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Prima jumătate a secolului al XX-lea constituie pentru 
:ştiinţa româneescă în geneial, epoca ce ne-a dat cel mai 
mare număr de personalit~iţi care aveau să ilustreze, purtîn

·du-i peste graniţe cultura, qînciirea şi realizarea ei. Unul 
·dintre reprezentanţii ilustri ai acestei generaţii este şi profe
-sorul Ion Pope.scu-Voiteşti, a cărui casă memorială - muzeu, 
·o inaugură.m astăzi. 

Alături de Ion Popesc:i-Voiteşti se situează nume de larg 
răsunet european, cum sînl în domeniul geologiei Ludovic 
Mrnzec, Gheorghe 1vJuntcc.nu-Murgoci, Grigore Cobălcescu, 
Gre~Joriu Ştefănescu, Scibba Ştefănescu. Marii oameni de şti
inţă şi cultură se carncterizează printr-o serie de valenţe su
_perioare, prinLre care cuantumul ridicat âe cunoştinţe şi a
portul în domeniul ~tiinţei sau în general al specialităţii lor, 
crearea de şcoli şi curente, cercetarea profundă a anumitor 
·domenii şi rn0delul de viaţă oferit semenilor lor. 

Considerăm că în lumina datelor prezentate, profesorul 
'Vointeşti se încadrează în <•ceastă categorie de oameni iar 
unul din semnatarii acestor rînduri se mîndreşte şi se consi
·.deră fericit că a avut ocazia să fie discipolul marelui maes
tru, a cărui amprentă o rr~lmte adînc în viaţa, activitatea şi 
·gîn'.clirea sa. 

Etica ştiinţifică a fost prin excelenţă crezul profesorului 
Jon Popescu-Voiteşti, care a ştiut întotdeauna cum trebuie a-
bordate problemele privind ştiinţele globului, cum trebuie 
·abordaţi oamenii cu diferi~e puncte de vedere, cu care a a
vut de-a face. 
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. Realizările profesorului lor. Popescu Vointeşti se înca-
drează în toate aceste aspecte, exemplul dat avîndu-şi răsu
net în rezultatele şi contribuţiile urmaşilor săi în cercetare. 

Viaţa profesorului Ion Popescu Voiteşti se desfăşura in
tre Universitate şi laborator pe de o parte şi teren - marele 
laborator al naturii, cum îi plăcea să prezinte activitatea de 
teren studentilur înc5. din primele momente - pe de altă 
parte. 

In amintirea acestora au rămas profund imprimate atît 
orele de curs, cit şi irna9inile excursiilor în teren, inegala
bile, cu atmosfera ştiinţifică sa11. poetică pe care profesorul 
ştia să o realizeze, după iruprejurări. 

Cursurile sale începeau cînd suna deschiderea şi se con
tinuau dacă erau unnale de altă oră, pînă cînd următorul 
confrate intra în sală. Dncă en. ultima oră, ele continuau 
pînd. tirziu, studenţii fiind parcă vrăjiţi şi uitînd noţiunea 
timpului, iar profesorul antrenal şi întinerit ca prin minune. 

Ne vom uita niciodată încîntătoarele excursii intreprinse~ 
cu studenţii naturalişti, condusă de profesorul Voiteşti prin 
defileul Dunării. Jntr-o atmosferă tulburătoare de primăvară 
( HJ37), îmhălsiimat~ de aroma liliacului sălbatic, stăteam în
tinşi pe punlca vaporului care ne purta în sens invers cursu
lui Dunării, privinri defilarea stincilor şi a formaţiunilor car
patice, al cărui rost şi ald'duire ne erau tălmăcite continuu 
de glr1sul entuziast şi tinNesc al profesorului, care realizase 
ele curîncl tectonica Carpaţilor Meridionali. 

Atmosfera d2 li1boro.tor in aer liber era urmată de regulă 
de o masă improvizată dctr substanţială, presărată cu glume 
şi lot felul de năzclrilvănii pe care le organizau stu'denţii, 
spre încîntarea Magistrului şi a asistenţilor care p'1rlicipau 
ln excursie. Ne amintim astfel de un giumbuşluc cu un ban 
care dispărea din mîna unui fachir şi apărea în buzunarul pro
fesorului. S-a făcut mare haz şi gălăgie cînd profesorul a prins 
un student care introducea din spate banul în buzunarul 
său. 

