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PROFESORUL EMILIAN ŢОРА

LA 80 DE ANI,

VIAŢA ŞI OPERA.

Prof. dr. doc. ION T. TARNAVSCHI

Profesorul EMILIAN ŢOPA a văzut lumina zilei la Cuciurul Mic

din Bucovina, la 9.11.1900, ca fiul de răzeş a lui CONSTANTIN ŢOPA,
născut de asemenea la Cuciurul Mic (1875) din părinţii VASILE si

EUDOCHIA ŢOPA, mama sa este ELENA ТОРА, născută VASILAU, în

anul 1880 din părinţii ei DUMITRU si ELISABETA TOMORUG, iar

soţia sa a fost STEFANIA GRIGOROVICI.

în timpul activităţii sale a depus o muncă asiduă, neobosită şi de

lungă durată în domeniul botanicei pe care a îndrăgit-o din capul locu-

lui şi căreia i-a rămas credincios pînă astăzi, el poate fi considerat, în

felul.acesta ca un exemplu bun şi viu pentru generaţiile de botanişti,

atît pe tărîm didactic, cît şi ştiinţific.

De mic copil a îmbrăţişat şi a intuit manifestările lumii vegetale

şi implicit celei animale, pe care le-a adîncit mai tîrziu în şcoală şi în

cursul cercetării mediului din jurul său. Pentru prima dată a făcut

cunoştinţă cu viaţa înconjurătoare în grădiniţa părinţilor săi, unde pe

lingă pomi, legume, plante condimentare şi aromatice, a avut ocazia

să cunoască şi să îndrăgească o seamă de ierburi melifere, de leac, de

vopsit şi de ornament aduse aici din flora spontană din jur.

Şcoala primară o urmează în satul său natal, iar liceul real ortodox

îl termină cu diplomă de bacalaureat la Cernăuţi (1921) şi se înscrie

la Facultatea de Ştiinţe, secţia Naturale, şi devine licenciatul ei în anul
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1925, avîndu-i ca dascăli eminenţi pe profesorii EUGEN BOTEZAT,

FRITZ NETOLITZKY, MIHAIL GUŞULEAC, NICOLAE FLORESCU,

ALFONS PENECKE, lOAN PRELIPCEAN s.a. îndrumat în cariera sa

de viitor de aceşti renumiţi reprezentanţi ai ştiinţei, îmbrăţişează cu în-

treaga sa putere de muncă, cu toată pasiunea şi cu neţărmurită dragoste,

studiul ştiinţei amabile şi este numit, după terminarea studiilor sale,

asistent universitar la Grădina Botanică a Universităţii din Cernăuţi,

unde sub conducerea profesorului MIHAIL GUŞULEAC pătrunde repede
tainele pe care le păstrează lumea vegetală, nu numai indigenă, dar şi

exotică, cultivată mai cu seamă în serele instituţiei.

Publicând o serie de lucrări ştiinţifice privind flora şi vegetaţia
Bucovinei se ocupă, mai mulţi ani în şir, cu „Vegetaţia halofitelor din

nordul României în legătură cu cea din restul ţării (1939), după un

stagiu de cîteva luni, pe care le face la „Staţiunea internaţională geo-

botanica mediteraneană şi alpină" (5.1.G.M.A.) din Montpellier (Franţa)

(1938/39) de sub conducerea renumitului fitocenolog J. BRAUN-BLAN-

QUET, întemeietorul şi iniţiatorul fitocenologiei de mare circulaţie în

lumea întreagă, unde are ocazia să-şi însuşească un larg evantai de

cunoştinţe valoroase privind mai cu seamă geobotanica, care stagiu este

un important şi temeinic suport pentru activitatea sa de mai tîrziu.

Teza sa de doctorat, titlul de mai sus, pe care o prezintă este deosebit

de apreciată în ţară şi în străinătate ; ea are un mare răsunet în dome-

niul fitocenologiei. El reuşeşte să facă, în această publicaţie a sa din

„Buletinul Facultăţii de Ştiinţe din Cernăuţi", prima clasificaţie ceno-

taxonomică asupra plantelor halofile din ţara noastră şi descrie pentru

prima oară în ştiinţă mai multe unităţi de vegetaţie, care sînt acceptate

ca atare în mod unanim de geobotanişti de seamă din lumea întreagă.

In felul acesta numele său devine cunoscut în lumea fitocenologilor şi

este considerat ca fiind unul din cercetătorii de seamă din ţara româ-

nească privind covorul ei vegetal, ca fiind un geobotanist desăvîrşit şi

de mare prestigiu, atît pe plan naţional, cît şi mai ales internaţional.

