevărat monument Franţei, „a cărei 
limbă devenise o limbă universală, înlocuind pe 
mama ei – latina”, limbă care devenise 
instrument  de cugetare  clară şi precisă, limbă 
în care se scriau tratatele internaţionale. Franţa, 
care construise primele catedrale gotice, Franţa 
unde a început cavalerismul, de unde au pornit 
Cruciadele – „ideea cea mai generoasă a Evului 
Mediu”, Franţa, care a dat o întreagă pleiadă de 
filosofi, savanţi şi literaţi (Pascal, Descartes, 
Moliere, Corneille, Racine, La Bruyère etc.), 
aceeaşi Franţă care l-a numit pe Ludovic, din 
curtenie, Regele-Soare, a numit Parisul – Oraşul
-Lumină.  

Imaginea epopeică a Franţei este 
completată de tragismul celui care a unit 
tinereţea lui Alexandru cu maturitatea lui Caesar 
şi singularitatea lui Hanibal, cel care a învins la 
Austerlitz, care a făcut campania din Rusia şi 
care a sfârşit epopeic pe „stânca de la Sfânta 
Elena în mijlocul oceanului”.   

Urmărind istoria Franţei, urmărind apariţia 
marilor aglomeraţii urbane, de neînchipuit cu 
două secole înainte, Mehedinţi constată că 
„istoria este nu numai geografie în mişcare, ci şi 
etnografie, plus influenţa personalităţilor 

excepţionale”
46)

. Această constatare îl determină 
pe Mehedinţi să-şi întoarcă privirile către poporul 
legat de Carpaţi şi constată că „Cine făcea vase 
atât de împodobite dovedise două lucruri: întâi 
că nu e flămând; al doilea, că nu e nici flămând, 
ci are un gust estetic deosebit”

47)
. 

După această afirmaţie, a celui care 
preciza cu altă ocazie că omul sălbatic este acel 
om care trăieşte numai de azi pe mâine, 
Mehedinți constată că omul sălbatic nu 
munceşte decât când îl împinge foamea de la 
spate, iar în rest trândăveşte asemeni 
animalelor. Tot în această idee, privind influenţa 
personalităţilor, Mehedinţi arată că omul nu se 
poate realiza decât în cadrul naţiunii din care 
face parte - aprioism etnic, prin aceasta 
înţelegând legătura dintre istorie, geografie şi 
etnografie. 

Pentru a demonstra acest lucru, autorul 
face o incursiune în trecutul poporului român. 
Istoria poporului legat de Carpaţi capătă viaţă şi 
contur printr-un limbaj variat, o adevărată baladă 
în proză, în care evenimentele şi personajele 
sunt zugrăvite la lumina unui foc de veghe de 
lângă stâna de oi: dacii erau numiţi „nemuritori”; 
grânele de la Gurile Dunării ajungeau până în 
Mediterana. Despre cucerirea Daciei, spune  că 
„a dăunat apoi siguranţei Romei”, pentru că, 
„decât să fărâmi piatra, ca să faci zid de apărare, 
lăsând stânca la locul ei întreagă, s-ar fi 
împotrivit valurilor”; păcatele imperiului [roman] 
putred înăuntru; Dacia – cel dintâi stat organizat 
în zona temperată; neamul carpatic apărat de 
munca plugarului; hrănea lenea nomazilor; 
furtuna invaziilor; furtuna nu s-a mai ostoit; 
puhoiul cel mare; Mircea învinge pe cel dintâi 
sultan care trece Dunărea; Ştefan – atlet al 
creştinătăţii; Mihai – erou epopeic, subiect de 
epos, comparat cu Alexandru cel Mare; Iancu de 
Hunedoara – atlet al lui Hristos; când bisericile 
de la sud de Dunăre se ascundeau sub pământ, 
iar clopotele amuţiseră, mănăstirile şi schiturile 
noastre păstrau toată tradiţia cultului creştin. 
Prima Academie din Rusia – cea de la Kiev – a 
fost întemeiată de Petru Movilă; cea dintâi carte 
bulgărească a fost tipărită în Ţara Românească; 
Principatele Române greu strâmtorate între cele 
trei imperii: Austria, Rusia, Turcia; unirea sub 
Cuza a fost ajutată de unitatea graiului; săteanul 
– unitate de măsură naţională. Încrederea în 
viitorul naţiei române, a cărei tărie n-a fost pusă 
încă la încercare; n-aduce anul ce-aduce ceasul;  

45) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 51. 
46) Idem, p. 55. 
47) Ibidem.  
48)  S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 61.  
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scripetul timpului se învârteşte mai departe…    
Adevărat model de limbă românească vie, 

pe care se clădeşte ideea urmărită până la 
obsesie, până în pânzele albe, pentru că cine 
intră în horă, trebuie să joace până la sfârşit: 
„Istoria, fiind clădită pe temelii geografice, e 
numaidecât nevoie să caute mai întâi rosturile 
geografiei, ca ştiinţă de sine stătătoare”

48)
.  

Odată plecat de la Paris spre Berlin –  
Atena Germaniei, după sfatul lui Vidal de la 
Blache, „studentul rătăcitor” caută cu înfrigurare 
să găsească firul certitudinii ştiinţifice în ceea ce 
priveşte obiectul şi metoda geografiei. Aici 
descoperă şi înţelege câteva concepte 
fundamentale în ceea ce priveşte geografia: a). 
de unde ar trebui să înceapă descrierea planetei; 
b). legătura dintre învelişurile planetei (litosferă, 
hidrosferă, atmosferă şi biosferă); c). importanţa 
şi logica hărţii. 

Chiar dacă autorul operează cu concepte 
strict ştiinţifice, observăm că limbajul folosit este 
pe înţelesul tuturor, lucru de care eşti convins şi 
atunci când citeşti opera pedagogică, etnografică 
etc. Conceptele ştiinţifice devin accesibile tocmai 
datorită limbajului folosit: „Nu poţi începe 
descrierea anatomică a corpului omenesc de la 
o unghie, un dinte, o şuviţă de păr…; Nu cumva 
sunt regiuni ale căror fenomene joacă rolul de 
primum movens, adică de cauză (…), putem 
descrie Anglia şi Franţa, în ceea ce priveşte 
clima, hidrografia, vegetaţia şi vieţuitoarele, 
inclusiv viaţa omenească, dacă nu ţinem 
socoteală de circulaţia apelor (Gulf Stream) şi a 
aerului din Oceanul Atlantic; …atmosfera în care 
înotăm zilnic şi de care atârnăm clipă de clipă, 
cu toată animalitatea globului; nodul gordian a 
fost tăiat pe neaşteptate (…), când i-a venit în 
minte lui Humboldt să proiecteze pe hartă, dar 
nu risipind cifrele de temperatură ca nişte furnici 
împrejurul fiecărei localităţi, ci făcând media 
cifrelor şi înlocuind numărul cu linia care unea 
cifrele de egală temperatură, adică izotermele; 
Atmosfera, filtrul prin care soarele comunică 
energia sa feţei pământului; numai harta a făcut 
cu putinţă descrierea atmosferei; Studiul 
hidrosferei nu s-a putut îndruma spre o 
pozitivare deplină, decât atunci când de pe hartă  
au dispărut unele creaţiuni fantomatice; 
continentul imaginar Terra Australis, pe care 
geografii îl dăruiau Oceanului Pacific, ca să ţină 
în cumpănă continentele din emisfera boreală; 
Abia Cook a alungat din hărţi acel continent-
fantomă, arătând destul de exact hotarul dintre 

apă şi uscat; …îmbrăcămintea organică 
(biosfera), adică totalitatea plantelor şi a 
animalelor, a căror distribuire nu e regulată ca a 
mărgelelor pe aţă, cum credeau anticii şi 
medievalii (…), ci atârnă de climă, deci de 
atmosferă, de umezeală şi de secetă (deci de 
hidrosferă) şi de formele plastice ale scoarţei 
(litosferă), adică biosfera nu putea fi nici ea 
înţeleasă, până n-am avut înaintea ochilor 
imaginea ei totală, după cum nu înţelegi desenul 
şi rostul unui petic de covor, până nu ai în faţă 
imaginea întregului covor; Harta a fost porticul 
prin care am intrat în geografia atmosferei; 
cercetarea şi descrierea planetei nu pot începe 
de oriunde, ci numai din regiunea ecuatorială, 
unde pământul primeşte cel mai mare potenţial 
de energie. Acolo e primum movens. 

Pentru înţelegerea geografiei, trebuie să 
plecăm de la general (geografia analitică), pentru 
a înţelege particularul (geografia regională). La 
Berlin, Mehedinţi a înţeles că harta este 
instrument de cercetare geografică, dar şi de 
intuiţie didactică, iar „logica geografului atârnă de 
logica hărţii”. La Berlin, cel nedumerit şi aproape 
descurajat, a ajuns aproape de firul cauzalităţii 
fenomenelor şi a găsit „capătul firului de 
orientare” în geografie, ceea ce îi dădea 
speranţa că la Leipzig drumul îi va fi mai uşor. 

