
ASPECTE I~JEDITE DIN VIAŢA ŞI ACTIVITATEA 

GEOLOGULUI ION POPE§CU-VO!TEŞTI 

Dr. ILIE V. 1-IUICA 

Am avut norocul să intru în posesia arhivei Voiteşti 
printr-o fericită întîmplaw. 

Elena Luna Voiteşti, soţia profesorului, m-a rugat într-o 
zi din Loamna anului 1962, să-i ajul la o serie de treburi gos
pod~ueşti. M-am prezentat 1.1 adresa indicată - o casă cu 
curte si grădină sltuatJ. undeva în Colentina, spre Vi'tdurea 
J\ndro:11chc al ctirei prnprietar - pe nume Vasilescu, fusese 
ş::>feruJ de teren al lui Voiteşti. 

Li curt·:>a casei, Ilena Voiteşti mi-a arătat patru sac> 
plini, pe c:,re m--a rugat să-i transport în funclul grădinii şi 
s:J le rlau foc. Am întrebat ce se află în saci şi la răspunsu! 
.c.;.'îu c~ sînt rnmrnscrise ale profesoralui, am rămas uimit. ui-
1 indu-;nd în saci, am văzut cărţi de specia:itate, folografii 
hJ.rn. acte etc., etc. Am spus El2nei Voiteşti că am săvîrşi o 
qreşea16. de neiertat şi am rugat-o să lase în seama mea cei 
p:1tru saici. 

Materialele rămase de la savant au luat drumuri diferite 
unele au fost trimise la Universitatea din Cluj, unde Voiteşt1 
a fost profesor de geologie şi mineralogie timp rlP 18 ani. al
tele la Facultatea de Geologie din Bucureşti, unde a fost pro 
fesor între anii 1936-1941, o parte a fost remisă Institutului 
de qeologie şi geofizică din Bucureşti, care l-a avut ca direc
tor î11 anii 1930-1931 şi, în fine, cele mai multe, legate de 
activitatea din judeţul Gorj, vor fi d~puse pentru a fi expuse 
în casa memorială d~ la Voiteşti. Dintre aceste documente, 
prn~·int cîteva care mi s-au pJ.rut extrem de interesante pen
tru întregirea Utlei im:i.gini atît de luminoase şi omenoase, 
caro a fost aceen a profesorului Voiteşti. 

:1'-1ai întîi aş dori su arăt că în anul 1930, datorită unui 
duel politic între capii partidelor, duel care a avut urmctri 
r~efaste asupra funcţionarilor de. stat din diferite ramuri de 
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.activitate dar mai ales din invăţămint, şeful guvernului -
N. lorf.ja - a emis o lege prin care inten;icea cumulul funcţi
oOntlrilor care activau in două centre urbane capitale de pro
vincii. Prin ace&stă lege, guvernul Iorga ţintea în Al. Tzigara 
Samurcaş, şeful poliţiei, şeful arhivelor statului şi profesor 
Ja universitatea din Cernăuţi. 

Legat de această lege care viza pe anumiţi potentaţi ai 
•-0poziţiei, dar lovea şi oameni cu totul nevinovaţi (cum este 
<:dZUl Voiteşti), redau adresa Ministerului Instrucţiunii publi
-<:e şi al cultelor din 6 noiembrie 1930, prin care profesorul 
Voiteşli este somat să opteze fie pentru funcţia de director 
-al Institutului geologic din Bucureşti, fie pentru cea de pro
fesor la Universitatea din Cluj. 

Domnule profesor, 

„ln conformitate cu art. 2 din legea cumulului, care interzice a a·,,rea 
· '..! functii plătite de Stat în două oraşe deosebite, sinteti rugat a opta, pînă 
la I O noiembrie, pentru Institutul geologic din Bucureşti sau Facultatea 
<I~ ~tiinţe din Cluj. 

In cal contrar veti fi considerat demisionat pe ziua de 15 noiembrie, 
·<l'.n oliciu, de la unul din locuri". 

