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Urmare a faptelor eroice de arme ale Armatei Regale Române �i a jertfelor întregii 
societ��i române�ti din timpul Primului R�zboi Mondial, a fost posibil� realizarea visului 
de veacuri al românilor, inclusiv al românilor transilv�neni, Unirea cu Patria Mam�! 
Ea a fost cons�n�it� �i recunoscut� prin tratatele de pace consecutive Primului R�zboi 
Mondial, din 1919-1920 de la Versailles, Saint-Germain, Trianon, Neuilly �i Paris care 
„au recunoscut �i înregistrat în texte de drept interna�ional“1 noile hotare ale Regatului 
României ca urmare a aplic�rii principiului na�ionalit��ilor �i a autodetermin�rii popoa-
relor. Statul român întregit era perceput ca „o realitate vie �i era fructul unei evolu�ii is-
torice �i a unor seculare str�duin�e ale întregii na�iuni române“2, în spa�iul unei „perfecte 
unit��i geogra�ce pe scheletul vechii Dacii“3, dup� expresia lui Emmanuel de Martonne. 

În noua situa�ie creat� dup� dobândirea hotarelor �re�ti ale ��rii întregite, elita 
conduc�toare a României a pus accent pe formarea cadrelor superioare, pe înv���mânt, 
mai ales în provinciile geogra�co-istorice alipite prin voin�a lor democratic� la corpul 
��rii. În Transilvania �i în Bucovina, universit��ile fostei duble monarhii, din Cluj �i 
Cern�u�i, au trebuit reorganizate pentru înv���mânt în limba român�. Prin urmare, 
Consiliul Dirigent al Transilvaniei s-a preocupat s� deschid� în toamna anului 1919 

1 George Sofronie, „România în via�a interna�ional�”, în Enciclopedia României, vol. I, Bucure�ti: 
Imprimeria Na�ional�, 1938, p. 983. 

2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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cursurile universitare în limba român� la Universitatea Daciei Superioare din Cluj. 
Re	ectând la instaurarea administra�iei române�ti, scriitorul Petru Poant� noteaz�: „Când 
îl preia administra�ia româneasc�, în 1918, Clujul are o remarcabil� textur� urbanistic� 
�i o comunitate a	at� în momentul ei de euforie crepuscular�. Ora� al aristocra�iei 
maghiare �i conectat la civiliza�ia central-european�, el pare acum inaccesibil oric�rui 
al mod de administrare �i intruziunii unor mentalit��i str�ine. Românii nu vor avea, 
îns�, comportamentul acreditat istoric al conchistadorilor. Ei transform� Clujul într-un 
model al democra�iei de tip occidental, legiferînd structura lui cosmopolit� �i încercînd 
s� armonizeze diferen�ele, etnice sau de orice alt� natur�. Astfel se na�te o lume doldora 
de idei, atît teoretice, cît �i practice, �i asta mai ales în mediile universitare...”4. 

1. Punerea bazelor înv���mântului superior românesc la Universitatea din Cluj

Avatarurile ac�iunii complexe de preluare a unit��ilor �colare de stat de toate gradele, 
inclusiv a Universit��ii pân� la acea dat� maghiar�, �i de organizare a înv���mântului 
românesc în Transilvania, au fost nenum�rate. Preluarea Universit��ii maghiare de la 
Cluj în administra�ie româneasc� �i procesul de organizare a înv���mântului în limba 
româna a fost extrem de laborios, având coresponden�� cu aceea a Universit��ii din 
Strasbourg (Fran�a). Setea de cunoa�tere �i de cultur� în limba româneasc�, este redat� 
de Petru Poant� astfel: „Realizarea înv���mântului o�cial în limba român� echivaleaz� 
cu un soi de transmuta�ie, cu o schimbare radical� de destin, cu o alt� întemeiere”5. 

Dintre personalit��ile care au condus procesul de preluare-reorganizare a Universit��ii 
din Cluj s-au remarcat Vasile Goldi� (1861-1934) care de�inea portofoliul Cultelor �i 
Instruc�iunii Publice în Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Valeriu Brani�te (1869-1928), 
sub a c�rui conducere, la 12 mai 1919, Universitatea a trecut în administra�ie româneasc�, 
ea �ind preluat� efectiv de Onisifor Ghibu (1883-1976), ca secretar general al Resortului 
de instruc�iune �i culte al Consiliului Dirigent. Dup� trecerea ei în administra�ie româ-
neasc�, lingvistul Sextil Pu�cariu (1877-1948) a fost desemnat Comisar general pentru 
organizarea universit��ii clujene, �ind ulterior �i primul ei Rector (1919-1920). 

Consiliul Dirigent al Transilvaniei prin resortul Instruc�iunii Publice a f�cut apel la per-
sonalit��i �tiin�i�ce de prim-rang ale României pentru organizarea înv���mântului supe-
rior la Universitatea Daciei Superioare cum a fost denumit� Universitatea din Cluj. Astfel, 
din Comisia Universitar� creat� pentru acest scop în 1919, intitulat� „Comisiunea uni-
versitar�”, au f�cut parte Onisifor Ghibu, Ioan Lupa�, Iuliu Ha�ieganu, Ludovic Mrazec, 
Emil Ha�ieganu, Dimitrie Gusti, Gheorghe Bogdan-Duic�, Nicolae Dr�ganu, Alexandru 
Borza, dr. Gheorghe Marinescu, dr. Victor Babe�, Iulian Teodorescu, Sextil Pu�cariu – 
pre�edinte al Comisiei, �tefan Longinescu, Gheorghe 
i�eica, dr. Mihai Manicatide, Vasile 
Pârvan, Petru Poni, Nicolae Iorga, Toma Stelian �i dr. Ernest Juvara. La 19 august 1919, 
ace�tia (cu excep�ia ultimilor patru) s-au fotogra�at în grup pentru imortalizarea pentru 
viitorime a nucleului celei dintâi universit��i române�ti din Transilvania. 

4 Petru Poant�, Clujul interbelic. Anatomia unui miracol, Cluj-Napoca: Editura Eikon, p. 5. 
5 Ibidem, pp. 174 -175. 
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Sextil Pu�cariu, con�tient de importan�a misiunii încredin�ate, de punere a bazelor 
înv���mântului superior românesc în Transilvania, la Cluj, avea s-o numeasc� „datoria 
vie�ii noastre”6, consemnând: „Când se va scrie odat� istoria vremurilor mari, ai c�ror 
contemporani suntem, se va relua desigur, ca o fapt� de mare importan��, în�in�area 
Universit��ii române�ti din Cluj, în chiar primul an al st�pânirii noastre în �inuturile 
str�mo�e�ti dintre Carpa�i �i Tisa”7. 

Îndeplinindu-�i exemplar misiunea, spre sfâr�itul mandatului s�u de pre�edinte al 
Comisiunii Universitare, dovedindu-se un profund vizionar, Sextil Pu�cariu recomanda 
în raportul �nal adresat resortului Instruc�iunii Publice al Consiliului Dirigent al 
Transilvaniei, urm�toarele: „Faima unei Universit��i �ind institutele �i seminariile ei, 
adev�ratele l�ca�uri de munc� �tiin�i�c�, v� recomand mai ales s� nu cru�a�i cheltuielile 
cu organizarea acestora. Valoarea unei Universit��i se m�soar� dup� lucr�rile ie�ite 

6 Stelian Neagoe, Via�a universitar� clujean� interbelic�, vol. I, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1980, 
p. 90. 

7 Ibidem, p. 46. 

Membrii Comisiunii Universitare constituit� în 1919, care au avut misiunea organiz�rii înv���mântului superior român-
esc la Universitatea din Cluj. Din grup fac parte: în rândul din fa��, a�eza�i, de la stânga la dreapta: dr. Gheorghe 
Marinescu, dr. Victor Babe�, Iulian Teodorescu, Sextil Pu�cariu – pre�edintele Comisiunii, �tefan Longinescu, 
Gheorghe �i�eica, dr. Mihai Manicatide, Vasile Pârvan. În rândul din spate, în picioare, de la stânga la dreapta: 
Onisifor Ghibu, Ioan Lupa�, Iuliu Ha�ieganu, Ludovic Mrazec, Emil Ha�ieganu, Dimitrie Gusti, Gheorghe Bogdan-
Duic�, Nicolae Dr�ganu, Alexandru Borza. 

Sursa: Popescu-Spineni Marin, Peter Iulian, Gabrea I. Iosif, „Organiza�ia înv���mântului în România”, în Enciclopedia 
României, vol. I, Imprimeria Na�ional�, Bucure�ti, 1938, p. 460. 
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din aceste institute. Va trebui dar s� vota�i 
în bugetul Universit��ii o sum� mai mare cu 
dota�iune anual� pentru publicarea tezelor, 
lucr�rilor de seminar, cursurilor profesorilor 
�i oric�ror lucr�ri �tiin�i�ce originale”8. Iat�, 
aceasta constituie premiza care a stat la 
baza în�in��rii Institutului de Geogra�e al 
Universit��ii din Cluj �i a publica�iei sale, pe 
care le-a în�in�at cel chemat s� pun� bazele 
înv���mântului superior geogra�c românesc 
la Cluj, savantul George Vâlsan. 

În �edin�a Comisiunii din 16 august 1919, 
s-a hot�rât în�in�area Facult��ii de �tiin�e, cu 
sec�iile Matematic�, Fizic�, Chimie, �tiin�e 
Naturale �i Geogra�e. Grigor Pop subliniaz� 
c� „în prima faz� a demersurilor din anul 1919, 
Geogra�a era inclus� în cadrul Facult��ii de 
Litere �i Filoso�e”9, întocmai ca la Universitatea 
din Bucure�ti. 