Limbajul folosit de autor ne apropie de cel 
plecat pe drumul geografiei, dar şi de ştiinţa 
geografică. Probabil aşa se explică faptul că 
mulţi dintre studenţii lui Mehedinţi, înscrişi la alte 
facultăţi, audiind cursurile magistrului, vor 
îmbrăţişa geografia în domeniul căreia vor face 
strălucite cariere academice. N. Al. Rădulescu, 
înscris la medicină, după audierea lui Mehedinţi, 
a îmbrăţişat geografia, devenind profesor de 
geografie şi apoi academician. 

În „popasul” berlinez, Mehedinţi îşi 
cristalizează ideea că „Istoria omenirii este: 
geografie în mişcare, etnografie în prefacere şi 
personalităţi în manifestare”

49)
. Pentru a-şi 

demonstra afirmaţia sa, autorul compară cele 
două mari capitale – Paris şi Berlin. Prezentarea 
celor două oraşe, Paris şi Berlin, şi a ţărilor 
cărora le aparţin, ilustrează spiritul de 
observaţie, cultura şi talentul creator al lui 
Mehedinţi: „Bismarck – cu pleoapele desfigurate 
de slăbiciunea bătrâneţii, dar cu ochii tot aspri 
(…), părea acum o caricatură a zeului Marte”; 
„armata cu lanurile ei de baionete”; „secolul XIX 
se apropia de sfârşit sub ameninţarea unui greu 
conflict”; „din care parte se  va ivi, pentru noi,  

49) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 82. 
50) Idem, p. 85. 
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românii, primejdia?”.  
Referitor la Berlin, arată că evoluţia sa are 

o „determinare geografică” şi etnografică: 
„ţăranul şi-a creat singur ogorul”, a rărit pădurile, 
a secat mlaştinile, a înfrânat râurile şi a modelat 
solul. Face apoi un semnificativ şi sugestiv  
tablou al imaginii geopolitice a Europei, arătând 
cum s-au consolidat puternicele state din centrul 
Europei: Germania şi Austria. Dintr-o „viermăraie 
întreagă de graniţe care împart ţara în mari 
ducate, regate, oraşe libere…” etc., în mijlocul  
Europei a apărut un imperiu, „nici sfânt, nici 
roman, ci numai german”, format de Prusia în 
numai două secole, un stat format numai prin 
cuceriri. „Pe când Franţa părea să uite sabia, 
Germania o ascuţea în fiecare zi”

50)
. De la 

cuceririle continentale, Prusia trece la cuceririle 
maritime, întemeindu-şi colonii în Africa. În 
aceste condiţii, Rusia tăcea deoarece era 
măcinată din interior de lupta dintre „ţarismul 
absolutist şi acaparator cu liberalismul 
reprezentat de o pleiadă de scriitori, începând cu 
Puşkin şi sfârşind cu Tolstoi”, iar Anglia devenise 
un arbitru datorită forţei sale maritime, a 
insularităţii, a legăturii cu oceanul şi a aşezării 
sale „în mijlocul emisferei uscatului, ca un 
păianjen în mijlocul reţelei de fire”, care îi 
permitea să se îndrepte cu uşurinţă, în toate 
direcţiile.  

Văzut din „colţul furtunilor”, tabloul care îl 
îngrijora pe Mehedinţi arăta astfel: „De o parte, 
Omul bolnav de la Constantinopol, ai cărui  
urmaşi – greci, bulgari, sârbi şi albanezi – stau 
gata să se încaiere spre a rupe bucăţi cât mai 
mari din Macedonia, iar de altă parte, Femeia  
bolnavă, monarhia cu două capete (unul la 
Viena, altul la Pesta) şi cu o duzină de ţări 
doritoare toate de autonomie, pe când Austria şi, 
mai ales Ungaria, li se opuneau din răsputeri. 
Cine va aduce pace în acest viespar ce se 
întindea din Alpi până la Bosfor?...”

51)
. 

Tuturor acestor întrebări geopolitice şi 
„antropogeografice”, autorul le găseşte 
dezlegarea în factorii geografici, etnici, la care 
adaugă contribuţia personalităţilor: „În ierarhia 
cauzelor şi a efectelor, rămân, aşadar, în primul 
plan cauzele fizice, adică mediul geografic, în al 
doilea rând, cele etnice – însuşirile biologice şi 
psihice ale poporului şi, tocmai în al treilea rând, 
se  adaugă personalităţile excepţionale”

52)
.    

După Berlin a urmat Leipzigul, ultima fază 

a drumului către geografie, ultimul popas înainte 
de întoarcerea în ţară, unde urma să frecventeze 
„Seminarul, un fel de panaceu al tuturor lipsurilor 
întâmpinate până atunci”, profesorului Fr. Ratzel, 
să frecventeze prelegeri de etnografie, de 
antropologie şi să purceadă la elaborarea tezei 
de doctorat. Candidatul, „preocupat de 
postulatele ştiinţei geografice, a cerut 
profesorului îngăduinţa să prezinte o schiţă 
despre Hartă, ca mijloc de cercetare geografică”, 
numai că din cauza efortului intens în toţi aceşti 
ani, „s-a ivit stagnarea –   neputinţa de a lucra”. 
După două încercări de a se întrema în staţiunea 
Elgersburg, apoi în Alpi, în vacanţa sfârşitului de 
an studenţesc, „cercetaşul trimis să afle calea 
spre geografie a trebuit să se întoarcă fără niciun 
căpătâi în satul de unde plecase în copilărie”, la 
Soveja natală, unde se va însănătoşi, va reflecta 
şi va „împlini rumegarea unor gânduri”, pentru ca 
apoi să finalizeze ce a început.     

După întremare, a urmat perioada de 
cernerea unor gânduri şi „stabilirea postulatelor  
geografiei ca ştiinţă”, elaborarea tezei de 
doctorat fiind un lucru care decurge de la sine, 
dacă a fost parcurs drumul certitudinii ştiinţifice şi 
a identificat obiectivele şi metoda de lucru în 
geografie. 

Deşi operează cu un limbaj ştiinţific de 
specialitate, rămâne în permanenţă atracţia faţă 
de stilul lui Mehedinţi, convingerea că, prin slova 
acestuia, geografia este accesibilă oricui. 

Pasionat de istorie, care rămâne pentru 
savant poarta de intrare în geografie, căreia îi 
alătură şi etnografia, scrisul lui Mehedinţi se 
aseamănă cu al lui Herodot, despre a cărui 
operă spune următoarele: „Cartea sa, măcar că 
se intitulează Istorie, e un amestec foarte 
original. Mai întâi este o operă literară, o 
povestire despre câte-n lună şi-n soare, având 
însă un scop precis: să deştepte interesul pentru 
un mare eveniment istoric, lupta dintre Imperiul 
persan şi greci – un fel de război mondial pentru 
lumea de atunci. Orientul se lupta cu 
Occidentul”

53)
. 

Istoria fiind pe atunci un gen literar, opera 
lui Herodot „a fost citită la jocurile olimpice” în 
faţa unei hărţi făcute de „călătorul cel isteţ”, care 
făcuse pe o masă „conturul unei mări – 
Mediterana, la mijlocul ei Grecia” şi povestea 
întâmplările din război: „E lesne de închipuit că 
lângă harta unde Herodot povestea călătoriile lui,  

51) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 88. 
52) Idem, p. 89. 
53) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 131.  
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trebuie să fi fost o îmbulzeală ca la panoramă”. 
Un adevărat spectacol regizat de însuşi Herodot, 
în care, întocmai ca sfătosul şi pişicherul 
Creangă în Harap Alb, spune poveşti despre 
ţările de la marginea pământului, cu oameni cu 
un singur ochi (arimaspii), oameni fără cap 
(akefali), oameni fără gură (astomi), „săturându-
se numai cu mirosul poamelor”, cu amazoane – 
femei călăreţe – trăind departe de bărbaţi etc. 
Meşter artist, Herodot, după ce s-a săturat de 
povestit, pregăteşte scena în care prezintă 
luptele de la Marathon şi Salamina (…). Cum să 
nu deschidă ochii mari cei care sosiseră să 
asculte isprăvile părinţilor şi ale bunicilor lor?”

54)
.    

Alături de aceste povestiri, Mehedinţi face 
şi prezentări ştiinţifice ale operei întemeietorului 
istoriei (o descriere geografică a întregii planete), 
apoi o etnografie descriptivă şi prezentarea unui 
eveniment istoric important, concluzionând că 
„marele explorator din Halicarnas este părintele 
geografiei, părintele etnografiei şi scriitorul unui 
mare capitol din istoria unui singur popor”. A  
întemeia geografia ca ştiinţă pe o schiţă de hartă 
a lui Herodot este o naivitate.  

