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Horia Hulubei: Fragmente biografice
- Se naște la Iași pe 15 noiembrie 1896 și moare la București pe 22 noiembrie 1972
- Termină liceul în 1915 și se înscrie la Universitatea din Iași dar întrerupe studiile din cauza Primului
Război Mondial
- Participă la Bătălia de la Mărășești, obține gradul de sublocotenent și cu acest grad este înregimentat
în noiembrie 1918 în Armata Franceză
- După război nu se întoarce imediat la studii: la 1 septembrie 1920 Horia Hulubei este numit Șef de
biroul principal clasa II în Secțiunea Tehnică a Direcțiunii Aviației Civile
- 1922– 1926 studii la Universitatea din Iași finalizate cu Diplomă de Licență în Științele Fizice
- 1923 – Este angajat la Universitatea din Iași ca Preparator Suplinitor. Va parcurge la Iași toate
treptele carierei universitare până la Profesor Titular în 1938
- 1933 – Își ia doctoratul în fizică la Paris cu Jean Baptiste Perrin
- 1935 – Membru Corespondent al Academiei de Științe din România
- 1937 – Membru Corespondent al Academiei Române
- 1939 – 1940 – Senator
- 1940 – 1967 Profesor al Universității din București
- 1941 – 1944 Rector al Universității din București
- 1949 – Director al Institutului de Fizică al Academiei Române

Horia Hulubei între memorie și istorie
Studiu de caz:
Legenda Legiunii de Onoare
„Generalul Berthelot, şeful misiunii militare
franceze în România, are iniţiativa trimiterii în
Franţa a unui grup de tineri români pentru a
urma o şcoală de aviaţie şi a deveni piloţi ai
aviaţiei militare. Horia Hulubei este [...] grav
rănit. Pentru meritele sale militare, a fost
decorat cu ordinul Legiunii de Onoare.”
Curierul de Fizică 74, 11 (2013)
În realitate, în conformitate cu Arhiva Legiunii
de Onoare, Horia Hulubei a fost decorat de
două ori cu Legiunea de Onoare, în grad de
Cavaler în 1936 și în grad de Ofițer în 1939, de
fiecare dată pentru merite științifice și culturale.

Aviatorul
1 septembrie 1920
Horia Hulubei este numit Șef de biroul
principal clasa II în Secțiunea Tehnică a
Direcțiunii Aviației Civile, pendinte de
Ministerul Comunicațiilor.
La data numirii Horia Hulubei nu avea
studii universitare.

Aviatorul
Jurnalul Oficial al Republicii Franceze, 11 Noiembrie 1918
Horia Hulubei, sublocotenent în armata francez
Nu am găsit dovezi că Horia Hulubei a făcut școala de aviație în Franța.

Tânărul cercetător
Primul articol publicat în 1922,
în timpul studiilor universitare

În perioada studiilor doctorale
(1930-1933) publică 10 articole
în “Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences de
Paris.”
După doctorat, tot în 1933,
publică alte două articole în
“Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences de Paris”.

Articolele sunt publicate fie ca
singur autor fie în colaborare cu
Yvette Cauchois.

Tânărul cercetător
Universitatea din București are în
pregătire volumul:
Horia
Hulubei.
Integrala
articolelor științifice
În Arhiva Horia Hulubei există
deja toate articolele științifice
publicate de Horia Hulubei.