În acela�i timp, în spiritul recomand�rilor 
lui Sextil Pu�cariu, pentru „l�rgirea studiului 
geogra�ei” �i „a cre�rii unui întreg institut 
geogra�c”10 la Cluj, Comisia Universitar� a decis invitarea profesorului George Vâlsan de 
la Ia�i, urmând a se pronun�a ulterior �i asupra profesorului Vasile Meru�iu. Referitor la 
aceasta, pre�edintele Comisiei, Sextil Pu�cariu nota: „s� n�d�jduim c� d[omnu]l Vâlsan, 
care dup� p�rerea pe care mi-a exprimat-o personal Emmanuel de Martonne, marele 
geograf de la Paris �i profund cunosc�tor al geogra�ei României, este singurul nostru 
geograf de seam�, se va restabili din boala grea atât de mult încât s� poat� veni la Cluj”11. 
Savantul nu s-a în�elat, având s� spun� mai târziu c� „dintre profesorii chema�i din 

ara veche, unii, ca geograful Vâlsan, au dezvoltat în Transilvania cea mai str�lucit� 
activitate”12. 

Urmare a str�daniilor uneori supraomene�ti, în principal ale celor men�iona�i mai sus, 
Universitatea Daciei Superioare este pe punctul de a se inaugura. La 1 octombrie 1919, 
prin Înaltul Decret Regal nr. 4031 ia �in�� a treia universitate româneasc� de pe cuprinsul 
României, cursurile deschizându-se la 3 noiembrie 1919 cu lec�ia inaugural� a savantu-

8 Ibidem, p. 88. 
9 Pop P. Grigor, �coala Geogra�c� Clujean� 1919-2007, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitar� 

Clujean�, 2007, p. 14. 
10 S. Neagoe, op.cit., p. 81. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, p. 97. 

Bibliotecarul Societ��ii de Geogra�e din Hamburg, 
semnaleaz� neprimirea celui de-al III-lea volum al 
„Lucr�rilor Institutului de Geogra�e al Universit��ii 
din Cluj”, la schimb cu publica�ia lor „Mitteilungen”. 
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lui Vasile Pârvan, „Datoria vie�ii noastre”, aser�iune cu valoare programatic� însu�it� 
�i asumat� de întreg corpul profesoral dup� ce Sextil Pu�cariu o lansase în calitatea sa 
de Pre�edinte al Comisiei Universitare, aser�iune prin care „m�rturisea profesiunea de 
credin�� a genera�iei chemate s� ridice �ara româneasc� de dincolo de Carpa�i la noua 
sa menire istoric�”13. Despre istoricul Vasile Pârvan, scriitorul Petru Poant�, un iubitor 
împ�timit al ora�ului de pe Some�ul Mic, scrie c� „are o rela�ie special� cu Universitatea 
clujean� mai ales pentru faptul c� în�i�i fondatorii ei de drept (Onisifor Ghibu �i Sextil 
Pu�cariu, s.n.) îl consider� pe celebrul istoric p�rintele spiritual �i moral al acesteia”14; 
s� nu uit�n c� Vasile Pârvan este autorul „proiectului de constituire �i organizare a 
Universit��ii clujene, proiect publicat în martie 1919 în revista «Luceaf�rul» �i intitulat 
Universitatea na�ional� a Daciei superioare”15. 

La Universitatea Daciei Superioare, sec�ia de Geogra�e a �in�at la început în cadrul 
Facult��ii de �tiin�e, apoi în cadrul Facult��ii de Litere �i Filoso�e, întotdeauna cu dou� 
catedre: Geogra�e General� �i Uman�, avându-l ca titular pe profesorul George Vâlsan 
�i aceea de Geogra�e Descriptiv� �i a României, avându-l ca titular pe profesorul agregat 
Vasile Meru�iu. Totodat�, �in�a �i Institutul de Geogra�e al Universit��ii, care în decursul 
timpului i-a avut ca directori pe George Vâlsan (1919-1929), Vasile Meru�iu (1930-1943) 
�i pe Sabin Opreanu (1943-1948). 

Sub rectoratul primului Rector al Universit��ii Daciei Superioare, Sextil Pu�cariu 
(1919-1920), Senatul universit��ii a f�cut eforturi pentru atragerea speciali�tilor str�ini, 
în special profesori francezi, care s� ajute la punerea bazelor unui înv���mânt superior 
de înalt� clas� la Cluj, la trasarea marilor direc�ii de cercetare. Pentru geogra�e, ace�tia 
au fost Emmanuel de Martonne, Robert Ficheux �i Jean Tricart care, începând din 1921 
s-au a	at în diferite perioade de timp la Cluj. 

La un an de la în�in�are, tân�ra universitate româneasc� din capitala Transilvaniei 
se bucura deja de aprecieri notabile. Academia Român� a ales ca noi membri ai s�i pe 
doi profesori de la Cluj: Emil Racovi�� �i George Vâlsan, precum �i pe al�i patru membri 
coresponden�i: dr. Iuliu Moldovan, Dimitrie C�lug�reanu, Nicolae B�nescu �i Vasile 
Bogrea. La aceast� prim� aniversare, Regele Ferdinand I Întregitorul a donat 400.000 
de lei pentru în�in�area unui institut consacrat studiului istoriei românilor, „atât de 
vitreg tratat� sub st�pânirea trecut�”16, urându-i totodat� Universit��ii, „Vivat, crescat, 
	oreat Alma Mater Clusiensis ad scientiæ honorem Patriæque salutem !”17. Se cuvine 
men�ionat aici c� dup� trecerea în ne�in�� a acestui mare rege al românilor, la 20 iulie 
1927, în semn de omagiu, Universitatea Daciei Superioare din Cluj îi va purta ilustrul 
nume, devenind Universitatea „Regele Ferdinand I”. 

13 Ibidem, p. 104. 
14 P. Poant�, op.cit., pp. 73-74. 
15 Ibidem, p. 74. 
16 S. Neagoe, op.cit., p. 129. 
17 Ibidem. 
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Impactul în�in��rii universit��ii române�ti pentru Cluj �i pentru Transilvania în gene-
ral, este magistral surprins de Petru Poant�: „Mitizat� în imaginarul colectiv, în�in�area 
institu�iei e perceput� în epoc� drept actul fondator al noului ora�. Universitatea 
instaureaz� astfel sentimentul centrului, al unui axis mundi”, iar „prin prestigiul acesta 
cvasi-mitic, ea impune autoritatea elitei în via�a comunit��ii”18. Autorul recunoa�te cu 
onestitate c� „la venire aromânilor, ora�ul avea deja nu doar o infrastructur�, ci �i o 
atmosfer� universitar�”19. 

2. George Vâlsan, întemeietorul înv���mântului geogra
c românesc
la Universitatea Daciei Superioare din Cluj 

Nici c� se putea face o alegere mai potrivit� pentru punerea bazelor înv���mântului 
geogra�c românesc la Cluj decât persoana generoas� �i polivalent� a lui George Vâlsan, 
în care se împleteau armonios rigoarea �i precizia omului de �tiin�� cu imagina�ia �i 
sensibilitatea poetului; cu harul s�u pedagogic �i cu „dragostea f�r� sl�biciune pentru 
studen�ii pe care nu-i cru�a în sc�derile lor”20, c�rora nu ezita s� dea „sfaturi” folositoare 
pentru formarea lor ca geogra� �i ca membri activi ai societ��ii române�ti, care evolua 
într-un progres evident. 

Discipol al savantului Simion Mehedin�i sub a c�rui îndrumare s-a format la 
Universitatea din Bucure�ti, el urmeaz� la îndemnul s�u stagii de preg�tire în Germania 
(Berlin, 1911 �i 1912) �i în Fran�a (Paris, 1913 �i 1914), unde s-a f�cut remarcat �i unde 
l-a cunoscut pe Emmanuel de Martonne. Revenit în �ar�, va ocupa postul de profesor 
de geogra�e �zic� la Universitatea din Ia�i în iunie 1915. Acolo a func�ionat pân� în 
1919, când accept� invita�ia punerii pietrei de temelie 
a înv���mântului geogra�c românesc la Cluj. Va � fost 
el un întemeietor de �coal� geogra�c�? Desigur, în mod 
cert, da!. 

Ce a stat la baza recomand�rii lui George Vâlsan 
pentru titularizarea lui ca �ef de catedr� �i director al 
Institutului de Geogra�e al Universit��ii din Cluj? (în 

18 P. Poant�, op.cit., p. 174. 
19 Ibidem. 
20 Vintil� Mih�ilescu, „George Vâlsan ca geograf �i educator”, în Buletinul Societ��ii Regale Române 

de Geogra�e, tomul LIV, Bucure�ti, 1935, p. 17. 

George Vâlsan (1885-1935) în perioada profesoratului �i directoratului 
s�u la Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj (1919-1929). 

Sursa: Meru�iu Vasile, „Prof. G. Vâlsan”, în Lucr�rile Institutului de 
Geogra�e al Universit��ii din Cluj, vol. VI, Tipogra�a Cartea Româneasc�, 
Cluj, 1938, p. 1. 
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treac�t �e spus, recomandat cu c�ldur� atât de Simion Mehedin�i, cât �i de Emmanuel 
de Martonne). 