Ministru, 
N. Costăchescu 

In continuare voi reda adresa prin care profesorul Voi
teşti si-a cerut dimisia, datată 30 XI 1930: 

Domnule Ministru, 

„Adinc recunoscător pentru distincţia ce mi-ati acordat in martie a.c., 
încrellm\îndu·mi conducerea Institutulni geologic, directiune care ma 

··onorat mult, ea încununînd o activitate geologică de peste 25 de ani, in 
cari• timp am dat la lumină mai bine de 100 de lucrări geologice asupra 
Romimiei, mă văd insă siJ;t din cauza imp~ejurărilor vitrege în care mă 

· gă~esc fată de Ministeru! instrucţiunii publice şi al cultelor, a vă pune 
la clbpoiitie demisiunea mea din acest post. Iată pe scurt şi aceste îm
prejmiiri. 

Nu se scursese nici o lună de la instalarea mea ca director al In:;ti
tutului ~eologic şi domnul Ministru al instrucţiunii publice, prin adresa 
nr. 5[)7~!2/5.IV.1930, mă somează, pe baza art. 1 din legea cumului din 
1 iulie 1r;30 să optez, „în cel mai scurt timp", ori pentru funcţiunea mea 
de profesor la Cluj, ori pentru cea de director al Institutului geologic din 
Ikcure.~ti. 

La L.1 aprilie am răspuns domnului Ministru de instrucţie că ace~t 
.articol este inaplicabil in cazul meu şi că de obicei profesorilor specia-
lbti li ~e aplică art. 2, care le permite a avea şi o catedră în invăţămint, 

< ::u reslricUa de a avea catedra în aceea~i localitate, adăugind că, in ace-
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iaşi Cdtegorie se gd.sesc numeD~i profesori ele la cele patru universităti 
ca ~i de la celelalte şcoli superioare, care au funcţionat de ani şi functio. 
nea:cti ~i astăzi, fără ca Ministerul să-i fi silit pînă acum să opteze şi că 
inleleg ca această restricţie să mi se aplice şi mle, cel mai nou caz, nu
mai ciupd. ce ea se va fi apl.cat tuturor acestor cazuri exhtente şi oine 
cuil'lscu te Ministerului. 

i'u\in mai tir.liu ~i tocmai în timpul cînd mă găseam plecat peste grn
nilci, Cil delegatul Ministerului de instruire şi al Universităţii din Cluj la 
Congresu] de geologie aplicată de la Liege şi la serbările centenaruiui 
Societiilu Geologice Franceze, Ministerul instructiiunii, prin adresa nr. 
se1Ci6/:!1 iunie a.c., se adresează Facultăţii de ştiinte din Cluj ca să-mi 
pună ln vedee:-e ca, în termen de 30 de zile, să mă con'ormez - de data 
aceaslil - art. 90 din legea Invălămîntului superior din î92H, care nu ad
ude Cil membrii corpului didactic universitar să aibă func\iuni perma
nentt• retribuite de Slat în a:ta localitate decit cea în care îşi au catedra 
~i care 1i obligă efectiv să-şi aibă locuinţa unde-şi au catedra. 

facuitatea de ştiinte, prin adresa nr. 1656 '4 iuLe referă că: fiind în 
mis:une oficială. în străinătate, nu-mi poate fa-::e cunoscut in termenul 
<::erut con\inutul ilcestei adrese. 

I1lilpoiat din misiune şi luînd cuno~tinţă de continutul ei, la 14 nu. 
gust, m.iresez Facultătii de ~tiinţe din Cluj un memoriu prin care pe scurt 
arătam urmi:toarele: 

I. Ci această lege n-a fost apl"cată niciodată pînă azi la niciunul din 
nume;oa~ele cazuri cun·Jscute de ani de zile la unh·ersitătile din Bucu
reşti, !u',i, Cernăuţi şi Cluj. 

2. Ci nu numi.li re,tricliunea „domiciliului fartat" cerută de partea 
pr'm'l i1 a:c'S~Ui articol şi care nu face decît să reproducă art. 2 din le
geil <u:nulului, nu s-il aplicat niciodată la numeroasele cazuri existente 
la noi. dilr în străin'\tate, unde grija pentru bunul mers al învăţămintului 
supp,·ior este tot ilt t de mare ca la noi, această restricţie, exceptînd Fran. 
ta, nu exislii. Am cilat şi două cazuri luate la înt'mp'are: Pnfesorul de 
minera!ogie Buttgenbach de la Universitate:i Liege, care locueşte la 
Bruxelles şi Profesorul de minerologie Duparc de la Geneva, care locu
ie',te î;1 Fran\il, fiiră ca prin aceasta prestigiul im ăţămîntului să sufere 
CU CE".·a. 