Putem spune că prin această activitate ştiinţifică şi prin cea ulterioară,

neîncetată, face cu cinste parte din marea pleiadă de fitocenologi, care

stăpînesc cu minuţiozitate şi cu temeinicie, atît studiul florei, cît şi a

vegetaţiei ţării, legat, bine înţeles, de aspectele acelora din toată lumea.

Pe lîngă activitatea sa la Grădina Botanică din Cernăuţi este multă

vreme (1924—1940) şi profesor de liceu la diferitele şcoli medii

cernăuţene,

în anul 1940/41 funcţionează, la Grădina Botanică din Bucureşti,
condusă de profesorul MIHAIL GUŞULEAC, transferat în 1939, şi ţine
un curs de geobotanica,, participînd şi la activitatea acestei grădini, ame-

najînd în sectorul de astăzi al „sistemului plantelor" un pîlc mare de

vegetaţie halofilă, cu plante din apropierea oraşului Bucureşti. Tot în

acest timp se localizează şi contribuţia sa importantă privind gimnosper-
mele cultivate în Grădina Botanică din Bucureşti şi în alte părţi ale

capitalei (Bul. Corn. Mon. Naturii, 1944).

Ca şef de lucrări (1941) al Politehnicei „Gh. Asachi" din Cernăuţi

(în locul universităţii de altădată) conduce, după I. GOTTSCHALK

(1941) Grădina Botanică, mai întîi în calitatea pe care o avea, ajutat fiind
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de Dr. MARGITTE DRACINSCHI, саге a studiat spermatozoizii la pte-

ridofite, de Dr. VALERIAN BACIU şi de grădinarul ION MANACH,

folosind cele învăţate de la profesorul său, MIHAIL GUŞULEAC, a

cărui secundant devotat şi plin de idei a fost profesorul Dr! EMILIAN

ŢOPA. Din primăvara anului 1944 însă conduce Grădina Botanică din

Cernăuţi ca director (numit de M.I. cu nr. 168.160) al acestei instituţii
de mare prestigiu internaţional şi care îşi continuă activitatea astăzi

în Uniunea Sovietică.

Refugiat la laşi funcţionează c a şef de lucrări la Facultatea de

Chimie de la Politehnica „Gh. Asachi" pînă în anul 1946 ocupînd şi
postul onorific de conferenţiar, iar chemat în acest an la Cluj este

numit conservator la Muzeul Botanic al Grădinii Botanice, avîndu-1 ca

director pe renumitul botanist profesorul AL. BORZA, pînă în anul

1947. Ducînd aici o bogată activitate ştiinţifică şi de popularizare a

ştiinţei este numit apoi şi director al Grădinii Botanice de la Univer-

sitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj ca vrednic urmaş a profesorului AL.

BORZA, om de ştiinţă emerit, bun organizator şi ctitor al acestei însem-

nate instituţii clujene. In timpul activităţii sale ca director se constru-

iesc şi monumentalele sere, o mîndrie a acestui centru universitar româ-

nesc. El editează, în continuare, buletinul înfiinţat de primul conducător

al grădinii s.a. : voi. I şi II (1958, 1960 7
62) al revistei „Contribuţii Bo-

tanice" din Cluj, care ou cinste este dusă mai departe de actualul direc-

tor profesorul Dr. O. RAŢIU.

In anul 1963, ca pensionar al universităţii din Cluj, este reactivat

şi numit conducător al actualei Grădini Botanice din laşi, pe care o

organizează la Copou, fiind astăzi una din cele mai mari şi moderne

instituţii de acest fel din ţară.
Profesorul EMILIAN ŢOPA a ocupat prin urmare în cariera sa

îndelungată, pe lîngă postul avut la Grădina Botanică din Cernăuţi şi

apoi la Bucureşti, Cluj şi laşi următoarele funcţiuni de specialitate s.a. :