Profesoru] Voiteşti era foarte atent şi generos cu stu
denţii săi. Trecînd odat<l pe undeva prin Subcarpaţii Munte
niei, printr-o regiune vestiUJ. în covrigi, studenţii au impro
vizat pe melodia iumhai-dia iumbai-da, un cîntec care suna ast
fel; Fraţilor de foame mor, / Rog pe domnul profesor, I Să 
cumpe:e covrigei / Şi să de;i la tinerei. 
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N-a fost nevoie sit se repetf cîntecul, căci profesorul 
tne-o luase înainte şi covrigeii erau deja împărţiţi. 

O altă atitudine a profesorului Voiteşti era faţă de stu
·dente, pe care nu agrea si:i. le vadă tenul colorat cu farduri 
:şi dresuri, motiv pentru care le mustra şi le sfătuia să fie 
cit mai naturale. Studentele care practicau acest obicei erau 
-obligatf' să renunţe, cel puţin în prezenta profesorului. Din 
acest motiv studentele au improvizat pe aceeaşi melodie 
.următorul catren : 

Dacă vrei ca să roseşti, 
Dai cu ochii de Voiteşti : 
Nu găseşti vorbe 'de scuze. 
Taci şi-nghiţi rujul de buze. 

Şi ca acesteu încă multe o!tele, rămase pe undeva prin 
,amintirile stadenţilor săi. 

Ti:ziu în viaţă, ima~Jinea şi opera educativă, lingă cea 
ştiintifidi a lui \'oite~Li, ni~-au apărut asemenea unor valori 
:scumpe, pentru totdeauna imprimate pe ecranul sufletelor 
noastre. Cred că se poate afinna că spiritul şi gîndirea Ma
estrului s-au perpetuat clin generaţie în generaţie şi se vor 
perpetua în continuare, fără intervenţia altui resort decît al 
celui declanşat cu ani în urmă de cel care a fost profesorul 
ron Popescu Voiteşti. 

Este greu de iruaginat o personalitate plurivalentă şi com
pletă ca aceea a profesorului Voiteşti. Savantul se caracteri-
2a nrin 5tăpînirea unui numer de cunoştinţe uluitor, care 
lăsa impresia unei reale enciclopedii geologice. Inzestrat cu 

<0 memorie puţin obişnuită. pasionat după tot ce constituie 
date ştiinţificE', îndrăgo~ti t de pămîntul românesc, profesorul 
Voiteşti a realizat lucrări din cele mai variate ramuri ale 
ştinţelor geologice, începînd cu studiul Muscelelor din Sub
carpaţii Munteniei şi culminînd cu lucrarea de sinteză asu-
pra evoluţiei geologice a României. 

Geolog;a stratigrafică, paleontologia, geomorfologia dar 
mai cu seamă tectonica au primit aporturi strălucite, profeso
rui Voiteşti fiind dotat şi cu o remarcabilă imaginaţie, care 
i-3. ingăduit interpretări dinmno-qeologice şi reconstituiri pa
leogeografice, rămase yaJabiJe pînă astăzi. 

Este notabil faptul că profesorul Voiteşti, autorul primei 
:sinteze a alcătuirii geolo9ice a pămîntului românesc, este şi 
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·autorul primului trutat de paleontologia nevertebratelor apă
rut în ţara noastră, fapt care denotă varietatea domeniilor 
sale de investigaţie. 

\i alorificarea subsolului românesc 'datorează foarte mult 
profesorului hn Popescu-Vo1leşti. Problema petrolului, a ză
cămintelor de cărbuni şi de sare, probleme de geologie teh
nică şi de hidrogeologie, datorează profesorului Voiteşti o 
munc::i de pionierat, neobositci, adesea istovitoare, prin care 
şi-a dat valoroase contribuţii la realizarea stadiului actual 
al valorificării miniere a piimîntului românesc. 