Primul pas în constituirea geografiei, ca 
ştiinţă, a fost afirmaţia lui Pitagora că pământul e 
o sferă, afirmaţie făcută în sens metafizic, sfera 
fiind simbolul perfecţiunii, dar „Adevărul e 
adevăr, chiar dacă l-ar spune cineva din glumă 
ori din întâmplare”. După această afirmaţie, s-a 
putut demonstra distribuirea luminii cu un glob 
mişcat în jurul unei lămpi. Rotunjimea umbrei 
Pământului pe Lună a fost prima „dovadă 
pipăită” că pământul este rotund, o dovadă 
fizică: „Metafizica faţă de ştiinţele exacte, ca un 
fel de ceaţă pe ochi, întunecă vederile”. 

A urmat apoi o „determinare” a Pământului 
în chip matematic de către Eratostene, adică 
stabilirea solstiţiului de vară (omul n-are umbră), 
a solstiţiului de iarnă (decembrie – umbra cea 
mai mare), stabilirea locului de trecere a 
Tropicului – Siene, lungimea Meridianului, 
mărimea globului. Pământul-disc (tobă) al lui 
Herodot nu mai avea credibilitate în faţa 
oamenilor culţi. Astfel, „geografii antici aveau la 
îndemână, înainte de ivirea erei creştine, o sumă 
de fapte fundamentale pentru constituirea 
geografiei ca ştiinţă descriptivă”

55)
.    

Dar… „o lumină izolată se stinge repede”, 
cultura antică fiind legată de zona 
mediteraneană, care nu a fost cunoscută de 
lumea „neagră”, lumea „galbenă” şi lumea 

„roşie”. Cu apariţia creştinismului, geografia a 
căzut iarăşi pe treapta mitologică: „Pământul a 
început să fie înfăţişat ca o insulă rotundă; 
Pământul sta pe loc, iar Soarele, Luna şi stelele 
se învârteau toate împrejurul luminii Omului ca 
podoaba cea mai de seamă a creaţiunii”. S-a 
pierdut adevărul, dar au rămas povestirile lui 
Herodot au reînviat, iar „medievalii s-au întors la 
o geografie de-a dreptul copilărească”.     

De aici urmează că urcuşul trebuia reluat. 
Mehedinţi prezintă pas cu pas, drumul 
ascendent al geografiei, drum văzut şi prin 
„fazele geografice ale istoriei”: continentală, 
oceanică şi atmosferică. Încet, încet, Evul Mediu 
reface scara valorică pe care urcă geografia ca 
ştiinţă: dovada că pământul e rotund, prin 
călătoriile lui Columb şi Magellan şi prin intrarea 
în faza oceanică; reînvierea geografiei 
matematice prin Copernic, Kepler şi Newton. 
Progresul destul de rapid a fost facilitat şi de 
unele invenţii noi: termometrul; de la geografia 
matematică s-a trecut la geografia fizică; au fost 
identificate învelişurile Terrei: litosfera, 
hidrosfera, atmosfera şi biosfera. 

Privind atent la antici, Mehedinţi identifică 
în lucrarea lui Hipocrat – „Despre aer, ape şi 
lucruri” – geografia fizică, etnografia şi 
antropogeografia.   

Ex-studentul constată că legătura dintre 
apusul şi răsăritul Lumii Vechi s-a făcut pe timpul 
invaziilor barbare: „Calul a ajutat pe mongoli să 
ajungă până aproape de ţărmul Oceanului 
Atlantic, iar cămila a înlesnit trecerea arabilor 
peste Sahara. Rasa albă, galbenă şi neagră au  
venit pentru întâia oară în atingere. S-au unificat 
abia după ivirea islamismului şi trecerea lui 
Columb peste Atlantic şi a lui Magellan peste 
Pacific, când s-au unificat toate rasele într-un 
mănunchi pentru ochii geografului”

56)
. 

Având în vedere toate acestea,  
ex-studentului i se impuneau următoarele 
postulate: dacă există o ordine cauzală în ce 
priveşte fenomenele telurice; care este firul 
certitudinii în descrierea explicativă a 
complexului de fenomene, numit Terra; unde e 
capătul firului care leagă fenomenele telurice? În 
aceste condiţii, după ce s-a constituit baza 
matematică a geografiei, urma constituirea 
geografiei fizice. 

După incursiunea în istoria geografiei,  
autorul analizează faptele geografice actuale, 
reprezentând drumul său în geografie. Dovada  

54) Ibidem. 
55) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., pp 144-145.  

56) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 137.  
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faptului că Mehedinţi îşi formase o „gândire 
geografică” o constituie următoarea afirmaţie: 
„Dacă atingerea cu mitologia şi metafizica fusese 
ocazia pentru atâtea alunecări, să vedem ce ne 
spune intuiţia directă a fenomenelor geografice 
de astăzi”

57)
. Aici geograful dă întâietate intuiţiei, 

factorului practic, cunoscut nemijlocit. 
Primul loc în constituirea ştiinţei  

geografice îl ocupă identificarea sferelor Terrei – 
diferenţierea materiei, a celor patru învelişuri: 
atmosfera, hidrosfera, litosfera, şi biosfera. Cel 
mai simplu înveliş este atmosfera, care are 
formă de sferoid. Diferenţierea straturilor se face 
de sus în jos. Hidrosfera, învelişul lichid, este 
mai complex, cu mişcări şi forme mai variate: 
râuri, lacuri, ploi gheţari, curenţi calzi şi reci etc. 
Complexitatea creşte când ajungem la litosferă: 
praf, cenuşă, sedimente, cutări ale scoarţei etc. 
Cel mai înalt grad de diferenţiere şi complexitate 
îl atinge biosfera – de la organismele mărunte la 
marile formaţii biogeografice: păduri, savane, 
tundre, rase, popoare, state etc., „mai ales, dacă 
ţinem cont de factorul instinctului la animale şi de 
al voinţei, la om”.   

Pornind de la postulatul privind existenţa 
unei ordini cauzale, geograful arată că 
subordonarea cauzală a învelişurilor este 
următoarea: pleacă de la atmosferă spre 
biosferă. Atmosfera asigură mişcarea, ea 
filtrează razele soarelui, „izvorul dinamismului 
planetar”. Nici un înveliş nu poate fi înţeles fără 
atmosferă. Urmează hidrosfera, care nu poate fi 
înţeleasă fără atmosferă. Dacă n-ar fi atmosfera, 
hidrosfera ar dispărea prin evaporare. Vânturile 
mişcă apa, asigură circulaţia apei în natură. 
Formele deşertice  depind de mişcarea aerului. 
Fără învelişul lichid, nu se pot înţelege formele 
pământului, litosfera. Apa creează formele 
plastice ale  pământului,  văile, iar dealurile n-ar 
fi fără gheţari etc. Învelişul organic nu poate fi 
înţeles fără litosferă. 

Din toate acestea, rezultă „unitatea 
organismului cosmic, Terra”

58)
, iar ordinea 

subordonării constă în „complexitatea 
crescândă, de la periferie spre sâmbure, adică 
de la stratosferă spre biosferă, care înveleşte 
materia solidă”. Aceste constatări reprezintă 
metoda sau drumul pe care cercetătorul merge 
„pentru constituirea geografiei ca ştiinţă de sine 
stătătoare”. Şirul de intuiţii procură minţii cea mai 
sigură înţelegere a fenomenelor de care se 
ocupă ştiinţa respectivă. „Metoda este, cu alte 

cuvinte, ideea generatoare care ne înfăţişează 
obiectul unei ştiinţe ca ceva organic, arătându-ne 
şi calea pe care acea ştiinţă s-a dezvoltat ca o 
necesitate a spiritului omenesc preocupat de 
acel obiect de cercetare”

59)
. 

Subordonarea învelişurilor se face, atât pe 
verticală – stratosferă-biosferă, cât şi pe 
orizontală – Ecuator, „cel mai mare centru de 
acţiune”, spre cei doi Poli.      

De aici se naşte şi o concluzie 
metodologică privind înţelegerea fenomenelor 
geografice din punct de vedere didactic. La copii 
şi tineri, plecăm de la „petecul de pământ” pe 
care omul trăieşte, de la orizontul local, iar la cei 
adulţi, capabili să înţeleagă unitatea Terrei şi 
ordinea cauzalităţii fenomenelor, trebuie să 
plecăm de la Ecuator, de la „centrul de acţiune” – 
Africa, singurul continent străbătut de Ecuator şi 
de cele două Tropice, apoi Asia şi Europa. 
America ar rămâne ca o fractură din Lumea 
Veche, născută prin ruperea blocului brazilo-
canadian şi plutirea spre sud.   

Concluzie: dezvoltarea cunoştinţelor 
geografice s-a făcut în ordine verticală 
(stratosferă-biosferă) şi în ordine orizontală 
(Ecuator-Poli). 

Drumul constituirii ştiinţei geografice s-a 
făcut în timp îndelungat, plecând de la intuiţia 
directă şi mergând spre cauze: curenţii oceanici 
au cauze multiple: vânturi, temperatură, 
salinitate, relieful submarin etc. 