Care au fost elementele ce au condus la atribuirea pe merite a apelativului de „crea-
tor de �coal� geogra�c�”? În opinia noastr�, motivele au fost urm�toarele: cuno�tin�ele 
solide, re	ectate într-o oper� peren�, care impresioneaz� prin calitatea scriiturii; voin�a 
profesorului de a contribui la prop��irea societ��ii române�ti, d�ruit cu un spirit civic 
înn�scut pus în slujba na�iunii; educator des�vâr�it, pedagog animat de dragostea pen-
tru tineri, în formarea c�rora a prevalat exemplul personal; spirit organizatoric, tact �i 
aplecare pentru lucrul bine f�cut; modestie, spirit de observa�ie, curiozitate �tiin�i�c� 
�i imagina�ie, atribute ale omului de �tiin��; o sensibilitate aparte �i aplecarea pentru 
frumos, caracteristici ale oamenilor cu o vast� cultur�. Desigur, un spirit înalt, atât ca 
geograf, cât �i ca educator. Iat� cum îl evoc� Vintil� Mih�ilescu pe magistrul s�u, la 
trecerea acestuia în ne�in��: „Sunt pu�ini cei cari pot spune c� l-au cunoscut de aproape 
pe prof[esorul] Vâlsan: extrem de discret �i preocupat s� nu supere pe cei dimprejur cu 
svonul suferin�elor �i nici cu acela al bucuriilor sau meritelor sale, pu�ini erau informa�i 
asupra vie�ii lui intime, ceva mai mul�i cuno�teau preocup�rile-i intelectuale �i nu atât 
de mul�i câ�i ne-am a�tepta, îi adânciser� lucr�rile publicate. De sigur c� l-au cunoscut 
�i l-au admirat elevii lui de la Universitatea din Ia�i unde a fost profesor între 1915-
1919, cei din Cluj unde a întemeiat o �coal� geogra
c� �i o publica�ie de specialitate 
cu renume peste hotare, cei de la Bucure�ti unde a ilustrat catedra de geogra�e �zic� 

timp de aproape �ase ani”.21 
La Cluj, avându-l ca apropiat colaborator 

pe profesorul Vasile Meru�iu, într-un scurt 
timp, s-a înconjurat de elemente valoroase, 
încadrând catedrele de geogra�e �i institutul 
cu un corp profesoral entuziast, din care au f�-
cut parte: Romulus Vuia, Aurelian Florinescu, 
provenit de la un liceu din Buz�u, Ioachim 
Rodeanu, Eliseu Sighart�u, Ioan Silaghi, ulti-
mii trei abandonând treptat în perioada 1924-
1926 înv���mântul superior în favoarea celui 
liceal; apoi Raoul C�linescu, Sabin Opreanu, 
Tiberiu Morariu, Alexandrina Ha�ieganu, 
Radu Meru�iu, Laurian Some�an, Nicolae 
Dragomir (doar o scurt� perioad� de timp, 
1929-1931, dar a fost cel mai apreciat stu-
dent �i apoi discipol al lui Vâlsan), Theodor 
Oni�or, Valeriu Butur�, Fabiu Dumbrav�, Pop 
Gheorghe, Incze Andrei, �tefan Manciulea, 

21 Ibidem, p. 1. 

Institutul de Geogra�e al Universit��ii din Berlin solicit� 
„Lucr�rile…” cu tematica excursiilor lui de Martonne. 
Totodat� propune pe viitor schimbul publica�iilor lor. 
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Ciurtea Cornelia, Bizerea Marius, echip� care, în mare, a func�ionat pân� în 1948, la 
reorganizarea înv���mîntului superior. 

3.  Concep�ia lui Vâlsan cu privire la formarea con�tiin�ei na�ionale �i a marilor 
direc�ii programatice ale unei educa�ii na�ionale prin geogra
e

George Vâlsan deschide cursul de Geogra�e la Universitatea din Cluj la 19 noiembrie 
1919 cu lec�ia inaugural� „Con�tiin�� na�ional� �i Geogra�e” din care reies ideile sale 
programatice privitoare la locul �i rolul geogra�ei în formarea �i modelarea con�tiin�ei 
na�ionale. Textul lec�iei a fost publicat într-o bro�ur� cu 23 de pagini, ast�zi o raritate 
bibliogra�c� (mie mi-a parvenit prin Nicolae Dragomir). 

Având în fa�� acest text programatic, putem s� relief�m câteva din ideile care au 
stat la baza concep�iei lui Vâlsan – creatorul de �coal� geogra�c� de la Cluj, privind 
formarea con�tiin�ei na�ionale dup� înf�ptuirea Marii Uniri, a unit��ii noastre statale, 
precum �i rolul geogra�ei în acest proces, de 
care era profund preocupat, a�a cum m�rtu-
rise�te chiar în deschiderea conferin�ei: „Sunt 
subiecte de care su	etul �i-e a�a de plin...”22. 

Invocându-l pe Ernest Renan, Vâlsan ne 
demonstreaz� cum „o mare agrega�iune de 
oameni, s�n�toas� ca spirit �i cald� ca inim�, 
creeaz� o con�tin�� moral� care se nume�te o 
na�iune”23, a c�rei con�tiin�� colectiv�, c�reia 
el îi spune „su	et”, este dat� de „st�pânirea 
în comun a unei bogate mo�teniri de amintiri 
�i de dorin�a de a tr�i împreun�, voin�a de a 
continua valori�carea mo�tenirii”24. 

Asumându-�i concep�ia lui Ernest Renan 
privitoare la elementele care alc�tuiesc o na-
�iune �i o con�tiin�� na�ional�, pentru Vâlsan 
„esen�ial� este «mo�tenirea» comun� pe care 
o d� trecutul, iar pe temeiul acestei mo�teniri 
«consim��mântul» actual de a tr�i împreun�, 
precum �i «voin�a» de a continua în viitor 
via�a pe drumul care s-a ar�tat a � bun în 
trecut”25. 

22 George Vâlsan, Con�tiin�� na�ional� �i Geogra�e, Bucure�ti: Tipogra�a „Convorbiri Literare”, 
1921, p. 3. 

23 Ibidem, p. 3, apud Renan, Ernest, „Qu’est-ce qu’une Nation?”, în Discours et conférences, Paris, 
1895, p. 306. 

24 Ibidem, p. 307. 
25 G. Vâlsan, op.cit.,p. 4. 

Coperta bro�urii cursului inaugural de Geogra�e de 
la Universitatea Daciei Superioare din Cluj, sus�inut 
de profesorul George Vâlsan la 19 noiembrie 1919. 
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În „mo�tenirea comun�” intr� „faptele mari”, adic� „faptele de glorie �i de izbând�, de 
sacri�cii, de devotament, de for��ri comune, chiar unele fapte aduc�toare de nenorociri 
comune“26. De aici �i pân� la „patrie” ca entitate teritorial� în care se manifest� aceste 
„fapte mari” ale unui popor nu este decât un pas, în explicarea c�ruia Vâlsan face apel 
la Friedrich Paulsen. Pentru Vâlsan patria este „o icoan� proprie �ec�rei na�iuni, �in-
dc� �ecare na�iune o alc�tuie�te din faptele sale proprii”27. Mo�tenirea �ec�rui popor 
cuprinde „identitatea de ras�, limba, cultura comun�, interesele comune �i nevoia de 
ap�rare, religia �i condi�iunile geogra�ce favorabile unit��ii”28. 

Treptat, cu ingeniozitate, Vâlsan ne determin� s� re	ect�m la enun�urile pe care le face 
�i s� ne raport�m personal la ele. Când con�tiin�a comun� este asumat� de poporul care 
locuie�te într-un spa�iu caracterizat de „condi�iuni geogra�ce favorabile unit��ii” sale, 
ea devine o con�tiin�� na�ional�, transformare care, pentru savantul dublat de poet, este 
„misterios, subtil �i puternic fenomen”, �ind „o for�� su	eteasc� complex� în evolu�ie”, 

alc�tuit� dintr-o trinitate vie: „ra�ionament, 
sentiment �i voin��”. Succinta caracterizare 
a unor popoare învecinate cu al nostru, prin 
prisma elementelor mai sus citate, îi prileju-
ie�te savantului o serie de re	ec�ii �tiin�i�ce, 
exprimate atât de plastic, precum: „Atâtea po-
poare s-au adunat în acest buzunar al Asiei, 
care e Europa peninsular�”29, sau „Na�iunilor 
nu le place s� semene prea mult între ele �i 
mai ales s� nu semene cu vecinii lor”30. 

Într-un moment bine ales în succesiunea 
expunerii, Vâlsan m�rturise�te existen�a unei 
puternice con�tiin�e na�ionale la români, 
folosind inversiunea retoric�: „Dac� exist� 
con�tiin�� na�ional� la poporul român nu 
m� întreb”31, aducând argumentul suprem: 
„Când o parte a acestui popor face jertfa a 
sute de mii de oameni pentru desrobirea ce-
leilalte p�r�i, când se întâmpl� acte ca unirea 
Basarabiei, Transilvaniei �i Bucovinei, când, 
dup� sacri�cii supraomene�ti, acest popor 
poate duce un nou r�zboi cu victorie str�lucit� 

26 Ibidem. 
27 Ibidem, p. 6. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem, p. 7. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, p. 9. 

Bibliotecarul A. Townsend de la British Museum din 
Londra con�rm� primirea celui de-al V-lea tom al 
„Lucr�rilor Institutului de Geogra�e al Universit��ii din 
Cluj”, exprimându-�i speran�a �i rugând totodat� ca 
pe viitor, toate volumele ap�rute sub egida Institutului 
s� le �e trimise. 
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pentru ap�rarea unit��ii sale – �i chiar ap�rarea intereselor mai mari europene, [aluzie 
la anihilarea revolu�iei bol�evice din Ungaria, condus� de Bela Kuhn, de c�tre Armata 
Regal� Român� �i a rolului de pav�z� la fruntariile estice ale Europei asumat de �ara 
noastr�, s.n. ] – îmi pare c� ceea ce pune Ernest Renan ca esen�ial� condi�ie pentru o 
na�iune, se a	� în întregime îndeplinit: exist� �i mo�tenirea comun� a trecutului �i mai 
ales consim��mântul de a tr�i în comun, precum �i dorin�a de a face de aci înainte fapte 
mari în comun”32. 

Încercând s�-�i explice cum �i-a dobândit poporul român con�tiin�a de sine, Vâlsan 
recunoa�te c� este aproape un mister, aducând ca argumente limba comun�, �coala, 
serviciul militar din perioada regatului (atât cât a fost pân� la acel moment !), con�gura�ia 
geogra�c� �i etnic� a spa�iului locuit de români care au facilitat deplas�rile dintr-o parte 
în alta, „pân� s-a ajuns la �es�tura deas� �i variat� a unei singure concep�ii despre �ar� �i 
neam”33 care, o lung� perioad� de timp, s-a tezaurizat sub forma ei subcon�tient� care 
este „cea mai temeinic�”34. 