J. C.ă este nejust a admite cumulul pentru unii - cei din aceeaşi Io· 
c.'li:tate - şi a-l interzice altora, cînd ei îşi fac datoria tot aşa de bine 
şi cind se ştie că din cauză că mai toate oraşele mari, cu tendinţa lor 
de a a·"ea clădiri mari şi chiar palate, accesibile numai instituţiilor fin:tn· 
clare şi comerciale, funcţionarul, ~i în special profesorul cu salariul său 
de mizerie, a fost silit să migreze din ele in satele şi ora~ele vecine, la 
depărt0.ri uneori foarte mari, mijloacele actuale de comunicatie, şi mul
tiple şi rapide, dînciu-i cu uşurintă posibilitatea îndeplinirii conştiincioase 
a d<itoriei. Clauza „domiciliului fortat" a devenit astfel un anacronism de 
neinlele5 în ţările occidentale şi o CO'lsider de neînţeles şi la noi unde 
profesoru! universitar, plătit cu leafă de mizerie, nu-şi poate îngădui nici 
chiar un trai omenesc, necum să se poată tine în pas cu progresele ~pe
ciillitf: tii sale. Şi ne mai mirăm că ţara este plină de specialişti străini, 
cînd speciali~tilor noştri astfel salarÎ'l:ati. li se interzice de a-şi valorifica 
~liinta ~1 în alte localităti decît acelea unde-şi au domiciliul ; ori că se 
rid ir ă \'Oei ca cea de la o întrunire din anul acesta la Craiova, prin care 
se acu.i:ci universităhle că n-au făcut nimic pentru nevoile sociale, cind 
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la o cunii parte din specialiştii universitari, prin clauza domiciliului for
tat, li ::.e interzice posibilitatea de a-şi valorifica puterea lor de muncă. 

Ca răspuns, Consiliul facultăţii de ~tiinte înaintează Ministerului acest 
m<'rlloriu însotit de hotădrea luată în şedinta din 31 oct., p:·in care mi se 
<1corc..lii un concediu de un an pe care ii supune aprobării Ministerului. 
Ministerui instruc\iunii însă, fără a ţine seama de această încheiere, se 
m:reseu1b. clin nou Facultăţii de ~tiinte din Cluj cu nr. 142598/30 oct., 
atrăgî1J1"lu-i atenţia ca să-mi pună în vedere a răspunde la s::>matia adre
~ată, :n c onfo: mita te cu articolul 90 şi art. 91 --- de data aceasta se adau
gă şi ''rt. 90 - ~'i anume, citez, „spre a se putea îndeplini formele de 
trir:litr>1 e înaintea comisiunii de judecată, C'I să fie scos din învăţămint·'. 

Dh; această adresă cred că reiese, în fine, clar ceeace se urmăre-;;te 
ele Mini5terul instruc\iunii prin aceste somatiuni, ca şi rostul de ce n-au 
primit a5tfel de somatiuni decît foarte puţini dintre ceilalţi colegi şi aceş
tirt acum în urmă de tot. 

Cik\ a zile numai ele la această somatio, primesc personal de la Mi
ni:;terul lns<ructiunii aclre~a nr. 149783/6 noiembrie 19'.'.0, plecată rlin 
Bucur„~ti în ziua ele 7 XI, sosită la Cluj în 8 Xii şi di,tribuită în ziua de 
9 XI prin care slnt: „rugat a o;Jta pînă la 10 noiem'1rie pentru Institutul 
gE'olo1ic din Bucure~ti, sau Facultate::i de Ştiinţe clin Cluj". ln caz contrar 
\oi Ji consir!'.•rat clem:sionat „pe ziua de 15 no;embrie din oficiu rle 13 
unul din locuri". 