Autorul urmăreşte pas cu pas drumul 
geografiei, conducându-ne pe acesta cu multă 
atenţie şi măiestrie, asigurând înţelegerea 
deplină a celor mai arizi termeni şi concepte 
printr-un limbaj sugestiv şi pe înţelesul tuturor, 
fără a face rabat de la conţinutul ştiinţific: cauza 
acestor uriaşe fluvii oceanice (curenţi); există 
legătură între vânturi şi curenţi; rolul gheţii în 
modelarea scoarţei; eroziunea apelor mici este 
mare în timp îndelungat; cauza formării văilor 
fiordiene, modelarea convergentă; sedimentaţia 
eolică şi glaciară; convergenţa factorilor 
(atmosferă, hidrosferă) etc. 

Multe dintre fenomenele aparent curioase 
sau de origine mistică n-au putut fi înţelese  
până nu s-au adunat cunoştinţe despre cele  
patru învelişuri şi până nu s-a înţeles 
convergenţa factorilor şi subordonarea sferelor. 

Printr-o pendulare permanentă între 
„romantismul” unor epoci trecute şi explicaţiile 
ştiinţifice, autorul asigură accesibilitatea şi   

57) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 148. 
58) Idem, p.152. 
59) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 153. 
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înţelegerea celor mai aride concepte: „Pe când 
anticii şi chiar medievalii credeau că plantele şi 
animalele sunt înşirate după latitudine, ca 
mărgelele pe aţă, azi harta vegetaţiei seamănă 
cu un covor destul de pestriţ, totuşi simetric. La 
mijloc e fâşia pădurilor ecuatoriale veşnic verzi, 
legate de căldura şi umezeala ploilor zilnice…” 
sau: „…tundra moartă în timpul iernii, înviată în 
două-trei luni de vară care nu-s de ajuns pentru 
unele specii, să ajungă de la floare până la fruct, 
amânând dezvoltarea aceasta pentru vara 
următoare. Toate fâşiile şi peticele acestui imens 
covor n-au putut fi determinate pe hartă şi 
explicate, decât după ce am cunoscut împărţirea 
frigului şi a căldurii în atmosferă, a ploilor şi a 
secetei în hidrosferă şi a solurilor care acoperă 
faţa litosferei”

60)
. 

Instrumentul fundamental pentru studiul 
geografiei este harta. Mehedinţi a înţeles de la 
început acest lucru, motiv pentru care a propus 
magistrului său, Fr. Ratzel, să abordeze în teza 
de doctorat un subiect despre hartă. 

O d a t ă  a p ă r u t e  p r i m e l e 
„geografii” (Varenius – Geographia generalis, 
1650; Buache – Geographie physique; Humboldt 
– Cosmos), s-a adunat un material imens, dar 
mort. Nici unul dintre autori n-au dat un 
vademecum [ghid într-o disciplină ştiinţifică], 
„pentru a descurca ghemul atât de complicat al 
fenomenelor telurice, inclusiv al omenirii, ca 
parte a biosferei”.  

Primele cercetări în domeniul atmosferei 
le-a făcut Humboldt, care a înlocuit punctele de 
temperatură cu izoterme [linii], prin unirea între 
ele a punctelor cu aceeaşi temperatură. Din 
această „nevoiaşă încercare” a „ingeniosului  
geograf”, a ieşit o întreagă familie de hărţi: 
izoterme, izohimene, izobare, izanomale, 
izonefe, izobronte, izopicne, hidroizoterme 
etc.”

61)
, astfel că fiecare fenomen (temperatură, 

presiune, vânt, „până şi desimea tunetelor”, 
salinitatea mărilor) a fost cartografiat, asigurându
-se o privire analitică asupra tuturor fenomenelor 
de pe Pământ şi o hartă complexă şi completă, 
prin care s-a deschis calea spre „geografia 
atmosferei”. 

În prezentarea multitudinii şi a importanţei 
hărţii, remarcăm acelaşi limbaj sugestiv în care 
se îmbină armonios stilul ştiinţific cu cel 
beletristic, un stil exact în privinţa relevării 
conceptelor ştiinţifice, a ordinii cauzale şi a 
subordonării: „Nu bănuia [nimeni] că vom ajunge 

la tot felul de hărţi care să ne arate fundul 
oceanului cu aceeaşi amănunţime ca uscatul”. În 
privinţa Pământului, acesta poate fi privit 
telescopic prin depărtarea şi micşorarea acestuia 
de milioane de ori, încât pare „un măr tăiat în 
două şi aşezate jumătăţile alături, să-i cuprindem 
cu ochii toată faţa”. Alteori, acesta poate fi privit 
periscopic, adică numai prin regiunea apropiată 
privitorului, ilustrându-se „toate râpele, toate 
pâraiele, toate pantele, toate piscurile (…), altele 
arată felurile solului, rocile de sub sol, altele 
etatea geologică a stratelor, altele numai 
orografia etc. Iar dacă trecem la biosferă, 
împestriţarea sporeşte şi mai mult: fel de fel de 
forme vegetale, ca figurile unui imens covor; 
ariile speciilor animale, ale raselor umane, ale 
plantelor cultivate, ale tipurilor de sate, de clădiri 
etc., dau cartografiei un aspect, cu adevărat, 
enciclopedic”

62)
.     

Harta este pentru geograf ochiul minţii, 
prin care vede învelişurile Terrei în 
complexitatea, cauzalitatea şi subordonarea 
acestora. Cu ajutorul hărţii se pot dezlega o 
mulţime de fenomene: formarea unui ciclon, 
direcţia şi intensitatea acestuia; poate prezice cu 
multe ceasuri înainte de a se ivi furtuni; poate fi 
folosită pentru nevoile agriculturii şi ale 
navigaţiei; pot fi dezlegate, cu ajutorul hărţii, 
probleme de morfologie a scoarţei; probleme de 
vegetaţie şi „sfârşind cu cele relative la omenire”.  

Urmarea pauzei impuse de boală, a 
revenirii la Soveja, a echivalat, în privinţa hărţii, 
cu o coborâre dintr-un mediu intelectual pauper 
sufletesc într-un mediu de intuiţie, în care a 
înţeles că „harta nu e numai ochiul geografului, 
ci şi un mijloc de cercetare, e singurul chip de a 
urmări subordonarea cauzală a învelişurilor şi 
convergenţa factorilor”; astfel, harta e cel dintâi 
pas în cercetarea cauzelor unui fenomen, „e 
fixarea întinderii lui în spaţiu, spre a vedea de 
care condiţii speciale (temperatură, umezeală, 
forme hidrografice, relief, vegetaţie etc.), poate 
atârna”.   

Urmare a acestor revelaţii, „primatul hărţii” 
e de la sine înţeles. Harta nu e doar un 
instrument care să ne arate faţa Pământului, ci e 
„o cale spre inducţii şi deducţii, adică un organ 
de însemnătate logică. Rolul ei este primordial”. 
Prin hartă, materialul geografic capătă „expresie 
matematică”.  

Din acest adevăr fundamental, „s-a ivit şi 
obiectul tezei de doctorat în toată întregimea.  

60)  S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 164.  
61) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 167. 
62) Idem, p. 170.  
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Ceea ce a apărut sub titlul Die 
kartographische Induktion e numai un capitol din 
lucrarea întreagă, care purta titlul destul de 
incomod: Die Logik der Karte. Pentru nevoile 
examenului, a fost destul tipărirea capitolului 
despre Inducţie”

63)
.  

Şi aici consemnăm permanenta pendulare 
între savant şi omul care-şi priveşte retrospectiv 
drumul către liman, a omului care ne arată 
efortul depus pentru a ridica geografia la rangul 
de ştiinţă cu un obiect şi o metodă proprie de 
cercetare, în care geograful nu mai este „un 
adunător de fapte eterogene din alte ştiinţe (un 
pauper servus dei), iar geografia nu mai era ca 
un sac cu multe petice, de multe culori şi din 
multe stofe găsite la întâmplare, ci o ştiinţă 
unitară, având ca obiect bine definit şi o metodă 
proprie”

64)
, care cercetează raporturile statice şi 

dinamice dintre cele patru învelişuri ale 
Pământului.  

Privind critic drumul geografiei, Mehedinţi 
arată că adevărul a ieşit la iveală pas cu pas, iar 
înaintarea în ştiinţă nu s-a putut face pentru că 
erau multe „verigi slabe” sau care lipseau, iar a 
pretinde mai mult înainte de stabilirea 
postulatelor, este ca şi cum ai cere „oului să 
zboare înainte de a se naşte din el pasărea şi de 
a-i creşte aripile”.   

Cu tonul său sfătos, de cele mai multe ori 
impersonal (geograful, Ochilă din basme), alteori 
personal, prin folosirea persoanei întâi sau a 
pluralului autorului (să ne fie permis), Mehedinţi 
aduce în sprijinul afirmaţiilor sale argumente cu 
caracter general, „în chip aforistic”: Nimic nu 
intră deplin în ştiinţa geografiei, dacă n-a fost 
trecut mai întâi prin filtrul cartografiei; fiecare 
topograf trebuie să fie, dacă se poate, geograf; 
opera de maturitate a cuiva nu este decât 
concluzia premiselor tinereţii; deschide întâi ochii 
(oculus aperire); putem vedea toată atmosfera 
pe o pagină de atlas.  