Tânărul cercetător

Senatorul
Decretul Regal prin care Horia Hulubei este numit Senator este unul colectiv.
Odată cu Horia Hulubei sunt numiți în Senat: Ion Agârbiceanu (tatăl lui Ion I.
Agârbiceanu), Dimitrie Gusti, Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu, George Enescu,
Ion Brătescu-Voinești, Emil Racoviță, etc.
În lista de senatori îi găsim pe industriașii Nicolae Malaxa și Dumitru
Mociorniță, alături de mulți militari.
Lista viitorilor senatori e structurată astfel:
I. Consilieri regali
II. Membri fondatori ai Frontului Renașterii Naționale
III. Membri ai Consiliului Superior Național al F.N.R.
IV. Reprezentanți ai agriculturii
V. Reprezentanți ai industriei și comerțului
VI. Reprezentanți ai ocupațiunilor intelectuale
A. Foști miniștri
B. Reprezentanți ai științei și publicisticei
C. Reprezentanți ai muzicii și artelor
D. Reprezentanți ai aviației și marinei
E. Reprezentanți ai cultelor
F. Reprezentanți ai sporturilor și ai educației tineretului.

Profesorul
La Universitatea din
Iași Horia Hulubei a
parcurs toate treptele
carierei universitare de
la Preparator suplinitor
(în 1923) la Profesor
titular (1938).

Profesorul
Numit Profesor la Universitatea din București pe 3 august 1940
de către Carol al II-lea.
Din Memoriul către Rege al lui D. Caracostea, Ministrul
Educațiunii Naționale, aflăm:
„Am găsit că persoana cea mai indicată a ocupa această
catedră este dl Horia Hulubei, profesor titular la Catedra de
Structura Materiei și Radioactivitate de la Facultatea de
Științe din Iași.
Studiile și lucrările dlui Horia Hulubei în specialitatea sa au
făcut cinste științei românești în toate cercurile și instituțiile
științifice din străinătate; profesorii Facultății de Științe din
București, printr-un memoriu adresat ministerului, au socotit
că dl Horia Hulubei ar face cinste Facultății de Științe din
București și au solicitat numirea sa la catedra vacantă”

Rectorul

Numit Rector al Universității din București prin Decretul nr. 1655/4-VI-1941 al
Generalului Ion Antonescu, Conducătorul Statului Român și Președintele
Consiliului de Miniștri

J U R Ă M Â N T
Jur credință Națiunii, Regelui și Statului
Român.
Jur credință și supunere Conducătorului
Statului.
Jur să păstrez ordinea și secretul ce mi s-a
încredințat.
Jur să execut fără șovăire ordinele
Jur să fiu cinstit.
Așa să-mi ajute Dumnezeu.

Președintele CA „Uzinele de Fier și Domeniile din Reșița”

„Uzinele de Fier și Domeniile din
Reșița” (U.D.R.) a fost cea mai mare
societate interbelică din domeniul
siderurgiei și metalurgiei.

Autobiografia

Dr. Petru Groza devine prim-ministru
la data de 6 martie 1945

Autobiografia
„Subsemnatul Horia Hulubei, în vârstă de 48 ani, născut la Iași, Jud. Iași, la 15 Noiembrie 1896, sunt fiu al lui Ion
V. Hulubei, magistrat și a Mariei Hulubei, născută Spiridon, fără profesiune, în vârstă de 72 de ani. – Tatăl a
murit, mama trăiește. –
Sunt căsătorit cu Doamna Alice Hulubei, născută Istrati, titulară a Doctoratului de Stat de la Sorbona, și
profesoară de liceu.
Nu am copii.”
„Aș menționa pe Dl. Stoilow, care a avut
ocazia ca rector să mai știe o parte a activității
mele, și care mai știa de când eram eu rector de o
serie din gesturile mele.
Dl. Prof. Parhon, căruia i-am spus de multe
ori de unele greutăți și i-am făcut unele
confesiuni.
În linii generale, cam așa era lupta noastră.
Prof. Horia Hulubei”

Hulubei văzut de colegi

Hulubei văzut de colegi
„Profesor vechi și cu experiență, cercetător științific de mâna întâia.
Fiind director al Institutului de Fizică al Academiei, nu își poate
consacra decât o parte din activitatea sa laboratorului Facultății. Este
foarte capabil să crească cadre în specialitatea sa. Fiind însă prea
moale, nu impune un ritm suficient de greu activității colaboratorilor
săi.
Frecvența foarte regulată la curs. Cursurile de specialitate pentru
studenții anului IV F au un înalt nivel științific și sunt mereu
modernizate. Cursul anual de Structura materiei pentru semestrele
VI și VII ale studenților de la Fizică este clar și mult documentat,
păcătuiește însă prin dezvoltarea prea mare pe care o dă unor
capitole, în lăsarea altor capitole care rămân aproape neatinse.
Asupra acestui fapt i s-a atras atenția în colectivul de catedră și s-au
luat măsuri pentru o distribuției a materiei mai echilibrată.”