La începutul carierei scde. profesorul Voiteşti a activat 
în inv~(i1mîntul secundar pentru care a scris o carte de geo
logie generală. de o valoare recunoscută decenii întregi de 
la apariţia ei. 

ln editate de pro~esor. Ion Popescu-Voiteşti a ţinut 

cursurile 'de geologie ale universităţii din Cluj şi ale uni
versităţii din Bucureşti, realizurile sale ca dascăl la cele do
uă universităţi sînt toţi g0ologii de seamă dintre cele două 
războaie mondiale şi urma~ii acestora, care duc mai depar
te lumina ştiinţelor •1eolv~!iCe şi valorificarea substanţelor 
minera:e utile. Aceşti cercetători valoroşi şi în acelaşi timp 
modeşti, trans:ni.t flacilra primită de la marii înaintaşi, prin
tre care „ Voiteşti, generaţiilor tinere, cărora le revine no
bil<J misiune de a continua ideile moştenite de la ei şi de 
a le aplica pentni yalorificarec; bogăţiilor subsolului româ
nesc. 

Es~e absolut necesar, pentru a înţelege viaţa şi activita
tea marelui savant, să subliJ~iem aportul deosebit pe care l-a 
primit de la tovc•răşa sa oe peste 30 de ani de viaţă, care 
i-a fost nelipsită în mm;1entele rnle grele, care nu cruţă nici 
pe oamenii de valcc:re. Aminti1ea doamnei Elena-Luna-To.! 
mescn-Popescu-Volteşti rămîne alături de numele savantului, 
·care a avut grijă s-o imortalizeze, dedicîndu-i numele unei 
fosile specifice terenurilor romaneşti din etajul ponţian 
Unio lunae VOITEŞTI. clenu!nlle care va rămîne o perma
nenţii în paleontologia univNsală. 

Nu putem încheia ace~.te rînduri fără a memora decorul 
unei toamne tîrzii pe pl1:ti1~rile olteneşti, cînd înfloriseră brîn
duşe.1e - flori rămase sir1bol pentru sfîrşitul tragic al ma
relui nostrn înaintaş. Era toamna anului 1944, anul atîtor îm
;p:iniri şi transformări pr0Iund0 în Europa, care a mai răpit 
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:ştiinţelor naturii încă. doi mari geologi - Ludovic Mrazec şi 
Ion Simionescu şi trei mari biologi ; Grigore Antipa, Mihai 
Vliidescu şi Ludovic Rniner. 

In ziu1 de irei octombrie. profesorul a luat puşca de 
vînătoare, mai mult din obişnuinţă şi a plecat să mai facă 
o revizuire pe teren, înainte de a-şi încheia lucrarea vieţii 
sale : Alcătuirea geologică a României. Profesorul nu s-a mai 
întors. Credincioşii s~ii prieteni şi rude au plecat să-l caute 
peste tot, pentru a-i qăsi trupul neînsufleţit a doua zi după 
amiază, într-un lan de lucernă. la aproximativ 500 m de 
,casă. Jn apropicren acestui loc, în marginea drumului, geo
loqii din petrol au depus în toamna anului 1945, în semn de 
omagiu un monwnent care veghează şi astăzi drumul urma
şilor săi. 

Casa pe care o inaururăm astăzi, este prima casă din 
ţarn noastră, muzeu geologic în casa unui geolog. Această 
casii muzeu va constitui (le aici înainte un loc de popas pen
tru geologii şi nat-..ualişlii care se vor abate cu cercetările 
lor pe aceste meleaguri goi jeneşti. 

Avem în perspectivă înfiinţarea unei biblioteci de specia
litate, provenitd. din donaţiile foştilor elevi şi colaboratori, 
deschisd. de asemenea celor interesaţi să aprofundeze dome
niile 5tiintelor naturii investigate de Ion Popescu Voiteşti. 

ln părnîntul t1cestui sat binecuvîntat odihnesc întru ve
cie rămăşiţele pd.rninteşti ale unuia dintre cei mai mari sa
vanţi ai acestei tări, rlin p~cate departe de rămăşiţele pă

mînteşti ab soţiei sale -- Elena - Luna, pe care a iubit-o 
nespus şi care l-ct sprijinit în toată prodigioasa sa activitate. 

Fie-le amintirea de neuitat atît nouă cît şi urmaşilor ur
maşilor noştri. 
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