„După anii de rătăcire, anii de construire”, 
iată o aserţiune care are darul de a cataliza  
mintea cititorului. Prin această afirmaţie, autorul 
îşi împarte viaţa în două rute distincte, care se 
completează în mod armonic – rătăcire, adică  
studiu, cercetare, efort de a înţelege geografia în 
toate articulaţiile sale, şi construire, activitatea de 
a crea un mediu de cugetare geografică, la noi, 
în cei aproape 40 de ani muncă didactică la  

Catedra de Geografie a Universităţii din 
Bucureşti.  

Motoul care deschide acest capitol –  
„Profesorul este cel mai statornic student” – 
ilustrează în mod genial îngemănarea organică 
dintre cele două noţiuni: profesor şi student. 
Profesorul dă din preaplinul ştiinţei şi al 
înţelepciunii sale, iar studentul este mereu atent 
să înţeleagă şi să soarbă cuvântul magistrului. 
Acest moto reprezintă un crez de-o viaţă al unui 
mare pedagog, pentru care munca, „profesura”, 
a fost o adevărată obsesie. Pentru Mehedinţi, 
obţinerea unei diplome „cu o specificare 
latinească” – Suma cum laude – lucru firesc din 
partea „unui student atât de vechi”, are o mai 
puţină importanţă decât afirmaţia din partea 
magistrului Fr. Ratzel că „a cugeta geografic 
este lucru de căpetenie”.   

Munca începută la Catedra de Geografie a 
avut două obiective fundamentale – unul teoretic 
şi unul practic: „Cel teoretic avea ca obiect  
dezvoltarea sistematică a ideilor mai sus 
înşirate, cel practic ţintea la formarea unui mediu 
de cugetare geografică în ţară”

65)
. 

În acest sens, tânărul profesor a deschis 
patru mari şantiere în sprijinul şi pentru 
propăşirea ştiinţei geografice la noi: 

a). Seminarul, prin care „tinerii să 
primească cele dintâi îndrumări în geografie (…), 
de unde a ieşit aforismul familiar – ştiinţa 
geografului se măsoară cu kilometrul”. Prin 
aceste excursii, magistrul urmărea să-i deprindă 
pe tineri să vadă „faptele de real interes 
geografic” (…), deprinzând ochiul cu urmărirea  
legăturilor dintre cele patru învelişuri ale 
pământului”. Pentru Mehedinţi, excursia este un 
prilej de a cerceta „orizontul local”, de a face 
observaţii de geografie fizică, dar şi de 
antropogeografie: „Curtea unui plugar este o 
expoziţie permanentă, arătând prin materialul din 
care e clădită locuinţa, prin felul împrejmuirii, prin 
forma uneltelor, împărţirea arăturilor, starea 
pădurilor, aşezarea şi adâncirea fântânilor… şi în 
ce fel localnicii au reuşit să prindă rădăcini în 
ceea ce priveşte hotarul satului”

66)
. 

b). Colocviul, „pentru comunicările celor 
mai înaintaţi (…), devenit locul de întâlnire al 
tuturor profesorilor mai tineri, preocupaţi de 
geografie”

67)
. Alături de Seminar, Mehedinţi a 

înfiinţat Colocviul, o primă formă de „formare  

63)  S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 172; 
64)  Idem, p. 173. 
65)   S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 184. 
66)  S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 186. 
67)  Ibidem. 
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continuă” la noi, atunci când acest concept nu 
fusese „descoperit” nici în vestul Europei, unde 
azi face atâta caz de perfecţionarea continuă. 
Prin acest Colocviu „se atingeau două scopuri: 
colaborarea între geografie şi specialităţile 
înrudite, apoi o nesilită selecţiune a tinerilor din 
seminar”

68)
. 

c). Cărţile didactice, manualele şcolare, 
scrise într-o limbă „potrivită cu etatea copiilor”. 
Elaborarea manualelor şcolare a fost cea mai 
eficientă activitate în scopul creării unei noi  
cugetări geografice şi a ridicării geografiei de la 
statutul de „cenuşăreasă a ştiinţelor”. Mehedinţi 
considera manualul şcolar piatra unghiulară în 
însuşirea cunoştinţelor, deoarece programa fără 
manual e „moartă”, iar „manualul fără nici o 
ilustraţie sau schiţă cartografică nu are nici o 
valoare”. Cartea didactică este cel mai important 
dar pe care un dascăl îl poate face tinerilor şi 
reprezintă, „cum se spune în testamente, partea 
sufletului”.  

În această muncă de elaborare a 
manualelor, de peste 40 de ani, Mehedinţi şi-a 
propus două obiective: „o limbă cât mai 
apropiată de înţelegerea şcolarilor, s-o priceapă 
şi fiul celui din urmă sătean, apoi să arate 
Pământul ca o panoramă în care fiecare vietate 
îşi are locul şi rolul său”. În timp, Mehedinţi a 
întocmit manuale de geografie pentru toate 
treptele de învăţământ, activitate apreciată 
laudativ de bătrânul rege, Carol I şi de urmaşul 
său, regele Ferdinand: „Domnul profesor 
Mehedinţi a adus servicii nepreţuite 
învăţământului geografic prin acele minunate 
cărţi de şcoală, care sunt o adevărată binefacere 
pentru sufletul tinerimii şcolare, de la licee şi 
până la şcoalele săteşti”

69)
. 

d). Congresul de geografie – organizat 
(1904-1942) pentru toţi profesorii de geografie, 
„cu un program anunţat din vreme şi cu lecţii 
practice”, a avut o importanţă capitală în 
formarea continuă a profesorilor care predau 
geografia, în mare majoritate „autodidacţi 
deprinşi cu metoda memorizării”. 

Iniţiativele sale au izvorât din „scăderile” 
observate în organizarea învăţământului 
geografic de la universităţile frecventate în 
străinătate, deoarece „acele boli le cunoşti mai 
bine de care tu însuţi ai suferit”.  

În toate cele patru direcţii de „construire”, 
vedem preocuparea permanentă şi asiduă a  
geografului pentru împlinirea  destinului asumat.  

Cu toate că „viaţa merge complicându-se”, vorba 
bătrânului Maiorescu, el  nu lasă greutatea din 
spate niciun moment: „Cu cât se adaugă anii, cu 
atât numărul sarcinilor şi al răspunderilor 
sporeşte. Faţă de studentul care ascultă, dar îşi 
poate lua timp şi pentru iniţiative personale, cel 
care nu se mai poate opri este profesorul”

70)
. „În 

bună disciplină culturală”, viaţa întâiului profesor 
de la Catedra de geografie se împarte între 
pregătirea manualelor, în vacanţe, şi 
preocuparea de a crea un mediu de cugetare 
geografică între tinerii de la Universitate, în 
timpul anului universitar.   

Prin munca neobosită a magistrului, dar şi 
prin capacitarea învăţăceilor, zestrea ştiinţei 
geografice s-a îmbogăţit permanent: „materialul 
geografic e pe cale de înfiripare”; excursii 
tipologice în Câmpia Română, fâşia Vlăsiei, 
stepa Bărăganului Lunca Dunării, Insula Şerpilor 
etc.; întemeierea bibliotecii; Anuarul de geografie 
şi antropogeografie; Buletinul Societăţii 
Geografice; Anuarul Seminarului de Geografie, 
şi peste toate acestea Terra, introducere în 
geografie ca ştiinţă, „cea dintâi operă geografică 
mai întinsă în limba română (…). Ea nu s-a 
născut din dorinţa de erudiţie (carte din cărţile 
altora), imitând planul cuiva şi adunând petice 
împrumutate de la alţii, ci a ieşit încetul pe 
încetul din nevoia de constituire cât mai organică 
a materialului atât de variat al geografiei”.  

Geografia pitorească. Apropierea de 
literatură. Vindecare şi împăcare. Premise şi 
concluzii la Terra stă sub semnul dualităţii –

ştiinţă şi literatură, atât din punct de vedere al 
„comenzii” directorului „Fundaţiilor Regale, care  
i-a cerut autorului oarecari amănunte despre 
formaţia sa ştiinţifică şi literară”, cât şi din punct 
de vedere al pasiunii lui Simion Mehedinţi, care 
pendulează permanent între geografie şi 
literatură, între etnografie şi limbă (Limba este 
îmbrăcămintea sufletului). 

Limba română este liantul care adună sub 
aceeaşi cupolă: istoria, filosofia, pedagogia, 
etnografia, geografia, literatura şi arta. Arta este 
vindecare şi împăcare, vindecare a sufletului 
(Pentru suflet, leacul cel mai subtil este arta) de 
„imperfecţiunile vieţii”. 

Mehedinţi are o adevărată vocaţie 
lingvistică, lucru care izvorăşte din dragostea 
pentru poporul român şi din plăcerea de a 
observa mecanismele limbii române: vindecarea 
vine din latinescul vindicare, care înseamnă  

68)  Idem, p.187. 
69)  Idem, p.p.188-189. 
70)  Idem, p.190. 
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răzbunare, a se răzbuna, a-şi face singur 
dreptate, a pedepsi pe cineva, dar şi „vremea se 
răzbună”, adică norii se împrăştie, vremea se 
răzbună, adică vremea devine mai bună, se 
îmbunează. Iată că: (răs)plăti, (răs)pomeni, (răs)
foi înseamnă repetare, pe când (răz)gândi are un 
sens antitetic şi înseamnă a-şi schimba 
gândurile.  