a fost profesor secundar la Şcoala de Fete din Cernăuţi (1929/30), la

Seminarul Pedagogic al Universităţii din Cernăuţi (1930—1940), la liceul

„Mihai Eminescu" din Cernăuţi (1935—1937), la Şcoala de Ofiţeri Sani-

tari din Cernăuţi (1942—1943), apoi conferenţiar onorific pentru botanică

aplicată pe lîngă Politehnica „Gh. Asachi" din laşi (1945/46), conferen-

ţiar pentru geobotanică la Facultatea de Ştiinţe Naturale din Bucureşti

(1940/41), conferenţiar pentru geobotanică la Facultatea de Ştiinţe Natu-

rale din Cluj (1948—1953), conferenţiar la Institutul Medico-Farmaceutic

din Cluj (1948 —1950), funcţionînd şi ca director la Grădina Botanică

din Cernăuţi (1944) şi la Cluj (1953—1960), precum şi la Grădina Bota-

nică din laşi (1963 —1970), pe care din urmă, cu bogata sa experienţă
o organizează, după multele peripeţii a Grădinii Botanice universitare

ieşene, pe locul ei de astăzi, pe fosta vie delà Copou, la început pe o

suprafaţă de 20 de ha, trecînd la 40 de ha, iar în momentul de faţă

se organizează pe 65 de ha şi va avea în cele din urmă cu amenajarea

zonei de protecţie păduroase cea. 165 de ha, din suprafaţa rezervată,

fiind în felul acesta, nu numai cea mai mare din ţară, ci şi una din cele

foarte mari, mai cu seamă din Europa şi din lume în general.

în timpul activităţii sale îndelungate, de peste 50 de ani, pentru

cunoaşterea aspectului general al florei şi vegetaţiei, pe lîngă nenumă-
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ratele cercetări din ţară, a efectuat călătorii de studii şi cercetări în

Franţa (1938/39), Podolia (1943), Bulgaria (1959), Polonia (I960), Ungaria

(1969), Germania şi Austria (1975), etc., intrînd în legătură şi prietenie

cu numeroşi botanişti din străinătate mărindu-şi cu această ocazie schim-

bul său de publicaţii.

Profesorul EMILIAN ŢOPA a publicat peste 300 de lucrări ştiin-

ţifice, care se referă la fitocenologie, floristică şi fitogeografie (mai cu

seamă), la etnobotanică, horticultura, istoria botanicei, bibliografie, ocro-

tirea naturii, teratologic, plante agresive şi otrăvitoare, combaterea su-

perstiţiilor, utilitatea şi valorificarea plantelor, călăuze şi dări de seamă,

necroloage, recenzii şi lucrări didactice pentru folosinţa studenţilor,

îndeosebi.

Ca botanist înnăscut şi mereu la curent cu cele mai noi date biblio-

grafice, avînd o gîndire cu un orizont larg, ceeace dovedeşte şi multi-

tudinea preocupărilor sale, a îmbogăţit literatura de specialitate cu lu-

crări valoroase şi bine apreciate de specialişti autohtoni şi străini.

Remarcăm cu bucurie că contribuţia sa ştiinţifică este citată, în

lucrările lor de specialitate, de foarte mulţi reprezentanţi ai biologiei

vegetale contemporane ca : TR. SAVULESCU, J. BRAUN-BLANQUET,

H. TÜXEN, lUL. PRODAN, MIHAIL GUSULEAC, AL. BORZA, E.

NYÄRÄDY, EM. POP, OBERDORFER, GAJEWSKI, B. PAWLOWSKI,

R. SOÖ şi încă mulţi alţi botanişti.

Ca bun geobotanist a descris peste 10 fitotaxoni noi pentru ştiinţa uni-

versală, d.e. : CI. Puccinellio-Salicornetea Ţopa 1939, Ass. Camphoros-
metum annuae Ţopa 1939, Ass. Camphorosmetum monspeliacae var.

pilosa (Keller) Ţopa 1939, Ass. Leuzea salina cum Oenanthe silaifolia

Ţopa 1939, Ass. Agrostideto-Beckmannietum Ţopa 1939, Ass. Juncetum

Gerardii Ţopa 1939, Ass. Astereto-tripolii-Triglochinetnm maritimi Ţopa

1939, Ass. Staticeto-Artemisietum monogynae Ţopa 1939, şi încă multe

altele. El a menţionat în lucrările sale de specialitate peste 75 de unităţi
taxonomice necunoscute pentru România. A descris deasemenea multe

plante noi pentru Flora României între care vom aminti numai cîteva

unităţi taxonomice s.a. : Aesculus x hemiacantha, Ribes heteromorphum,
Scorzonera mucronata, Populus simonii f. jastigiata, Utricularia inter-

media, etc

Fiind un bun specialist al plantelor, prin numirea sa cu adresa Pre-

zidiului Acad. R.P.R. nr. 547/1949, a colaborat asiduu la „Flora R.P.R.