Șerban Țițeica, 4–IV–1953

Diplomatul

Vizita lui Horia Hulubei în Franța ocupată
Iunie 1942


Jurnalul Oficial al Regimului Vichy, Secțiunea
Informations Générales din 16 iunie 1942
(no. 94, anul III) publica o sinteza a discuțiilor
dintre Hulubei si Mareșalul Pétain. Hulubei
însoțit de Dinu Hiott, ambasadorul nostru la
Vichy, are o întâlnire oficiala cu Mareșalul
Pétain și Abel Bonnard, Ministrul Educației
Naționale.



Le Temps, 9 iunie, 1942, pagina doi,
Secțiunea Nouvelles du jour. Se menționează
ca Horia Hulubei vine de la Toulouse și că
pleacă din Spania.



Le Petit Journal, 6-7 iunie 1942, prezintă doar
vizita la Lyon menționându-se în final bucuria
lui Hulubei de a se vedea (în viitor) cu colegii
de la Montpellier și Toulouse.



Le Journal, 6-7 iunie 1942, prezintă doar
vizita la Lyon, fără alte detalii.

Diplomatul

„Ca toți vizitatorii săi, am fost impresionat de admirabila sa sinceritate,
de limbajul său direct și la obiect. Cred că atitudinea Mareșalului Pétain
poate oferi un exemplu prețios într-o lume care își caută calea în durere
și încă nu a găsit-o. Căutăm această cale și în lumea internațională a
științei. [...] Trebuie să trăim o nouă renaștere în Europa.” (Horia Hulubei)

Masonul

I∴G∴M∴A∴A∴U∴ – Întru Gloria Marelui Arhitect al Universului
M∴L∴N∴R∴ – Marea Lojă Națională din România

L∴ – Loja
R∴L∴ – Respectabila Lojă

În loc de concluzii
Teme și direcții de cercetare la Universitatea din București
 Publicarea volumului Horia Hulubei. Integrala articolelor științifice aflat în pregătire la
Universitatea din București
 Studierea activității diplomatice și politice a lui Horia Hulubei în perioada cât a ocupat
funcția de Rector al Universității din București
 Publicarea unei biografii a lui Horia Hulubei ce valorifică documentele inedite din
Arhiva Horia Hulubei a Universității din București (fotografii, scrisori, documente
oficiale)
 Studierea situației politice-financiare care a determinat înființarea Institutului de
Fizică al Academiei Române
 Studierea activității sale științifice, în colaborare cu Yvette Cauchois, ce privește
elementele Z = 85(Astatine), 87 (Francium), și 93 (Neptunium)
Horia Hulubei Archive of University of Bucharest
http://horiahulubei.ro

Citand pe Horia Hulubei
“Ar fi o fericire să se înţeleagă odată temeinic că
unul din factorii cei mai importanţi de formare
economică a unei ţări este cercetarea ştiinţifică
pură, oricât de paradoxal ar părea la prima vedere.”
“Una dintre satisfacţiile mele cele mai mari este că,
prin înfiinţarea Institutului de Fizică Atomică, s-a
realizat posibilitatea de a se creşte în ţară cadre de
fizicieni eminenţi — dintre care mulţi au lucrări deja
cunoscute în lume, aducând prestigiu ştiinţei
româneşti şi asigurând schimbul de mâine în acest
sector. Ei realizează un aport însemnat, pentru
economia ţării, prin lucrările lor.”