În aceste ultime capitole, cel preocupat de 
frumuseţea şi de exactitatea limbii, de armonia 
dintre conţinut şi formă, trece de la stilul ştiinţific 
(drumul în geografie), de la memorialistică şi 
confesiune, la teorie şi critică literară. Chiar dacă 
nu foloseşte o terminologie actuală, autorul face 
deosebirea dintre comunicarea nonliterară şi 
comunicarea beletristică. În aserţiunile sale, 
unele memorabile, Mehedinţi relevă rosturile 
artei, care creează o lume mai bună „în gând, în 
marmură, în sunete, în culori întinse pe pânză, în 
cuvinte înşirate pe hârtie… o lume mai bună, mai 
frumoasă şi mai armonioasă decât aceea pe 
care o întâlnim în viaţa de toate zilele”, astfel că 
aici este chintesenţa culturii în ipostazele ei 
principale: arta, morala, ştiinţa.  

În concepţia lui Mehedinţi despre artă, în 
general, se topesc ideile sale din geografie,  
etnografie, pedagogie, filozofie, istorie etc.: „Arta 
este oglinda cea mai dreaptă a sufletului etnic”; 
cuvântul „poet” vine din grecescul „fac”, poetul 
este făcătorul unei lumi mai drepte; „arta este 
îndreptarea naturii”, o întrupare a sufletului unui 
popor, începând cu „folclorul şi culminând cu 
opera personală a individualităţilor”; iar „Arta 
devine astfel un testament în faţa veşniciei şi de 
aceea este solemnă ca şi moartea”.     

Arta populară „este mai tipică decât a 
individului”, deoarece s-a plămădit de-a lungul 
secolelor şi a izvorât picătură cu picătură din 
experienţa multor veacuri: „Întâi se naşte poporul 
şi limba lui, ca inventar credincios al cugetării şi 
simţirii neamului respectiv, apoi de la o vreme, 
încep a miji ici-acolo creaţii anonime, nu la 
întâmplare, ci împrejurul unor forme-tip, potrivite 
cu idealul de viaţă al poporului de care e 
vorba”

71)
.   

De la teoria literară, autorul trece la critica 
literară, în sensul în care critica constituie „o  
relaţie între artist şi spectator” (F. T. Vischer, 
1854), înţelegând prin critic mijlocitorul dintre 
cititor şi operă. Criticul literar este cel care 
„explică”, cel care sugerează „registrul” sau 
„grila” în care trebuie făcută lectura, mărind,  

astfel, „indicele de receptivitate” (Solomon 
Marcus).  

Prin rolul de mediator al criticului, între 
mesaj şi receptor (cititor), opera literară, „în loc 
să rămână fixă pentru eternitate, se păstrează 
mai curând ca o schemă ce sugerează, la infinit, 
interpretări diverse” (Terracini).   

Opera literară devine, astfel, un „univers 
deschis”, univers în care suntem conduşi de 
criticul literar. Însuşi Mehedinţi, în teza de licenţă 
„Ideile lui J.-J. Rousseau asupra educaţiei”, 
spunea că pentru „a determina ştiinţific” o operă, 
trebuie să cunoaştem autorul, viaţa acestuia, 
împrejurările care au contribuit la conceperea 
operei, pentru că „cel ce critică face o operă  
ştiinţifică în sensul ştiinţelor exacte”

72)
. Prin 

această afirmaţie, Mehedinţi înţelegea rolul 
criticului în sensul de „călăuză” a cititorului în 
accesul său la operă. Demersul critic se poate 
face din perspectivă lingvistică, poetică, tematică 
şi cronologică. Receptarea operei depinde foarte 
mult de codul criticului, dar şi de cultura cititorului 
(receptorului). 

Pornind de la premisa privind pecetea 
etnică a operei literare, Mehedinți arată că viaţa 
fiecărui individ, oricât ar vrea să imite pe alţii, „îşi 
dă în petic”, adică „urmează o datină, adică un 
canon dat de alţii (strămoşi), iar arta fiecărui 
popor este o necurmată încercare din partea 
celor mai înzestraţi, să vindece rănile vieţii, adică 
să-i  îndrepte imperfecţiunile, apropiind-o de 
idealul colectiv sau etnic”

73)
.  

Mehedinţi face o amplă  incursiune în 
literatura Greciei antice, poemele homerice – 
Iliada şi Odiseea, în literatura romană, Virgiliu – 
Eneida, apoi Dante cu a sa Divina Comedie, 
trecând pe la Cervantes cu Don Quijote, pe la 
Goethe cu Faust şi, ajungând la Eminescu, care 
„a dat la iveală adevăratul act de naştere al 
poporului  legat de Carpaţi şi de Dunăre”.   

Pentru Mehedinţi, om cu o cultură clasică 
solidă, poemele homerice sunt o vastă frescă a  
lumii greceşti în care, la loc de cinste, în Iliada, 
sunt „umbrele acestei lumi”, iar în Odiseea,  
este „aurora care alungă umbrele Iliadei”. Pentru 
Mehedinţi, Războiul troian, toate luptele şi 
conflictele care nu au la bază un ideal moral, 
sunt răni ale sufletului: „Un lanţ de omoruri şi 
răzbunări pe câmpul de război, împrejurul Troiei, 
apoi alt lanţ de crime acasă”, în care şi zeii au 
aceleaşi păcate şi neputinţe ca oamenii. Însuşi 
Zeus, stăpânul norilor şi al fulgerelor, privind la    

71) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 243.  
72) S. Mehedinţi – Ideile lui J.-J. Rousseau asupra educaţiei, Ed. Lito-Tipografia Carol Göbl, Bucureşti, 

1892, p. 63. 
73) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 244. 
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lupta dintre Ahile şi Hector, se comportă „ca o 
babă care dă cu bobii. El pune mâna pe 
cumpenele Soartei, să vadă care talger se va 
pleca spre moarte, al lui Ahile sau al lui 
Hector?”

74)
.  

La polul opus, se află Odiseea, în care 
Homer, geniul elin, vindecă slăbiciunile grecilor, 
prin „isteţimea lui Ulise, cel mai grec dintre 
greci”, care a izbândit în odiseea sa, la 
întoarcere a găsit totul bine, „iar celor cu chef de 
nuntă, care benchetuiau, mâncându-i averea în 
praznice necurmate, după ce a zăvorât bine 
uşile palatului, le-a făcut el un praznic ca acelea, 
de s-a dus vestea peste nouă ţări şi nouă mări – 
unul n-a scăpat cu viaţă”. Parcă am mai citit 
despre asemenea întâmplări şi pe la Creangă 
sau am mai auzit prin creaţia populară.   

Izbânzile lui Ulise au vindecat rănile 
sufletului grec, iar poemele homerice au ajuns 
„Evanghelia neamului şi temelia educaţiei 
tineretului grec”.  

Viaţa şi sufletul roman au fost zugrăvite în 
Eneida de către Virgiliu. Romanii, neavând 
„talent artistic”, au abordat satira, deoarece 
aceasta presupunea o „mare autoritate morală”. 
Grecii au cultivat comedia deoarece nu aveau 
statură morală (Socrate, osândit să bea venin; 
Demostene alungat; Aristotel pleacă singur…). 
„Un astfel de popor nu putea fi cenzorul vieţii 
altora”, iar Juvenal era cu putinţă numai la 
romani.    

Un alt „vindecător” al sufletului a fost, mai 
târziu, Dante, care, prin Divina Comedie a alinat 
sufletul poporului italian cuprins de zâzanie şi de 
„cangrena bisericii târâtă în toate murdăriile 
politicii”. Şi în aprecierea Divinei Comedii, 
Mehedinţi foloseşte aceeaşi grilă etnic-morală şi 
mai puţin estetică: „Infernul este o uriaşă frescă 
a tuturor vinovaţilor, între care papii n-au locul 
din urmă”; Purgatoriul înseamnă purificarea cu 
ajutorul celor buni, între care Virgiliu şi Traian; 
„Paradisul este o încununare ideală nu numai a 
vieţii poporului italian, ci a lumii întregi, printr-un 
creştinism fără păcatele bisericii papale, fără 
discordiile politice, fără relele şi crimele care 
căşunaseră Europei atâtea nenorociri”

75)
. 

Efortului de vindecare al lui Dante, i s-au alăturat 
toţi marii bărbaţi ai Renaşterii.  