Dup� miracolul unirii provinciilor geogra�co-istorice române�ti vremelnic înstr�ina-
te, cu Regatul României din 1918, cuprinzând în teritoriul s�u aproape întreaga popula�ie 
româneasc�, era stringent necesar� formarea unei con�tiin�e na�ionale împlinite, „cât 
mai uniform� �i mai deplin�, cât mai puternic� �i mai r�spândit�”35, cel pu�in din dou� 
motive, unul intern �i unul extern, cum le nume�te savantul. Motivul intern consta în 
necesitatea ciment�rii coeziunii na�ionale interne ca urmare, pe de o parte, a desp�r�irii 
politice a neamului românesc �i, în acest context, a f�uririi involuntare a nuan�elor par-
ticulare, iar pe de alt� parte, datorit� existen�ei unor minorit��i semni�cative în corpul 
na�iunii. Motivul extern invocat era acela al unei con�tiin�e vii, „con�tiente” cum o 
nume�te savantul, care se manifesta la �ecare din popoarele din vecin�tatea noastr�, în 
felul lor caracteristic. În acest concert postbelic al existen�ei na�iunilor, unele revan�arde 
�i/sau dornice s�-�i „exporte” ideologii male�ce, autorul ne aten�ioneaz� c� „se simte 
tot mai mult nevoia unei cuirase su	ete�ti, care nu poate � atins� �i nici zdrobit�. E un 
mijloc de lupt� pentru existen�� �i perpetuare: Ne trebuie aceast� arm� pentru p�strarea 
�in�ei noastre na�ionale”36. Cât adev�r în gândirea savantului, ce vizionar des�vâr�it, ce 
spirit civic, care a sim�it înc� de pe atunci pericolul de moarte care p��tea România Mare, 
atât de legitim dorit� de noi. Gândirea �i logica acestui savant, caracterizat de Emanoil 
Bucu�a ca: „Profesorul de carte se face un profesor de via��”37, sunt atât de actuale �i 
ast�zi. Este su�cient s� ne rotim privirea de jur-împrejurul nostru, ca s� observ�m na�iuni 
prea vocale revendicând etnicii de la noi, care au toate drepturile, visând la insule de 

32 Ibidem. 
33 Ibidem, p. 10. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem, p. 11. 
37 Emanuel Bucu�a, Cuvânt înainte, în Vâlsan George, Sfaturi pentru studen�i, Bucure�ti: Editura 

Casa �coalelor, 1942, p. 5. 
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autonomie, în timp ce alor no�tri, r�spândi�i pe la to�i vecinii, li se refuz� �coala în limba 
matern�, biserica �i slova scris�. 

Sesizând �i argumentând necesitatea înt�ririi con�tiin�ei na�ionale, Vâlsan se întrea-
b� retoric: „Cu ce putem intensi�ca aceast� con�tiin��?”, la care r�spunde �resc �i cu 
bun sim�: „Evident în primul rând cu ce e al nostru. Numai aici e t�ria”38. Apoi pune în 
oglind�, cu o des�vâr�it� m�iestrie, realiz�rile Apusului cu „pu�inul �i s�r�cia noastr�”, 
sugerând magistral izvoarele con�tiin�ei noastre de sine, �i toate la un loc, a aceleia 
na�ionale: „Din vechile psaltiri scrise �i zugr�vite pios, în care s-a închis un su	et de 
credin��, – din cântecele noastre, �ecare purtând la piept o frunz� verde, – din varietatea 
�i distinc�ia portului nostru, al artei noastre populare, care surprinde �i pe str�ini, din 
micul nostru trecut de glorie, �i din marele nostru trecut de suferin�e, – din surprinz�torul 
fapt c� atâtea nenorociri ne-au p�strat �i ne-au înt�rit. Din tot ce apare nou �i original 
�i bun în arta, în poezia, în �tiin�a noastr�, a�a pu�in� cât o avem. �i mai sunt !”39. Voit 
modest�, m�re�ia acestei în�iruiri de realit��i române�ti are aceea�i for�� epic� precum 
dialogul imaginar construit de Mihai Eminescu în Scrisoarea a III-a, dintre Mircea cel 
B�trân �i m�ritul Padi�ah. 

Urmeaz� o pagin� de mare for�� redat� prin succesiunea de planuri �i de tablouri 
care alc�tuiesc existen�a noastr� ca popor, pe care Vâlsan le creioneaz�, r�spunzând la 
întrebarea: „Ce înseamn� a � Român?”, ele �ind tot atâtea teme de re	ec�ie �i direc�ii de 
cercetare ale geogra�ei: „Înseamn� s� m�rturise�ti, prin chiar aceast� numire, originea 
ta nobil� �i mândria de a � p�strat un astfel de nume. Înseamn� s� vorbe�ti aceast� lim-
b� româneasc�, limba care nu este numai urma�e direct� a unei limbi vestite de mare 
cultur�, ci e �i o limb� biruitoare, c�ci, într-o lupt� de secole cu dialectele slave �i cu 
alte limbi, le-am învins pe teritoriul s�u �i le-a f�cut roabele sale. Înseamn� s� locuie�ti 

ara Româneasc�, �ar� pe care o sfor�are neîntrerupt� de opt sute de ani a izbutit s� o 
rotunjeasc� pu�in câte pu�in pân� a adus-o în forma de ast�zi, – cu mun�ii, cari sunt ai 
no�tri, �indc� noi le-am dat turmele de oi �i doinele, – cu dealurile cari sunt ale noastre, 
�indc� noi le-am împodobit cu gr�dini �i vii �i m�n�stiri frumoase, – cu câmpiile care 
sunt ale noastre, �indc� noi le-am lucrat �i des�elinat an de an, cucerindu-le prin munca 
noastr� �i prin num�rul nostru, – cu Dun�rea care e a noastr�, �indc� noi i-am pus salbe 
de sate pe amândou� malurile �i noi i-am cercetat apele �i ostroavele, – cu ��rmul M�rii, 
care e al nostru, �indc� noi l-am de�teptat la via�a pe care nu a mai tr�it-o din antichi-
tate. A � Român înseamn� a � suferit sute de ani �i a se � bucurat câteva clipe, – a � 
plâns atât, încât �i cântecele s� par� c� plâng, – a � v�zut neîncetat distruse începuturile 
de cultur� mai înalt� �i totu� a le � început din nou, – a � fost jefuit f�r� mil� �i de to�i 
s�lbatecii �i cu toate acestea, în vremuri de lini�te a � d�ruit prisos de hran� material� 
�i su	etesc� vecinilor �i chiar popoarelor mai dep�rtate, – a � fost întotdeauna izbit în 
clipele s�nte ale încerc�rilor de unire na�ional�, �i cu toate acestea a � ocrotit totdeauna 
începuturile de acest fel ale popoarelor din jur, – a � fost darnici în s�r�cie �i m�rinimo�i 

38 G. Vâlsan, op.cit., p. 11. 
39 Ibidem, pp. 12-13. 
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în izbând�. A � Român înseamn� a � p�strat tenacitatea neamului nostru, acea vitalitate 
misterioas� �i nesecat�, care s-a putut îndoi, dar niciodat� nu s-a frânt, curpen ml�dios 
�i tare acoperind în ve�mântul s�u cu 	ori modeste �i parfumate p�durea întreag�. �i 
mai ales a � Român înseamn� a avea credin�a c� toate aceste însu�iri bune ale neamului 
nostru, pe cari le putem ar�ta oricui, n-au avut r�gazul s� se desf��ure în deplin�tatea 
lor, doar c�, în numele lor, avem dreptul s� cerem libertatea de a le duce la des�vâr�ire, 
nu numai pentru gloria noastr�, ci �i pentru binele lumii întregi.”40 

Trecând în revist� marile teme ale existen�ei noastre, atât cele legate de spa�iul locuit 
de noi înc� din negura vremurilor, cât �i cele de fapte �i de crea�ie material� �i cultura-
l�, Vâlsan clameaz� pentru poporul nostru libertatea de a ne desf��ura în tihn� marile 
proiecte în cadrul grani�elor noastre �re�ti. 

Referitor la motivele interne �i externe invocate de Vâlsan în favoarea form�rii con�ti-
in�ei na�ionale dup� Marea Unire din 1918, trebuie s� recunoa�tem rolul elitelor conduc�-
toare, c�ci România avea în spate oameni, întâmpl�ri �i realiz�ri atât de speciale. Acestea 
au fost înf�ptuite de masele conduse de demnitari clarv�z�tori, atât de determina�i în 
realizarea prop��irii ��rii. Institu�ia monarhic� �i elita conduc�toare, ac�ionând unitar, 
ca un singur corp, a desc�tu�at energiile creatoare ale poporului nostru, care a început 
s� se a�rme tot mai vizibil pe e�icherul politic, economic �i cultural-artistic european 
�i mondial. Ei au pus în oper� un sistem articulat de func�ionare a societ��ii în care 
elementele valoroase au accedat la conducere �i la pozi�ii înalte prin meritocra�ie, care 
au dus societatea înainte, care promovau, înainte de toate, interesul public, na�ional. 
F�r� s� insist asupra acestui aspect, aduc totu�i câteva argumente din sfera �tiin�elor 
identitare �i artelor, care au contribuit la formarea �i la poten�area con�tiin�ei na�ionale. 
Istoriogra�a româneasc� interbelic� prin membrii ei valoro�i, care nu au fost pu�ini, a 
demonstrat prin lucr�ri �i studii, multe dintre ele neegalate pân� în prezent, continuitatea 
neîntrerupt� �i realiz�rile remarcabile ale românilor în spa�iul carpato-danubiano-pon-
tic. În Geogra�e, Simion Mehedin�i �i George Vâlsan, precum �i Nicolae A. R�dulescu, 
Vintil� Mih�ilescu, Victor Tufescu, Vasile Meru�iu, Nicolae �i Mara Popp, Nicolae David 
�i mul�i al�ii, au eviden�iat particularit��ile spa�iului geogra�c românesc, ale locuirii �i 
activit��ilor în rela�ii de cauzalitate, ale leg�turilor comerciale �i de su	et permanente 
dintre locuitorii Principatelor Române. În domeniul literaturii, crea�ia literar� nicicând nu 
a fost atât de efervescent� ca în anii interbelici, iar textele vizând con�tiin�a na�ional� nu 
erau pu�ine. Citez din volumul intitulat „Cartea ��rii“ al poetului Adrian Maniu, în care 
descrie provinciile geogra�co-istorice române�ti, un fragment din poemul „Muntenia”, 
provincia c�reia i-a fost dat s� �e catalizatorul unirii tuturora: 

„Veacuri de-arând, odihna ta a fost robie,
 Cu p�mânteni f�r� p�mânt, st�pâni f�r� de neam, 
 Stoluri spurcate, prigonindu-�i corbul crucii. 
...