Jn aceea~i zi am telegrafiat min;s!Nului că „aCTPptînd demnitate:i de 
director al Institutu!ui gec>logic, n-am înţeles niciodată să ren•mţ la ::a
tedra mc•a de la Cluj unde locuiPsc. Ia;- în ziua de 14 noembrie, prin ce
rerea î:<regislrată la nr. 154231/14 XI, am confirmJt acea ,tă telegramă
r;i'.;pu:1:0 lJ a'.i ,·cs11 nr. 149783, indicînd că e:i arată că optez pe11tru cate
dra de Li Cluj, 111 care n-am în\eles niciodată să renunt. 

De.,igur însă că nu s-a aşteptat spre a se lua în considerare răspun
~uJ dat, căci în Universul de miercuri cu nr. 282113 noembrie, a aparut 
o infor:natie cu următoru! con tinut: Ministerul Instructiunii în con for. 
mitate cu dispoziţia luatil de a ap'.ica legea cumulului în învă\ămînt, :t 

hotiirît urm!itoarele: Se consideră demisionat pe ziua de 15 noembrie 
donmul profesor Popescu Voiteşti. titularul catedrei de geologie şi pa
leontologie de la Facultatea de ştiinţe din Cluj, rămînînd numai director 
al Institutului geologic din nucureşti. 

Stilui acestei informaţii nu lctsă nici o îndoia'ă asupra existentei unei 
deciziuni ministeriale de aceia~i formă şi confinut, după cum nu mai lasă 
iarăq indoiaJ.1 asupra luării acestei deci7iuni înainte de data stabilită 
P"ntru răspunsul cerut, căci numai a'.·a a putut fi publicată de ziarele 
apărute miercuri d'm'nea\a. 

Domnule Ministru, 

FiirJ în::loială că acestea toate constituiesc un ş·r de acte de perse
cu~ie p'.~rso113lă ca~e nu ar putea stînjeni decît într-o mică m.1-mră acti
v itat·~a m~a ştiln 'ifică, ma'. ales cînd avem o justiţie în Ţara Românea~că 
care. clc-~i r:u întîr i,~rea necesară mă va reintegra în drepturile mele dP. 
prufes.„-, l\'1 nisle:·ut in;tructiunii a. înd cunoştinţă nu numai din răspun-
surile mele c!i n-am înlele.> n·c;odată cd. renunţ la catedră. 

Intri5tarea mea cea mare Domnule Ministru, este că p;·in această de
ci;:;e a :·.Enis'.erului Instrucţiunii, sînt silit a vă pune la dispoziţie demisi· 
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'·'Unea mea şi prin aceasta a întrerupe î:iceputul de reorganizare ştiinti
fică ce inf;ripasem la Institutul geologic. Desigur că aş fi putut :ipta 
;pentru postul de director al Institutului geologic spre a putea desăvirşi 

-acest început, dacă aş fi avut asigurată stabilitatea pe mai mulţi ani în 
vi!tor. 

Dar cum eu am vîrsta de 54 de ani (la 18 noembrie) şi 31 ele ani la 
pen~ie de Stat împlin'.ţi, ori ~i care dintre titularii viitori ai Ministerului 
de industrie, m-ar fi putut scoate imediat la pensie din oficiu, rămîn!nd 
asllel fard. nici un sprijin material decît pensia, pe cînd catedra îmi în-

. gi'\duie acrvitatca pînd la 70 de ani. Ministerul de Industrie putea •n.;Ci 
~i1 pre :'e aceasta printr-:> lege nouă de organi7are a Institutului geolo-

. gic, ~i a~a legea veche, din 1 C:05, nu mai core·'pll!1de organizării sale ac
tuale ~-i cu această o::azie s-ar fi putut dispune ca pensionarea din oficiu 
a neologilor şi chimiştilor-şefi, în majoritate profesori universitari. să fie 
f5culi:'t ca şi areea a profe~orilor universitari. la vîrsta de 70 de ani. 

Sr> 1!1cr>a ~i un ac:t de r'reptate acE'stîr speciali~ li di,tin~i şi se asi
gnr,1 şi continu;tatea muncii în această inst'tutie de înaltă cultură ştiin
titică. atîl de folositoare şi g2ologiei tării şi economiei noastre naţionale. 
Un c1stfel de proiect, a c5rui copie o alătur, a fost prezentat domnului 
M'ni,tru Manoilescu. . 