Opera lui Cervantes este o minunată  
încercare de vindecare a poporului spaniol, care 
„voia să atingă luna cu mâna şi soarele cu  
picioarele”. Prin Don Quijote „judecă” biblioteca 
şi hotărăşte arderea cărţilor care au 

zăpăcitlumea.  
Faust este tot încercare de vindecare a 

poporului de „poeţi şi filosofi”, aşa erau porecliţi 
germanii care „trăiau cu capul în nori”, încercând 
sute de ani să descopere „piatra filosofală” şi „să 
prefacă orice bleav în aur curat”, nemţii ajungând 
la o adevărată „pornire speculativă”. Faust se 
face prieten cu Satana, pentru a cuprinde cu 
mintea „Macrocosmosul”: „Don Quijote e ridicol, 
Faust e tragic”.  

Faust şi Cosmos au însemnat trezirea la 
realitate a germanilor, prin întoarcerea de la  
tovărăşia cu diavolul „la Cosmos, serioasa operă 
a lui Humboldt, adică la respectarea cugetării 
ştiinţifice”. Drama sufletească a lui Faust se 
termină prin Divinitate, care îl opreşte de la 
sinucidere, prin Raţiune, matca tuturor ideilor, 
apoi prin Faptă – Şcoala muncii – singura în 
măsură să ne dea mulţumire: „fapta de a fi secat 
o mlaştină, sporind viaţa pe pământ, în paguba 
sărăciei, a bolilor şi a morţii”.  

Alături de corifeii invocaţi mai sus, se află 
şi Eminescu, a cărui operă este „Scriptura” 
menită să vindece toate durerile neamului, 
începând cu adânca nepotrivire între „bunătatea 
cea cu prostie a românului” şi aşezarea ţării „în 
calea răutăţilor”.   

Eminescu ne-a deschis ochii spre 
Cosmosul dacic care a apărut înainte de Traian. 
„El şi-a dat cel dintâi seama de măreţia, fără 
seamăn, a dramei de la Sarmisegetusa – 
tragedia Decebal”, prin el am văzut 
„Descălecarea”, ca o largă epopee, „aici paşnică, 
aici războinică”. Eminescu ne-a zugrăvit măreţia 
„revărsării urmaşilor lui Dragoş şi Bogdan până 
la Nistru şi până la Mare, ca puhoiul apelor, cum 
spune cronica ţării. Descălecarea însemna 
reluarea în stăpânire a vechiului pământ dacic, 
după izgonirea hoardelor de nomazi 
prădalnici”

76)
. Eminescu ne-a învăţat să vedem 

„eroica vitejie a lui Mircea”, Doina lui a făcut 
suma doinelor româneşti, el a fost cel care ne-a 
făcut să vedem temelia culturii populare – 
folclorul, el a urmat gândurile poporului nostru şi 
a făcut „sinteza tuturor valorilor sufleteşti, 
turnându-i chiar şi limba în tipare nouă [noi],  
devenind simbolul suprem al naţiunii”, întocmai 
ca Homer, Dante, Cervantes, Goethe. Astfel, 
când „Sufletul etnic este exprimat de un geniu 
sintetic”, e semnul că poporul a ajuns la o cultură 
majoră, în cazul nostru, datorită lui Eminescu. 

Plecând de la premisa că „arta este  
 

74)  S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 245. 
75)  S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 248. 
76)  S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 253.   
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suprema încercare a geniilor fiecărui neam de a 
realiza, măcar în creaţiile artei, armonia care 
lipseşte în realitatea vieţii de toate zilele”

77)
, 

autorul, după incursiunea în literatura universală, 
concluzionează că: arta este vindecare; arta 
adevărată este oglinda sufletului etnic; sufletul 
etnic are precădere asupra celui individual, după 
cum izvoarele permanente (…) întrec pe cele 
superficiale care scad după fiecare ploaie”, iar 
literatura nu este o joacă, ci este o supremă 
încercare de a înlătura disonanţele vieţii reale şi 
de a înălţa sufletul unui neam.  

Din aceste convingeri, a izvorât tentaţia 
permanentă a lui Mehedinţi de a intra în tagma 
literaţilor. 

Formaţia ştiinţifică a fost, la Mehedinţi, în 
armonie cu vocaţia sa literară, filosofică, 
pedagogică, etnică etc. Deşi pare uneori că 
aceste manifestări devin redundante sau intră în 
contradicţie, cum am fi tentaţi să credem citind 
eseul „Geografia pitorească”, observăm că, de 
fapt, geograful nu vrea să se creeze confuzie 
prin amestecarea celor două stiluri, ştiinţific şi 
beletristic, fiindu-i foarte clare formele de 
manifestare ale descrierii ştiinţifice şi ale celei 
artistice: „În ştiinţă, stilul cel mai bun este lipsa 
de stil, exprimarea simplă şi exactă este de 
ajuns”. Geografia pitorească este un stil hibrid, 
nici ştiinţă, nici literatură, un stil de umplutură, 
„caracterizat printr-o mare inflaţie de adjective”, 
care au produs „moda descrierilor pitoreşti”. Nu 
ştim care va fi fost părerea lui Mehedinţi despre 
opera lui Alexandru Vlahuţă, România 
pitorească, pe care ştim din memoriile sale că-l 
cunoştea, dar bănuim, deoarece autorul nu 
exclude literatura din geografie, dar aceasta 
trebuie să prezinte doar imaginile văzute, nu pe 
cele imaginate din aşa-zisele excursii 
tentaculare, de pe hartă.  

Pentru geograf, descrierea trebuie să se 
bazeze pe intuiţia directă, pentru că „imaginea 
ţesută în cuvinte se destramă  îndată ce soseşti 
la faţa locului, şi este înlocuită de alta nouă”

78)
.  

Călătoriile tentaculare, imaginare, înşeală 
nu numai pe alţii, dar şi pe cel care le face,  
deoarece „şi Chitila şi China sunt tot atât de  
departe de Bucureşti pentru cel care nu le-a  
văzut, ci numai îşi închipuie din citite ori din 
auzite”, şi pentru că „Ştiinţa geografului se 
măsoară cu kilometrul”. 

Pentru a cuprinde cu ochii tot Pământul, 
geograful are la îndemână harta şi globul, nişte 
figuri simbolice, dar acestea sunt lipsite de 

realitatea naturii: „Ce poate să spună despre 
Dunăre o  biată linie strâmbă, un fel de râmă 
aşezată între [Munţii] Pădurea Neagră şi Marea 
Neagră?”. Atunci, geograful cheamă în ajutor 
cartea şi cuvintele, care ne dau o imagine şi mai 
aproximativă, dacă locul respectiv nu a fost 
văzut. Din muntele prezentat imaginar la şcoală, 
copilul reţine numai imaginea satului şi a casei 
unde şi-a petrecut vacanţa, iar din tot râul, numai  
malurile unde s-a scăldat. „Viaţa, nu vorba, 
hotărăşte”, dar pentru a atinge scopul prezentării 
călătoriei, „amatorii de stil se pornesc pe 
descrieri, care mai de care mai colorate, 
înmulţind adjectivele şi siluind cuvintele pentru a 
scoate din ele imagini cât mai tari”.  

Întrebările fundamentale, pentru geograf, 
sunt următoarele: cum putem prezenta puţinul 
de pe Pământ pe care îl vedem şi restul imens 
pe care nu-l vedem şi ce se alege din geografie 
ca ştiinţă descriptivă? La aceste întrebări dă  
următorul răspuns: descrierea ştiinţifică a 
planetei se face analitic, fără preocupări estetice, 
cu ajutorul hărţilor, şi descriptiv, cu ajutorul 
cuvintelor. 

Dacă descrierea analitică, ajutată de hărţi, 
are un caracter pozitiv, descrierea pitorească, 
adică artistică, a unor locuri pe care nu le-ai 
văzut, e „ca şi cum ai cere artistului să trăiască 
fără aer, ca microbii anaerobi”.   

În această situaţie, Mehedinţi, care a fost 
impresionat încă de mic de frumuseţile naturii de 
la munte, arată că „încercările de geografie 
pitorească” pot crea tablouri impresionante, „ca 
efect estetic”, numai dacă acestea vor avea la 
bază intuiţia directă şi nu vor fi rezultatul unei 
călătorii imaginare.  

În acest sens, dă ca model „Bărăganul lui 
Odobescu”. Acesta a înfăţişat natura dinamic, iar 
tabloul său nu se sprijină pe mulţimea 
adjectivelor, ci pe „elemente geografice 
esenţiale”, zugrăvind „chipul unor cetăţi cu mii de 
minarete, fenomenul cel mai impresionant al 
stepei – fata morgana”. Chiar şi truda geologului 
Simionescu, „cu toată mulţimea paginilor”, n-a 
creat tablouri de natură care să se impună din 
punct de vedere estetic, „atenţiei cititorului”, 
tabloul de natură fiind apanajul picturii. 
Prezentarea prin cuvinte este, pentru geograf, 
„călcâiul lui Ahile”, deoarece ştiinţa lui se 
măsoară cu kilometrul.   

