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ION INCULEÞ
– UN SAVANT MILITANT

I

Ion Inculeþ se înscrie în Partidul Socialist Revoluþionar
(zis al „eSeR-ilor”) ºi este ales deputat în Sovietul din
Petrograd. În mai 1917 pleacã, însoþit de un grup de
români din Petrograd, ca reprezentant al preºedintelui
Guvernului Provizoriu, Alexandr Kerenski, la
Chiºinãu. Este ales deputat în Sfatul Þãrii (parlamentul Republicii Democratice Moldoveneºti). În aceastã
perioadã, concepþia lui Ion Inculeþ era orientatã cãtre o
Moldovã cu un mare grad de independenþã în cadrul
Rusiei. Evenimentele din Petrograd, care au dus la
instaurarea comunismului în Rusia, ºi situaþia din
Moldova l-au fãcut sã-ºi schimbe pãrerile, devenind
astfel susþinãtor al unirii cu România. De altfel,
alegerea lui ca preºedinte al Sfatului Þãrii, la 21
noiembrie 1917, este legatã de atitudinea iniþialã, mai
conciliantã decît a altora (în speþã a lui Ion Pelivan),
atitudine care îl fãcea acceptabil ºi de locuitorii
Republicii Democratice Moldoveneºti care nu erau de
origine românã. Tot atunci, Ion Inculeþ a devenit
preºedintele Republicii Democratice Moldoveneºti.
Sub conducerea lui, Sfatul Þãrii votazã, la 24 ianuarie
1918, independenþa faþã de Rusia, în condiþiile în care
abia fusese anihilatã o încercare a comuniºtilor de a
prelua prin forþã puterea la Chiºinãu. Evenimentele se
succed cu iuþealã, deºi nu fãrã sinuozitãþi, ºi, la 27
martie, tot sub preºedinþia lui, Sfatul Þãrii voteazã
alipirea la Regatul României. Hotãrîrea Sfatului Þãrii
poartã semnãtura lui Ion Inculeþ. Unirea este consfinþitã, la 9 aprilie, prin decretul Regelui Ferdinand I.
Ca o recunoaºtere a meritelor sale ºtiinþifice ºi,
probabil, ºi politice, în acelaºi an, la 10 octombrie, Ion
Inculeþ este ales, la propunerea geologului Ion
Simionescu, membru al Academiei Române, ocupînd
astfel locul rãmas liber prin moartea lui Nicolae Teclu.
Discursul de recepþie, publicat sub formã de carte în
1920, care a avut ca temã: Spaþiul ºi timpul în noua
luminã ºtiinþificã, tratezã, probabil pentru prima datã
în România, o problemã foarte actualã în epocã,
anume teoria relativitãþii a lui Einstein.
În 1919 se cãsãtoreºte cu principesa Ruxandra
Cantacuzino, nepoatã a lui Gheorghe Brãtianu. Au doi
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on Constantin Inculeþ s-a nãscut pe 5 aprilie
1884 în satul Rãzeni, judeþul Lãpuºna, care
acum se gãseºte în Republica Moldova. Atunci,
aceastã parte a României era ocupatã de imperiul rus.
ªcoala primarã a absolvit-o în satul natal, dupã care a
urmat cursurile ªcolii teologice ºi apoi ale
Seminarului Teologic din Chiºinãu, pînã în 1906. La
sfîrºitul anului 1906 ºi începutul lui 1907 colaboreazã,
sub pseudonimul Ion Gîndu, la primul ziar în limba
românã din partea Moldovei ocupatã de Imperiul Rus,
„Basarabia”. La vremea aceea, Imperiul Rus, pentru a
justifica, chipurile, cã regiunea nu ar trebui sã facã
parte din Regatul României, folosea, pentru estul
Moldovei, denumirea de „Besarabia”. Rezultatele
bune cu care a absolvit Ion Constantin Inculeþ
Seminarului Teologic i-au permis sã continue studiile
la facultatea de fizicã ºi matematicã a Universitãþii
Dorpat, în actuala Estonie, universitate cu veche
tradiþie ºi, iniþial, pînã în 1898, cu predare în limbile
germanã ºi rusã. Dupã un an de studii s-a transferat la
Universitatea Imperialã din Sankt Petersburg, pe care
a absolvit-o, în 1911, cu diplomã de gradul I. În
aceastã perioadã îºi începe ºi activitatea pe tãrîm
politic, cu iniþiativa înfiinþãrii asociaþiei studenþilor
basarabeni din Sankt Petersburg.
Dupã terminarea cursurilor universitare, Ion
Inculeþ lucreazã ca profesor la cîteva ºcoli din Sankt
Petersburg, redenumit Petrograd pentru a nu avea
sonoritate germanã. În 1914 este numit „Privatdocent” la facultatea de ºtiinþe ºi primeºte un post la
Observatorul meteorologic principal din Petrograd. A
fost secretar de redacþie la revistele de popularizare a
ºtiinþelor „Vestnik Znania” ºi „Nauchnoe obozrenie”,
sub conducerea lui Wilhelm Bittner, reviste în care a
publicat mai multe articole, fãrã semnãturã, tratînd
subiecte de actualitate în acea vreme: Despre presiunea luminii, Principiul lui Doppler ºi însemnãtatea
lui în fizicã, Despre miºcarea fãrã fricþiune ºi altele.
Lipsa semnãturii face sã planeze unele dubii asupra
autorului articolelor.
Pe fondul frãmîntãrilor revoluþionare din Rusia,

copii, Ion ºi Georgel. Fiul Ion a dus mai departe pasiunea pentru ºtiinþã devenind inginer ºi Doctor Honoris
Causa al Universitãþii Western Ontario, membru de
onoare al Academiei Române ºi director al centrului
de electrostaticã aplicatã al Universitãþii Western
Ontario.
Pe Ion Constantin Inculeþ rãspunderile politice l-au
îndepãrtat de fizicã. În perioada dintre rãzboaie a fost
membru al Partidului Naþional Liberal ºi a ocupat
diferite funcþii ministeriale, inclusiv vice-preºedinte al
Consiliului de miniºtri în Guvernul condus de I.Gh.
Duca. Viaþa nu-l scuteºte de lovituri ºi Ion Inculeþ are
ocazia sã vadã din nou Moldova dintre Prut ºi Nistru
rãpitã, de astã datã de Uniunea Sovieticã. La scurt timp
dupã acest eveniment tragic moare, fiind înmormîntat
la Bellu în Bucureºti ºi apoi, dupã moartea soþiei, în
1942, amîndoi sunt reînhumaþi în marginea Iaºului, la
Bîrnova, în biserica „Sfîntul Ioan Botezãtorul”, construitã de cei doi fii pe proprietatea Ruxandrei.
Problemele politice pentru care a luptat întraga sa viaþã
l-au urmãrit ºi dupã moarte, trupele sovietice care au
ocupat Iaºul în 1944 profanîndu-i mormîntul.
Rãmîne în istoria agitatã a românilor ca un savant
militant care a luptat consecvent pentru idealurile
poporului sãu.
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Fotografiile aparþin autorului.

Mormîntul lui Ion Inculeþ
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Casa familiei Inculeþ de la Bîrnova.
În aceastã casã, restauratã ºi extinsã, funcþioneazã astãzi
Centrul multifuncþional de prevenire a abandonului
ºcolar ºi a excluziunii sociale

Statuia lui Inculeþ din faþa casei de la Bîrnova

Biserica "Sfîntul Ioan Botezãtorul",
iniþial capela familiei Inculeþ
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