40 Ibidem.
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 Totu�i în tine, ca’ntr’un vechi ceaslov, 
 Pe-a c�rui margini popi ad�ogeau pomelnice la prorociri,
 S’a însemnat, s� �i pristol, la toat� întregirea. 

 Trecut t�cut, din care doar o candel�’n�orit�, 
 Pâlpâia somnul alb, pentru voievozii negri,
 S�mân�a razei, p�stra semnul marei învieri.”41 

La Cluj, „în afar� de Universitate, nimic nu pare s� � entuziasmat genera�ia Unirii 
decît în�in�area Teatrului Na�ional”, constat� Petru Poant�, teatru care „nu e doar o in-
stitu�ie de cultur�, ci actualizarea unui ideal aproape obsesiv. Cu o remarcabil� tradi�ie 
în mediile române�ti, în ora�e, dar �i în satele emancipate, teatrul a fost asociat cu ideea 
na�ional� din momentul na�terii acesteia”42. Mai mult, „a treia «minune» a Clujului, 
lîng� Universitate �i Teatru, este Opera” care, „în �i mai mare m�sur� decît Teatrul, 
se dovede�te e�cient� în men�inerea coeziunii sociale �i în între�inerea sentimentului 
apartenen�ei la un spa�iu urban simbolic”43. 

Nu pot s� nu amintesc crea�ia artistic� plastic� �i arhitectura, care au cunoscut în 
aceea�i perioad� un avânt f�r� precedent. Pentru domeniul artelor plastice, Adina Nanu, 
remarca în „Prefa��” la cartea Olg�i Greceanu, Speci�cul na�ional în pictur�: „Dup� Primul 
R�zboi Mondial, întregirea României a pus �i mai acut problema a�rm�rii identit��ii de 
�ar�, iar r�spunsul a fost, pe planul imaginii, în	orirea «�colii române�ti» de art�, ilustrat� 
de nume ca Pallady, Petra�cu, Toni�a, �irato, Olga Greceanu, Sabin Popp �i foarte mul�i 
al�ii. Din aceea�i genera�ie, Brâncu�i, dup� cum scria Ion Frunze�i «s-a dovedit capabil 
s� în�eleag� n�zuin�ele adânci ale poporului nostru [...] regenerând prin exemplul operei 
sale întreaga art� a lumii». La discu�iile din perioada interbelic� despre ce înseamn� 
«speci�c na�ional» a participat �i Olga Greceanu prin publicarea c�r�ii de fa��”44. Îns��i 
Olga Greceanu, aceast� mare doamn� a picturii murale, scria despre speci�cul na�ional 
astfel: „Azi, na�ionalitatea unui popor, chiar �i cea artistic�, o accentueaz� cu deosebire 
tradi�ia, adic� amintirea unui trecut gra�ie c�ruia un popor ocup� un loc în civiliza�ia 
general�, �i-�i cl�de�te un viitor din demnitatea trecutului”45. 

Cristalizarea unui „stil na�ional românesc” în arhitectur� este surprins� magistral 
de Carmen Popescu, pornind de la „pionierii” acestuia, arhitec�ii Ion Mincu, Nicolae 
Ghika-Com�ne�ti, Christo� Cerchez, Victor �tef�nescu, Ioan D. Berindei, pân� la cei ai 
„stilului o�cial ai României Mari”46 ca Statie Ciortan, Arghir Culina, Petre Antonescu, 

41 Adrian Maniu, Cartea 	�rii, Bucure�ti: Editura Funda�ia pentru Literatur� �i Art� „Regele 
Carol II”,1934, p. 57. 

42 P. Poant�, op.cit., p. 141. 
43 Ibidem, p. 151. 
44 Adina Nanu, Prefa��, în Greceanu Olga, Speci�cul na�ional în pictur�, Otopeni: Editura Idaco, 

2010, pp. 5-6. 
45 Olga Greceanu, Speci�cul na�ional în pictur�, Otopeni: Editura Idaco, 2010, p. 78. 
46 Carmen Popescu, Le style national roumain. Construire une Nation à travers l’architecture (1881-

1945), Bucure�ti: Editura Simetria, Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2004, p. 206. 
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Paul Sm�r�ndescu, Toma T. Socolescu, Duiliu Marcu, Gheorghe M. Cantacuzino, Octav 
Doicescu, inclusiv aceia cu o v�dit� tent� de modernism, precum Henrie�e Delavrancea-
Gibory, Victor Smigelschi, Horia Creang�, ale c�ror proiecte materializate ne bucur� 
ochiul �i ne încânt� spiritul. Privitor la acest „stil na�ional”, autoarea men�ioneaz�: 
„L’idée de bâtir une architecture de la spéci�cité roumaine apparaît dès la constitution 
de la Roumanie moderne. […] elle est une constante du XX siècle. Pourtant, la partie la 
plus cohérente, et aussi la plus passionnante par la mise en place même du processus 
identitaire, sera celle intimement liée à son objectif premier: ériger une image de la nation 
roumaine. […] Quel nom pour ce�e architecture ? L’historiographie roumaine récente 
parle de « néo-roumain ». Nous allons lui préférer une autre dénomination, celle de «style 
national roumain», ou plus simplement, de « style national »”47. Autoarea consider� anul 
1945 ca sfâr�itul perioadei faste din arhitectura româneasc�: „1945 répresente le tournant 
crucial dans une morte annoncée – l’ Union sovietique con�sque le pays (comme toute 
l’Europe de l’Est, du reste) et impose un gouvernement communiste”48. Este clar c�, 
odat� intrat� în sfera de in	uen�� sovietic�, cu o ideologie interna�ionalist-proletar�, 
speci�cul na�ional în arhitectur� �i, nu numai !, s-a pierdut. 

Artele plastice – pictura, sculptura, gra�ca �i-au adus contribu�ia la „de�nirea iden-
tit��ii române�ti (1930-1830)”49, ca s� parafraz�m cu titlul unei expozi�ii cu aceast� te-
matic�. Pentru Lucian Boia îns�, nu este clar dac� este vorba de „un proces de moder-
nizare/occidentalizare”50 a speci�cului na�ional în art� care, în opinia sa, „s-a manifestat 
incomplet �i adesea super�cial”51. Totu�i, acest prea aprig contestatar al valorilor �i 
simbolurilor noastre na�ionale recunoa�te c� acest proces „a avut darul de a genera o 
mitologie compensatorie, axat� pe valori considerate autohtone: satul, tradi�ia, spiritul 
speci�c al românului...”52. Trebuie s� recunosc c� m� raliez îns� întrutotul concluziei 
sale de �nal: „Tradi�ionalism autohton sau modernitate european�? Brutal, comunismul 
avea s� tran�eze disputa. Nici una, nici cealalt�. Timp de o jum�tate de secol, România 
avea s� r�t�ceasc� în utopie, potrivit modelului sovietic”53. 

Privind la alte popoare care �i-au ob�inut împlinirea statal� dup� Primul R�zboi 
Mondial – cehii, polonezii, �nlandezii, bulgarii, Vâlsan constat� cât de gr�bit se ridic� ele 
la în�l�imea spiritual� a vechilor popoare de cultur�, cât de repede se înt�re�te con�tiin�a 
lor de sine, forti�cându-�i con�tiin�a lor na�ional�. Mirarea �i surprinderea lui în fa�a 
acestei realit��i îi permit o compara�ie pe cât de plastic�, pe atât de poetic�, în stilul s�u 
inconfundabil, dup� care con�tiin�a na�ional� a acestor popoare a evoluat „ca 	oarea 

47 Ibidem, p. 21. 
48 Ibidem, p. 22. 
49 Lucian Boia coord., Mitul na�ional: contribu�ia artelor la de�nirea identit��ii române�ti: (1830-1930), 

Editura Muzeul Na�ional de Art� al României, 2012, p. 3. 
50 Ibidem, p. 19. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
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de t�mâioar�, crescând sub z�pad� �i subt frunze uscate, î�i vine s� crezi c� el tr�ie�te 
de mult, în stare latent�, �i c� nu a�teapt� decât s� �e descoperit �i adus la lumin�”54. 
Imagina�ia poetic� las� repede locul lucidit��ii �tiin�i�ce când savantul, p�truns de sen-
timentul datoriei, se întreab� „Am îndeplinit noi aceast� datorie?”, anun�ând partea a 
II-a a expunerii sale, anume „în ce leg�tur� st� Geogra�a cu con�tiin�a na�ional�?”55, 
cum poate ea dup� realizarea unirii tuturor provinciilor geogra�co-istorice române�ti 
s� contribuie la formarea ei?, care sunt a�tept�rile de la aceast� �tiin�� despre care Kant 
a�rma c� „dintre toate �tiin�ele, niciuna nu e a�a de potrivit� pentru de�teptarea min�ii 
s�n�toase a omului, cum e geogra�a”56. 

4.  Rolul geogra
ei în formarea con�tiin�ei na�ionale
�i în educa�ia poporului în concep�ia lui George Vâlsan

Dup� ce profesorul demonstreaz� c� orice �tiin��, inclusiv geogra�a, urm�re�te ade-
v�rul dup� o serie de legi �i principii universale, general valabile, prin urmare �tiin�a este 
una, în timp ce, ca manifest�ri su	ete�ti ale popoarelor, con�tiin�ele na�ionale sunt multe, 
el se întreab� retoric dac� se poate asocia �tiin�a cu con�tiin�a na�ional�? Cu certitudine, 
da!, o serie întreag� de �tiin�e a�a-zise identitare precum Literele, Etnogra�a, Istoria �i 
Geogra�a dovedesc identitatea locurilor. Ele îns� nu sunt statice, evolueaz� în timp, �i 
astfel, noile adev�ruri descoperite „provoac� crize în evolu�ia con�tiin�ei na�ionale. Ele 
tulbur� mersul normal, �e prin reculegere �i corectare, �e prin o înaintare precipitat�”57. 
Iat� de ce, con�tiin�a na�ional�, care este „o for�� su	eteasc� în evolu�ie“, trebuie s� �in� 
seama �i s� se raporteze mereu la noile adev�ruri �tiin�i�ce. 