Pentru Simion Mehedinţi, „descrierea  
geografică este întâi şi întâi de toate, analitică (şi 
deci tehnică), fără preocupări estetice. Abia când  

77)  Idem, p. 247. 
 78) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 212.  
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vine rândul sintezei, care ne apropie iarăşi de 
natură, mai poate fi vorba, în oarecare măsură, 
şi de elementul estetic, adică pitoresc, dar 
aceasta implică numaidecât talentul, ca o 
condiţie sine qua non. În orice caz, şi în 
geografie, ca în orice ştiinţă care vrea să fie 
exactă, latura estetică e ceva lateral şi episodic”. 

Fără a respinge arta –  elementul estetic –  
din geografie, autorul consideră că „cea mai  
pasionantă frumuseţe este cea fără podoabe, ori 
cu podoabe cât mai puţine şi mai simple”, arta 
literară în geografie neputând ţine locul 
frumuseţii adevărate. 

Apropierea de literatură are mai mult un 
caracter memorialistic, de confesiune, care 
prezintă „amestecul” lui Mehedinţi în literatură. 
Acest lucru s-a întâmplat datorită imperfecţiunilor 
vieţii, datorită diferenţei între mediul în care a 
deschis ochii, între amintirile copilăriei luminoase 
din lumea satului şi imaginile din oraş, unde 
„oamenii locuiesc îngrămădiţi unii lângă alţii, unii 
peste alţii, odaie peste odaie”, „care n-au fiecare 
curtea şi grădina lui (…), dar maidanele 
puturoase în mijlocul furnicarului omenesc cu 
gunoaie cât lumea”.   

Această schimbare a cursului vieţii îi 
provoacă adevărate drame interioare, care fac 
din copilul de la ţară, aruncat într-un loc străin, 
un adevărat captiv, căruia la fiecare plecare la 
şcoală „îi cădea cerul pe creştet”, „luându-şi 
rămas bun de la bordeiul din Chiua, de la merii 
pe care numai el îi ştia în pădurea de la Valea 
Chilugenilor”.  

Apropierea de literatură se face datorită 
lecturilor din cărţi şi din revistele care îi cad în 
mână, lecturi care îi dau ghes să scrie „o 
povestire de la munte”, ce cuprindea o 
vânătoare.  Iar aceste compoziţii sunt scrise sub 
impulsul vârstei – „se poate copilărie fără vărsat 
de vânt (…), se poate în zilele primăverii să nu 
încerce orice băietan mai răsărit să ticluiască şi 
el nişte stihuri”, dar şi al programei (prosodie, 
retorică): „versuri, versuri şi iarăşi versuri, după 
toate calupurile prosodice”.  

Deşi are multe probleme şi gramatici de 
învăţat, „ispita de a scrie nu doarme nici ea, ci 
numai se preface că doarme” şi astfel s-au  
umplut multe sertare cu tot felul de producţii,  
oarecum, literare. Odată, într-un strict anonimat, 
a trimis la Convorbiri literare „nişte versurele de 
factură feminină”, dar nu a mărturisit nimănui, 
nici după  ce au fost publicate. 

Reticenţa sa avea la origine descoperirea 
lui Creangă şi Eminescu, despre care aflase la 
şedinţele Convorbirilor, dar programa şcolară nu 

amintea nimic, istoria literaturii oprindu-se la 
Alecsandri şi Bolintineanu, cu toate că versurile 
lui Eminescu „erau ştiute pe dinafară de tot 
tineretul”. 

 Plecarea în străinătate i-a răpit timpul 
pentru alte preocupări, dar la revenirea în  
Soveja, timp de doi ani, cât a fost bolnav, 
copilăria i-a năvălit în suflet, „ca vântul printr-o 
fereastră deschisă”. Reîntâlnirea cu meleagul 
natal este ca o explozie, în care imagini, 
întâmplări, chipuri de oameni se reactualizează, 
capătă viaţă, îl trezesc din somn şi-l împing fără 
puterea de a se împotrivi, să pună mâna pe 
condei şi, „într-o întinsoare”, scrie nuvela 
Buruiană, pe care i-a trimis-o lui Maiorescu, 
convins că acesta va ţine în secret „păcatul 
literar” al lui Mehedinţi, lucru care s-a şi 
întâmplat, aşa că publicarea nuvelei sub 
pseudonimul SOV [Soveja], a provocat destulă 
agitaţie printre prietenii, dar şi printre duşmanii 
Convorbirilor.  

Au urmat celelalte povestiri, care au luat 
drumul sertarului şi poate că acolo ar fi rămas, 
dacă n-ar fi venit „cutremurul din 1916 – 
războiul”, care a dus, la început, la o „prăbuşire”, 
apoi la o „înălţare până la cer”, care a instigat la 
„trai şi veselie”, cum s-a întâmplat şi după 1989, 
„iar în gazete şi în Parlament încăierare ca la 
uşa cortului”.  

Urmare a situaţiei create de bucuria 
generală, atent la vorba lui Maiorescu: „Teme-te 
a doua zi după succes!” – fostul ministru  al 
„şcolii” şi al „bisericii”, aiurit de tot ce se întâmpla 
împrejurul lui, a dat la iveală: Către românii de 
peste vechile hotare, Acum ori niciodată, 
manualul şcolar România, Caracterizarea unui 
popor prin munca şi uneltele sale, Altă creştere. 
Şcoala muncii, iar ceea ce fusese păstrat în 
sertar, a ieşit la iveală sub titlul Oameni de la 
munte, scris chiar de mâna lui Maiorescu.   

Apariţia lucrării a provocat multe 
comentarii între contemporani, unele favorabile, 
altele… despre care autorul, din perspectiva 
timpului, spune următoarele: „Ţine acuma, dacă 
poţi, cumpăna dreaptă între laudele celor care îţi 
dau mai mult decât ţi se cuvine şi cârteala celor 
care nu-ţi îngăduie nici ceea ce ţi s-ar cuveni”. 
Prin această afirmaţie, autorul nu face referiri la  
valoarea estetică a operei literare, ci arată că 
„îndemnul” spre literatură l-a  însoţit mereu, 
convins că prin opera sa a contribuit şi el la 
„vindecarea imperfecţiunilor vieţii”. 

Străin de gratuitatea oricărui act, fie 
ştiinţific, fie artistic, prin Apropierea de literatură, 
Mehedinţi explică „slăbiciunea” sa pentru arta  



   
literară. Dacă arta este oglinda cea mai fidelă a 
sufletului etnic, iar omul nu se poate realiza  
decât în poporul din care face parte, Mehedinţi 
doreşte să-şi precizeze apartenenţa sa la popor, 
„omul de lângă ţărână”, în primul rând prin opera 
literară, geografia fiind o ştiinţă, iar munca la 
propăşirea acesteia fiind „în bună parte 
colectivă”. Reflecţiile privind rolul şi locul său în 
istoria poporului român, ilustrează concepţia 
privind rolul personalităţilor în istorie, dar şi faptul 
că omul este o rotiţă, este „sub vremi” şi nici 
chiar el nu poate şti dacă drumul ales a fost cel 
mai bun: „a fost cum a fost”.  

Privindu-şi retrospectiv viaţa, care „nu e 
geometrie, dar nici haos”, toate gândurile îl duc 
către lumea de altădată, regretând că nu şi-a 
făcut timp să o nemurească, deoarece „nimeni 
nu va mai putea spune cum a fost viaţa arhaică 
de la munte, când va închide ochii şi ultimul 
mocan din Soveja, pe care am apucat-o în anii 
copilăriei mele”

79)
.   

 
*        *       * 

 
Premise şi concluzii la Terra. Amintiri şi 

mărturisiri este o operă cu un titlu-metaforă:  
premise – început, punct de plecare într-un  

demers, într-un raţionament, într-o muncă, într-o 
viaţă; concluzii – final, împlinirea unui 
raţionament, a unei premise, împlinirea unei 
vieţi; la Terra – casa de educaţie a genului 
uman. Celui care studiază această „casă”, nimic 
nu-i este sau nu trebuie să-i fie străin: cunoaşte 
cele patru învelişuri, care înseamnă totul.    

Subtitlul completează titlul în mod fericit, 
deschizând noi perspective în receptarea operei: 
amintiri – dă nota personală şi de autenticitate, 
amintirea e un dar de la cineva, este o specie a 
genului epic (amintiri), în care se evocă uneori, 
în tonalităţi lirice, episoade din propria viaţă,  
întâmplări şi fapte la care participă; mărturisiri – 
măreşte această apropiere dintre autor şi cititor. 
Mărturisitor este cel care garantează adevărul 
unei declaraţii. Mărturisirea este şi declaraţie, şi 
destăinuire, şi confidenţă, dar şi spovedanie. 

La vârsta senectuţii, o personalitate 
prodigioasă a culturii române, Simion Mehedinți 
face legătura între cei care au fost şi cei care vor 
veni, întocmai ca în testamente. Mărturiseşte, 
dar şi „se mărturiseşte”. Profesorul coboară de la 
catedră – amvonul său, de unde a predicat o 
viaţă, tăifăsuieşte, sfătuieşte, se sfătuieşte, 
mărturiseşte şi se mărturiseşte, să fie „învăţare 
de minte” pentru toţi.  

79) S. Mehedinţi – Premise şi concluzii…, op. cit., p. 240. 
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