Cu regretul în suflet de a nu fi putut aduce la îndeplinire decît o 
parte ~i numai ca începuturi planul de reorgan;zare ce făurisem pentru 
Tn~li tutui geologic al României şi multuminclu-vă cu recunoştintă pentrn 
încrede.-ea ce mi-ati acordat onorîndu-mă cu conducerea sa, vă rog să 
:pr:miti, Domnule 1'-f:nistru, odată cu devotamentul meu şi exprimarea 
s•_,ntirnr,nlelor oe înaltă stimă ce vă păstreo:". 

Ilucure~ti, 15 XI 1930 

Prof. Dr. I.P. Voiteşti 

Trebuie să accentuez că Ministerul industriei şi comer
ţului a intervenit atît la Ministerul Instrucţiunii. cit şi la Pre
şedenţia consiliului de miniştri. pentru a se rezolva cazul 
Voiteşt1 într-un mod favorabil. dar toate aceste intervenţii 
nu au avut nici un rezultat. 

ln continuare transcriu adresa datată 9 martie 1931, prin 
care ;\1inisterul instrucţiunii publice şi cultelor a repus oe 
Voiteşh în toate drepturile legale ca profesor la facultatea de 
:ştiinţe din Cluj : 

Domnule Profesor. 

AvPm onoarea a vă face cunoscut că Ministerul, luind act de demi
'siuned Dumneavoa,tră din postul de director al Institutului de geologie 
·din Uuc11reşti, a dispus anularea deciziunii nr. 151013/1930 prin care a•i 
fost considerat demisionat de la catedra cP. o ocupaţi la facultatea de 

·srnnte d;n Cluj, pe ziua de 15 noiembrie 1930 şi in consecinţă Yă repune 
-în toate clrepturile legale, p~ ace'aş zi". 

Rc'dau în continuare scrisoarea prin care U'l bun prieten 
11 aduce la cunoştinţă lui Voiteşti toate> aceste veşti şi cu 
ecoul pe care veştile respective l-au produs : 
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Dragă colega. 

„Mulţumesc pentru ştirile ce conţine scrisoarea din 29 VI şi răspund 
imediat. Alăturat copia adresei Minbterului de instrucţie trimisă la tot\ 
nereziaentii, aJresă care cred că a fost zămislită în urma intervenţiei. ur
In3tă rle demisie, a colegului Iorga contra lui Ţigara. Acest ucaz a fo~t 
sutisli:!c(ia prom:să solemn de Ministru in cameră ca răspuns la interpe
lare;1 polivalentului Rector al Un:versităţii Capitalei. 

Ace~ie adrese au fost trimise direct decan.lor care le au comun;cat 
iniere.>u(ilor, dar am s.i cer Decanului nostru să previe pe Ministru ..:! 
e~ti în m:siune in străinătate şi că termenul de o lună de zile este ina
plicabil. Prin urmare foarte probabil termenul va fi prelungit mai ales 
cJ. p:irlamentul este acum închis şi Ministrul nu poate fi „activat" i:u 
„gălăgia interpelatoare". Dar la începutul anului viitor şcolar chestia ure 
să fie „acutJ." din cauza teribilului război Iorga-Ţigara". 

Al Dum:tale devotat, Emil Racovilă 

Dj11 cuprinsul acestei scrisori ne putem da seama de ma
rna şi trainica prietenie care a existat între Voiteşti şi Rd
covi ţ:i. 

Voi încheia cu prezntarea unui alt aspect din activitatea 
lui Vo1teşti : Profesorul avea un talent deosebit în a prinde 
esenţictlul unei fizionomii : au rămas numeroase schiţe ale 
persbanelor cunoscute, nişte opere miniaturale, în tuş sau în 
neion, executate cu o acurateţă remarcabilă. De asemenea, 
Voitcşti făcea poezii, poeme, epigram_', dintre care unele de 
Yctloare literară deosebită. Cele de mai sus pot întregi portre
tul celui ce a fost profesorul şi omul Ion Popescu-Voiteşti. 
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