Identitatea na�ional� se sprijin� pe un spa�iu material, ea este ancorat� pe un terito-
riu, pe un p�mânt. Pentru Vâlsan „cultur� na�ional� presupune nu numai cult pentru 
str�buni, pentru limb�, pentru manifest�rile de art� �i de �tiin�� ale unui popor, ci �i cult 
pentru p�mântul care ne �ine, ne hr�ne�te �i cuprinde r�m��i�ele acelor str�mo�i, cult 
pentru p�mântul care a f�cut posibil� dezvoltarea limbii �i a contribuit prin simfonia 
de lumin� în care î�i îmbrac� formele, prin frumuse�ile �i încânt�rile sale s� în	oreasc� 
o art� �i un su	et deosebit al na�iunii”58. 

Românii, ca �i alte popoare, asociaz� prin expresia „
ara mea” mai degrab� sau chiar 
în primul rând, imaginea p�mântului unde el a v�zut lumina zilei, unde tr�ie�te �i pe 
care îl lucreaz� din genera�ie în genera�ie, din mo�i-str�mo�i. Iat� cum cuvântul „mo�ie” 
care vine de la „mo�i”, adic� de la str�buni, se refer� la p�mânt !. �i cum acest p�mânt, 
într-o maxim� generalizare, face obiectul descrierii geogra�ce, cum îns��i denumirea 
acestei �tiin�e o cuprinde, leg�tura este demonstrat�. Mai mult, dac� lu�m în calcul �i 
ideile determinismului geogra�c, atunci omul cu tot ceea ce înseamn� el: tr�s�turi �zice 

54 G. Vâlsan op.cit.,p. 14. 
55 Idem. 
56 Apud Ion Conea,, Un prin� prin �ara Lui, Craiova: Editura Scrisul Românesc,1940, p. 128. 
57 G. Vâlsan op.cit.,p. 14. 
58 Ibidem, pp. 15-16. 
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�i de caracter, activit��i, crea�ii imateriale �i materiale, st� sub inciden�a cadrului natural 
dup� care se modeleaz� �i pe care îl modeleaz�. Avem în vedere toate geosferele, atât cele 
�zice, supuse legilor naturii, cât �i geosfera uman� sau antropogeogra�a, în cuprinsul 
c�reia sunt cuprinse geogra�a uman�, geogra�a economic� �i geogra�a politic�, toate 
„atât de legate de conceptul Na�iunii”59, cum a�rm� Vâlsan. Iar pentru c� aceste geo-
sfere sunt atât de divers �i inegal r�spândite, exist� �i o chorogra�e, adic� o geogra�e 
a locului, numit� ast�zi geogra�e regional�. Iat� cum „preocup�rile geogra�ce se arat� 
în bun� parte împletite cu ale con�tiin�ei na�ionale”60, conchide Vâlsan. 

În sprijinul aser�iunii c� p�mântul, teritoriul, se a	� la baza oric�rei na�iuni �i prin 
urmare in	uen�eaz� con�tiin�a na�ional�, Vâlsan îi invoc� pe Jules Michelet, Rudolf von 
Ihering �i pe Ernest Renan. 

Istoricul Jules Michelet sus�ine c� „f�r� o baz� geogra�c�, poporul, – actorul istoric, 
– pare c� merge în aer […], acest sol nu e numai teatrul ac�iunii. Prin nutrire, climat etc., 
el in	uen�eaz� în sute de chipuri. Cum e cuibul, e pas�rea; cum e patria, e omul”61, în 
timp ce Rudolf von Ihering e mai concis: „Solul e tot poporul”62, iar Ernest Renan este 
invocat pentru concluzie: „baza geogra�c� condi�ioneaz� fundamental dezvoltarea �i 
orientarea unui popor”63. Dac� toate acestea ne sunt clare, atunci ne este limpede c� 
un popor are nevoie de un anumit spa�iu pentru a se dezvolta, „orice reducere �i orice 
extensiune a acestui spa�iu aduce schimb�ri uneori fundamentale în via�a poporului”64. 
Tocmai aici a vrut s� ajung� Vâlsan ca s� în�elegem cât de necesar� ne era Geogra�a 
dup� unirea din 1918, c�ci ea era chemat� s� studieze �i s� prezinte în adev�rata lor 
lumin�, provinciile geogra�co-istorice realipite la Patria Mam�. Numai cunoscându-le, 
ele se puteau integra armonios în corpul ��rii �i se putea f�urii con�tiin�a na�ional� în 
noile condi�ii de împlinire teritorial�. 

Fiindc� „spa�iul nu este o abstrac�iune, ci o realitate concret� cu multe însu�iri �i cu 
multe urm�ri”65, nu ne poate � indiferent, c�ci, pentru marile proiecte ale unei na�iuni, 
inclusiv ale rela�iilor cu vecinii, este absolut necesar� cunoa�terea lui în am�nunt. La 
modul general, Vâlsan vizionarul constat� c� „mai spre R�s�rit sau mai spre Apus, mai 
la nord sau mai la sud, mai aproape sau mai departe de mare, o form� mai rotund� sau 
mai tentacular�, o margine de ape sau de mun�i, un ��rm mai întins sau mai prielnic 
cre�rii porturilor, un 	uviu important, o fertilitate mai mare sau mai mic�, o situa�iune 
la încruci�are de drumuri puternice de circula�ie, sunt factori care determin� îns��i 

59 Ibidem, p. 18. 
60 Ibidem. 
61 Apud Jullian Camille, L’ancienneté de l’idée de la Nation, în Revue Bleue, no. 51 (3), Paris, 1913, 

pp. 65-70. 
62 Apud G. Vâlsan op.cit.,p. 18. 
63 Ibidem. Cf. Renan Ernest, Qu’est-ce qu’une Nation?, în Discours et conférences, Paris, 1895,

pp. 303-304. 
64 Ibidem, p. 19. 
65 Ibidem. 
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zionomia unei na�iuni”66, probând faptul c� 
era un des�vâr�it adept al determinismului 
geogra�c. 

Urmând ra�ionamentul, Vâlsan schi�eaz� 
în tu�e puternice, întocmai ca un talentat pic-
tor, elementele de�nitorii ale spa�iului geo-
gra�c românesc, folosind aceea�i inversiune 
retoric� ce este caracteristic� stilului s�u: „E 
pu�in lucru s� �tie to�i românii c� pe marginea 
��rii noastre �i în cuprinsul ei, curge un 	uviu 
m�re� – Napoleon îl numea regele 	uviilor 
Europei – menit s� devie cea mai puternic� 
arter� de circula�ie pentru Centrul �i Estul 
European? E pu�in lucru s� se �tie c� avem 
o alternan�� de mun�i, dealuri, podi�uri �i 
câmpii, ajutându-se unele pe altele, ca o sim-
fonie alc�tuit� din mai multe p�r�i cari dau 
un întreg plin de armonie? E de prisos s� se 
�tie c� în mijlocul p�mântului românesc se 
a	� o cetate imens� cu bastioane de mun�i 

�i cu por�i de ape largi, vas pre�ios din care 	orile românismului s-au rev�rst în toate 
p�r�ile? – �i în alt� ordine de idei, nu trebuie s� �inem minte totdeauna, c� avem o fa-
�ad� îngust�, întoars� spre R�s�rit, la o mare inospitalier�, aproape închis�, mare care 
nou� ne ofer� ��rmuri s�race �i plate, pe care, abia dup� dou�zeci de ani de munc� am 
reu�it s� cre�m un port bun, îns� prea aproape de un du�man neîmp�cat? Nu trebuie s� 
�inem minte, totdeauna, c� dincolo de Nistrul mocnit, ascuns în �an�ul s�u întortocheat, 
dincolo �i dincoace de lene�a Tis�, încol�cit� ca un �arpe de ap� între trestii, se întind 
stepele monotone care ad�postesc popoare vr�jma�e? Nu e bine s� �inem minte c� sun-
tem singuri, departe de rudele noastre �re�ti, singuri �i totu�i p�strând cu înd�r�tnicie 
f�ptura noastr�, singuri �i predestina�i s� spargem mereu cu pieptul nostru valurile din 
R�s�rit ale unei m�ri neastâmp�rate �i f�r� albie hot�rât�?”67. Iat� câte tr�s�turi ale p�-
mântului nostru care s-au r�sfrânt asupra con�tiin�ei noastre �i care ne-a hot�rât faptele 
�i ac�iunea de zi cu zi, an de an �i secole de-a rândul !. Toate acestea sunt totodat� mari 
direc�ii de cercetare, sunt axe programatice de studiu care alc�tuiesc urzeala, matricea, 
studiilor geogra�ce despre 
ara nou� - veche împlinit� prin jertfa na�iunii. Îns� Vâlsan 
ne previne asupra temeiniciei �i seriozit��ii studiilor, c�ci „oricât de bune ar � inten�iile, 
oricât talent s-ar cheltui, pot � temeinice lucr�ri înseilate la repezeal�, f�r� o preg�tire 
mai îndelungat�? Un geograf �i o privire geogra�c� temeinic� nu se împrovizeaz�. Sau 

66 Ibidem. 
67 Ibidem. 

Institutul de Geogra�e al Universit��ii din Lund 
(Suedia) roag� trimiterea volumului V al „Lucr�rilor 
Institutului de Geogra�e al Universit��ii din Cluj” pentru 
completarea colec�iei lor. 
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se împrovizeaz� sub pedeapsa super�cialit��ii. [...]. O lucrare în prip� nu poate � decât 
colectarea adev�rurilor sau a pseudoadev�rurilor care circul� în discu�ia comun�, a 
generalit��ilor neadâncite, a cli�eelor patriotice, care pot impresiona pe mul�i dintre 
noi, �indc� le asociem un sentiment patriotic de iubire de �ar�. Ele las� indiferent pe 
str�ini, care judec� �i trebuie convin�i nu atât pe cale sentimental�, cât ra�ional�”68. Cât 
adev�r exprim� Vâlsan, cât de riguros a fost el în imprimarea unei înalte �inute �tiin�i�ce 
buletinului �tiin�i�c al Institutului de Geogra�e – „Lucr�rile Institutului de Geogra�e al 
Universit��ii din Cluj”, încât acesta era cerut cu insisten�� de marile biblioteci ale lumii. 

Creatorul vizionar de �coal� geogra�c� româneasc� de la Cluj spunea la lec�ia inaugu-
ral� a cursului de geogra�e: „Datoria geografului actual, când studiaz� o �ar�, e s� scoat� 
în eviden�� individualitatea real� a acestei ��ri �i s� o deosebeasc� de alte individualit��i 
vecine”69, subliniind imediat c� „Aceast� individualitate e ob�inut� pe cale �tiin�i�c�, 
deci având în vedere a	area adev�rului, indiferent de orice alt� considera�ie”70. 

În acela�i timp, prin str�dania membrilor societ��ii, con�tiin�a na�ional� format� ca o 
for�� în mi�care �i evolu�ie ce este, „lucreaz� �i ea în sensul cre�rii �i mai ales corect�rii 
unei individualit��i”care este ideal�, cu v�dite accente morale �i sentimentale. Din apro-
prierea �i îngem�narea celor dou� viziuni, cea geogra�c� care exprim� realitatea nud� 
a spa�iului �i con�tiin�a na�ional�, cu v�dit� tent� ideal�, „nu poate rezulta decât bine. 
Geogra�a va poten�a con�tiin�a na�ional� pentru c� ea ac�ioneaz� ca „un corector sau un 
sus�in�tor al acestei con�tiin�e” tocmai prin ra�iunea ei de a �, adic� aceea de descriere 
adev�rat� a realit��ilor terenului. �i astfel, pentru na�iune, geogra�a „va da unul din 
temeiurile puternice ra�ionale, precum o va pune în paz� fa�� de unele situa�iuni �i 
fapte”, identi�când totodat� �i ar�tând „posibilitatea de schimbare a unor raporturi, a�a 
ca s� poat� � utilizate pentru na�iune, precum �i ceea ce nu se poate schimba în aceste 
raporturi”. Dup� ce explic� �i sus�ine c�, �re�te, „constat�rile geogra�ce sunt valori 
poten�iale”71, dup� cum un element geogra�c într-o anumit� perioad� sau în anumite 
condi�ii poate cauza anumite rezultate, Vâlsan subliniaz� c� „datoria geogra�ei, în acest 
sens, e s� studieze, dac� nu toate posibilit��ile, cel pu�in pe cele esen�iale”. Savantul – 
vizionar face, în subliminal, o invita�ie discret� geogra�lor s� studieze temeinic �ecare 
element geogra�c major al tinerei na�iuni române, care încerca s� se insereze în con-
certul na�iunilor europene dup� redesenarea h�r�ii politico – administrative a Europei 
consecutiv� sfâr�itului Primului R�zboi Mondial. El f�cea aceast� invita�ie întrucât se 
ridicau deja în Europa voci sonore care clamau revizuirea tratatelor pe care tocmai le 
semnaser�. În aceste circumstan�e, na�iunea român� trebuia s� �e preg�tit� s� poat� 
r�spunde cu argumente �tiin�i�ce, iar geogra�a, prin realitatea terenului care îi este 
obiect de studiu, era chemat� s� le furnizeze în orice situa�ie �i în orice moment al evolu-

68 Ibidem, p. 20. 
69 Ibidem. 
70 Ibidem, p. 21. 
71 Ibidem. 
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�iei evenimentelor! Savantul – vizionar f�cea 
remarca: „studii adâncite în acest sens nici-
odat� nu vor � inutile. Sunt împrejur�ri, ca 
cele de fa��, când ele sunt absolut necesare. 
Încheierea unei p�ci trbuie s� te g�seasc� st�-
pânind sigur tot materialul geogra�c privitor 
la �ara ta, c�ci orice neglijen�� te poate izbi 
crud, �i nu sfor��ri supraumane de o lun� sau 
dou� î�i pot da cuno�tin�e, concluzii �i convin-
geri, care se f�uresc prin observare direct� �i 
chibzuire timp de ani de zile”72. 

Studiile geogra�ce sunt oportune în ori-
ce timp, inclusiv în cel de pace, sau mai ales 
atunci, c�ci analizând suprafe�e, limite, relief, 
ape, aglomer�ri umane, centrele de exploata-
re �i de prelucrare a resurselor, 	uxurile de 
schimburi comerciale, structura �i con�gura-
�ia transporturilor etc., furnizeaz� elemente 
valoroase pentru proiec�ia viitoare de dezvol-
tare �i de ac�iune în cazuri particulare, speci�-
ce. Astfel, opinia public�, cititorii, speciali�tii 

care citesc �i folosesc aceste studii ale geogra�ei, î�i vor forma, pe baza lor, o imagine, 
o convingere asupra spa�iului geogra�c. Prin urmare, geogra�a are o valoare practic� 
na�ional� important�, �ind absolut necesar� „pentru claritatea con�tiin�ei na�ionale”73, 
una dintre menirile ei, care o face s� �e „un avocat al cauzei na�ionale”74. 

Demnitatea geogra�ei ca �tiin�� îi impune excluderea pasiunii care ar putea întuneca 
dreapta judecat� �i ura de ras�, cu aluzie la planurile revizioniste �i la ideile privind 
„rasele superioare” care î�i f�ceau loc în Europa interbelic�. Ca disciplin� �tiin�i�c�, ge-
ogra�a trebuie s� pun� în eviden�� valoarea neamului �i p�mântului românesc, precum 
�i neajunsurile lor, chiar �i atunci când „adev�rul e penibil pentru neamul nostru”75. 
Savantul îndeamn� la modera�ie, la respingerea exceselor de tipul revendic�rilor exa-
cerbate, spunând „Nu Rumänien über Alles“! care nu �ine seama de realitate, – f�când 
aluzie la Germania, la Ungaria care, exacerbând aceast� idee �x� care le-au condus 
na�iunea „pân� se izbe�te de moarte [...], f�când-o s� piarz� �i rezultatul bun al cali-
t��ilor sale pozitive”76, – dup� cum respinge ignoran�a �i super�cialitatea, mândria �i 
fanfaronada vorbelor goale. 

72 Ibidem, p. 22. 
73 Ibidem, p. 22. 
74 Ibidem. 
75 Ibidem. 
76 Ibidem, p. 23. 

Biblioteca Congresului SUA solicit�, pentru comple-

tarea colec�iei sale de „Lucr�ri...”, volumul al V-lea. 
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Pentru europeanul, cet��eanul �i savantul Vâlsan, postulatul vremii sale a fost: „Între 
toate popoarele care ne înconjoar�, în condi�iunile în care am tr�it �i tr�im, noi avem 
calit��ile noastre care ne permit s� st�m cu fruntea sus �i s� ne tr�im via�a cu cinste”77. 

Dac� urm�rim evolu�ia ulterioar� a �colii Geogra�ce Clujene pân� la �nele anului 
1947, anul decapit�rii României, precum �i publica�ia ei „Lucr�rile Institutului de Geogra�e 
al Universit��ii din Cluj”, observ�m c� aceste linii directoare trasate de Vâlsan s-au urmat 
cu tenacitate. 

În cercet�rile studen�ilor materializate în lucr�rile lor de licen��, ca �i în articole-
le, studiile �i tezele de doctorat ale membrilor colectivului Institutului, s-a urm�rit în 
mod constant redarea aspectelor de via�� româneasc� din Transilvania, aceast� veche 
provincie geogra�co-istoric� româneasc�, dar �i din celelalte provincii f�r� deosebire, 
care au fost ignorate cu ostenta�ie pân� în 1918. Privitor la acest aspect, Vâlsan nota c� 
dup� Primul R�zboi Mondial, Emmanuel de Martonne a fost chemat de autorit��i în 
1921 s� �in� o serie de conferin�e la Universitatea Daciei Superioare, c�ci pân� atunci 
„cu toate c� cei mai numero�i, cei mai interesan�i prin manifest�rile vie�ii lor în leg�tur� 
cu p�mântul, cei mai originali în înf��i�area lor etnic� �i în civiliza�ia lor, Românii nu 
erau studia�i decât în treac�t, cu un fel de dispre�, ca ni�te paria pe care îi cinste�ti prea 
mult pomenindu-i”78. 

Un exemplu concret de model de abordare al realit��ilor române�ti este cuprins în 
sfatul pe care Vâlsan îl d� celui mai bun student �i apoi discipol al s�u de la Cluj, Nicolae 
Dragomir, privitor la cercetarea oieritului m�rginenilor de unde el se tr�gea. Savantul 
îi cere s� realizeze „o icoan� clar� �i vie a comunii D[umi]tale, �i pentru aceasta ai toat� 
preg�tirea �i darul scrisului necesar. S� �e pe în�elesul tuturor”79. Magistrul nu ezit� 
s�-i contureze planul studiului: „Gânde�te-te cât mai concentrat la întreb�rile: Prin ce 
se deosebe�te S�li�tea de alte comune? Care sunt caracterele ce o deosebesc �i o fac s� 
îmi par� atât de frumoas� �i de înteresant�? Cum s� o descriu mai bine ca s� o cunoas-
c� �i s� o iubeasc� �i cel ce nu a v�zut-o? Care sunt frumuse�ile naturale, înf��i�area 
original� a acestei comune, via�a caracteristic� a locuitorilor? Cum a crescut cu încetul 
pân� la starea de acum? Cine a ajutat-o din factorii naturali �i din puterile omene�ti? 
Are întâmpl�ri din trecutul ei demne s� �e povestite? I s-a schimbat menirea acum? Are 
n�dejdi de dezvoltare în viitor?... În sfâr�it ... socote�ti-o ca pe o mam� care te-a n�scut, 
te-a crescut cu drag �i merit� s� o r�spl�te�ti cu o lucrare în care s� ar��i lumii întregi 
cât îi e�ti de recunosc�tor. �i asta se poate face f�r� exager�ri, ci numai spunând curatul 
adev�r despre natura dimprejuru-i, despre a�ezarea ei �i despre via�a locuitorilor ei. Nu 
ai decât s� [te] adânce�ti în comoara D[umi]tale de amintiri �i s� sco�i m�rg�ritarele cu 
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care s�-i f�ure�ti un colan frumos, a�a ca s� se mândreasc� întotdeauna �i s�-�i r�mâie 
�i ea recunosc�toare”80. 

Iat� un exemplu gr�itor asupra felului în care magistrul transmitea înv���ceilor s�i 
încrederea, sus�inerea �i maniera de abordare în cercetarea locurilor natale. Iar ei nu îl 
dezam�gesc. Astfel, în încheierea primului s�u studiu închinat oierilor m�rgineni, publi-
cat în 1926, discipolul s�u cel mai pre�uit de la Cluj, Nicolae Dragomir, scrie: „Consider 
ca o datorie s� men�ionez c� acest studiu a luat na�tere din îndemnul d[omnu]lui pro-
f[esor] George Vâlsan, care urm�rind o studiere sistematic� a Carpa�ilor din punct de 
vedere geogra�c, ne-a dictat, mie �i colegilor mei, înc� din 1920, un plan am�nun�it de 
monogra�e pastoral�, atr�gându-ne aten�ia asupra problemelor în leg�tur� cu geogra-
�a, ca târgurile pe în�l�imi, via�a în colibe �i în balt�, harta drumurilor pastorale etc.”81. 

Dar s� revenim la lec�ia inaugural� a cursului de Geogra�e din 19 noiembrie 1919 
�i anume la ultimele fraze de încheiere. Savant de mare cuprindere, excelent dasc�l �i 
vizionar des�vâr�it, Vâlsan era convins c�, supuse probei lui Cronos, acest implacabil 
m�sur�tor al timpului, ideile directoare expuse �i propuse tinerilor pentru a � transpuse 
în practic� în Cursul inaugural vor � supuse alterit��ii timpului, c�ci „�tiin�a aplicat� 
na�iunii, f�r� s� vrea, va �ov�i �i se va abate din drumul ra�iunii �i al adev�rului pur”82. 
El le cere îns� genera�iilor viitoare de înv���cei s� le corecteze, s� le îndrepte, ca pe o 
datorie a lor, rugându-i pe „cei viitori, pe care nu-i cunoa�tem, �i totu�i îi iubim”83 s� 
se gândeasc� la faptul c� „adev�rurile vremii lor vor în	ori pe p�mântul fecundat prin 
gândul �i sim�irea noastr�”84, a genera�iei sale de sacri�ciu �i jertf�, �i, „poate atunci câ�i-
va ne vor în�elege �i ne vor iubi”85. Chiar în �nal, savantul creator de �coal� geogra�c� 
româneasc� la Cluj m�rturise�te, într-o sincer� confesiune, c� el �i genera�ia sa „ne-am 
silit s� împlinim datoria vremii noastre”86. Dac� v� aminti�i, acesta a fost cuvântul de 
ordine al celor chema�i s� pun� bazele înv���mântului superior românesc la Cluj, ex-
primat de Pre�edintele Comisiunii Universitare �i apoi primul Rector al Universit��ii 
Daciei Superioare, Sextil Pu�cariu. 

5. Concluzii

Perenitatea ideilor lui Vâlsan se veri�c� �i în prezent, am constat-o �i veri�cat-o în 
multe ocazii. Cele mai evidente similitudini le-am identi�cat în ideile din „Introduction 
à l’Histoire des Relations Internationales” a lui Pierre Renouvin �i Jean-Baptiste Duroselle. 
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Pentru explicarea �i în�elegerea rela�iilor interna�ionale contemporane „entre les com-
munautés politiques organisées dans le cadre d’un territoire, c’est-à-dire entre les États”87 
intr� în ecua�ie doi factori majori: for�ele profunde – „les forces profondes” cum le 
numesc autorii �i personalitatea omului de stat. For�ele profunde care in	uen�eaz� rela-
�iile dintre state sunt „les conditions géographiques, les mouvements démographiques, 
les intérêts économiques et �nancieres, les traits de la mentalité collective, les grands 
courants sentimentaux”88. Iat� toate ingredientele de care vorbea Vâlsan cu contrib�ii 
la formarea con�tiin�ei na�ionale. Numai entit��ile statale cu o con�tiin�� na�ional� pot 
stabili �i construi rela�ii interna�ionale trainice între ele. În privin�a personalit��ii omului 
de stat, autorii a�rm�: „L’homme d’État, dans ses décisions ou dans ses projets, ne peut 
pas les négliger; il en subit l’in	uence, et il est obligé de constater quelles limites elles 
imposent, soit une fermeté de caractère, soit un tempérament qui le portent à franchir 
ses limites, il peut essayer de modi�er le jeu de ces forces et de les utiliser à ses propres 
�ns. Il est à même, par la politique économique, d’améliorer la mise en valeur des 
ressources naturelles; il tente d’agir sur les conditions démographiques; il s’e�orce par 
la pressse et par l’école, d’orienter les tendances de la mentalité collective ; il n’hésite 
pas quelque fois, à prendre les initiatives qui provoquent, dans l’opinion publique, un 
élan de passion”89. Iat� care este misiunea, rolul, omului de stat!. 

P�truns de logica �i de spiritul ideilor lui Vâlsan, m� întreb: ce-i lipse�te României 
actuale dup� o prea lung�, o perpetu� „perioad� de tranzi�ie”, de avansuri �i reculuri 
conjuncturale în lipsa marilor proiecte de reconstruc�ie post-comunist�? Pentru 
cei cu con�tiin�a curat�, vie �i treaz�, nu e greu de r�spuns!. Înainta�ii ne-au l�sat o 
�ar� independent�, cu fruntarii recunoscute, poporul �i-a forjat o identitate proprie, 
manifestat� în toate domeniile, având o con�tiin�� na�ional� dobândit� prin educa�ie, 
tradi�ii, mo�tenire �i convingeri, transpus� în simboluri, avem o lung� serie de 
personalit��i de excep�ie, precum �i o serie de domnitori �i regi, neântrerupt� pân� la 
brutala interven�ie str�in� care ne-a schimbat ordinea constitu�ional� �i de drept în 1947. 
Ce ne lipse�te ast�zi? Un cap conduc�tor �i o elit� conduc�toare, a�a ca în 1918!, dar 
mai întâi, o voin�� pus� în slujba na�iunii, c�ci este atâta nevoie s� demont�m cli�eele 
impuse de ideologia comunist�, atât de anti-na�ional�. 

Formarea con�tiin	ei na	ionale în viziunea lui George Vâlsan, promotorul direc	iilor 
programatice ale unei ale unei educa	ii na	ionale prin geogra� e

Rezumat. Dup� dobândirea hotarelor � re�ti ale ��rii, urmare a faptelor eroice de arme ale Armatei Regale 
Române din Primul R�zboi Mondial, elita conduc�toare a României a pus accent pe formarea cadrelor su-
perioare, pe înv���mânt. La Cluj, preluarea Universit��ii maghiare în administra�ie româneasc� �i procesul 
de organizare a înv���mântului în limba român� a fost extrem de laborios �i, cu toate acestea, cursurile 
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universitare se deschid la 3 noiembrie 1919. Pentru punerea bazelor înv���mântului superior geogra� c în 
limba român� a fost chemat profesorul George Vâlsan. Va �  fost el un întemeietor de �coal� geogra� c�? În 
mod cert, da! În cursul s�u inaugural din 19 noiembrie 1919, profesorul vizionar traseaz� liniile generale �i 
programatice ale educa�iei na�ionale prin geogra� e, atât de necesar� în procesul form�rii con�tiin�ei na�ionale 
dup� înf�ptuirea Marii Uniri. Pentru savantul vizionar, aceasta era o datorie asumat�, atât de el, cât �i de 
genera�ia sa, m�rturisind c� „ne-am silit s� îndeplinim datoria vremii noastre”. Aceast� aser�iune cu valoare 
programatic� a fost însu�it�, asumat� �i pus� în practic� de întreg corpul profesoral. Profesorul Sextil Pu�cariu 
o lansase în calitatea sa de Pre�edinte al Comisiunii Universitare, prin care m�rturisea menirea membrilor 
corpului profesoral chema�i s� ridice prin educa�ie �ara româneasc� de dincolo de Carpa�i. 

Cuvinte cheie: Marea Unire din 1918, înv���mânt superior în limba român�, geogra� e �i con�tiin�� 
na�ional�, �tiin�e identitare. 

The formation of national conscience in the vision
of George Vâlsan, the promoter of programmatic directions

of the national education by geography

Abstract. After acquiring the natural borders of the country, due to the heroic deeds of arms of the 
Romanian Royal Army of World War I, Romania’s ruling elite focused on forming professors of higher educa-
tion, on education. In Cluj, Hungarian University taking-over in Romanian administration and the process of 
education organization in the Romanian language was extremely laborious. However, the university courses 
are opened on 3rd of November 1919. In order to establish the foundations of higher geographical education 
in Romanian language Professor George Vâlsan was called. Will he be a founder of geographical school? 
Surely, yes! In his inaugural on November 19th of November, 1919, the visionary Professor outlines the ge-
neral and programmatic directions of the national education by geography, so necessary in the process of 
forming the national conscience after the Great Union. For the visionary scientist, this was an assumed duty, 
both by him and of his generation, stating that “we compelled to ful� ll the duty of our time”. This statement 
with programmatic value was endorsed, assumed and implemented by all the teaching staff. Professor Sextil 
Pu�cariu launch it as the Chairman of the University Commission, whereby he testi� ed the mission of the 
members of the teaching staff, called to bring up the land beyond the Romanian Carpathians by education. 

Keywords: Great Union of 1918, higher education in the Romanian language, geography and national 
conscience, sciences instating identity. 