resp. R.S.R.", prelucrînd familiile Isoëtacae, Ophioglossaceae, Osmund-

aceae, Marsiliacéae, Salviniaceae
, Nyctaginaceae (voi. I) ; familiile Buxa-

ceae, Callitrichaceae, Calycanthaceae (voi, II) ; familiile Nymphaeaceae,

Ceratophyllaceae, Elatinaceae, Droseraœae (vol. III) ; familiile Legumi-

nosae s.a. : genurile Lupinus, Laburnum, Arachis, Cicer, Lens, Pisum şi

Glycine, iar în colab. genurile Vicia şi Phaseolus, apoi Punicaceae, tot

aici prelucrează singur familiile Trapaceae, Halorrhagaceae şi Hippuri-
daceae (voi. V) ; familiile Simarubaceae, Sapindaceae, Hippocastanaceae

şi Celastraceae (voi. VI) ; familiile Ericaceae şi Hydrophyllaceae (voi.

VII) ; familiile Lentibulariaceae, Gentianaceae şi Asclepiadaceae (voi.

VIII) ; familiile Alismataoeae, Butomaceae, Hydrocharitaceae, Juncagina,

ceae, Potamogetonaceae, Najadaceae, Typhaceae, Sparganiaceae şi Com-

melinaceae (voi. IX), iar în colaborare prelucrează familiile Ăraceae,



235

S singur Fam. Lemnaceae (vol. XII). Acest fapt este menţionat de
C. VACZY şi în volumul XIII din Flora R.S.R., la pagina 179.

Noi găsim amintită colaborarea sa competentă si la Dicţionarul etno-
botanic (a lui AL. BORZA), la Etnobotanica delà Porţile de Fier, la

Aspectele din flora şi vegetaţia de la Ada-Kaleh, Flora Exsiccata Roma-

maae (150 taxoni), Herbarium Mycologicum Romanicum (5 taxoni), Sche-

dele Florei Moldovei-Dobrogiei (c. 50 taxoni), Călăuza Monumentelor

Naturii din Moldova, precum şi la editarea cataloagelor de seminţe Gră-

dinii Botanice din Cernăuţi (1927—1944), din Clvi (1946—63) si din laşi

(1963—1970 etc.)

El este şi unul din primii botanişti care leagă în mod fericit teoria

cu practica în preocupările sale, încă la Cernăuţi şi Cluj, dar mai ales

la grădina din laşi. Plantele exotice utile cu care experimentează cu

succes sînt foarte multe la număr, din care voi numi numai cîteva s.a.

~Arachis hypogaea, Apios Hablitzia tamnoides, Lagerstroemia

indica, Peganum harmala, Tetragonolobus purpureas, Sagittaria latifolia

Thladiantha dubia etc., pe care le recomandă spre a fi introduse şi

extinse în cultură.

De asemenea a ţinut în foarte multe oraşe şi staţiuni balneare din

ţară, la solicitarea comitetelor de cultură şi educaţie socialistă, ARLUS.

A.C.A., Casei de Pionieri etc., numeroase conferinţe, acoperind practic

aproape toată ţara. Ca un convins ocrotitor al naturii a ţinut multe pre-

legeri, mai cu seamă în faţa tinerilor, sădind în felul acesta în mintea

lor ideia de a lăsa urmaşilor un mediu de viaţă cît mai nealterat şi să

înţeleagă această importantă şi nobilă acţiune. El a lăsat tinerelor cadre

şi însemnata sa broşură „Călăuza monumentelor Naturii din Moldova"

(1969), drept îndreptar. El a prezentat în acţiunea sa de conferenţiar

diferite subiecte (vom menţiona numai unele din ele) ca : „Apicultură

în România, în trecut şi prezent", „Covorul vegetal sursă de «hrană şi

viaţă, mediul antipoluant şi reconfortant". „Endemismele floristice din

România", „Fenomene şi curiozităţi ale naturii", „îndemnuri pentru

ocrotirea naturii (jud. Neamţ)", „Natura ca factor constitutiv al unităţii
neamului românesc", „Natura şi rolul ei în existenţa poporului român",

„Reflecţii asupra florei ornamentale din România", „Rolul plantelor verzi

în natura şi viaţa omului", „Zizanologia o problemă fitosanitară de inte-

res internaţional", „Evoluţia regnului vegetal" şi multe alte subiecte mai

cu seamă avînd caracter naţional, prin care s-a făcut cunoscut în ţară

că bun popularizator al ştiinţelor naturii. Am dat această enumerare

parţială pentru a cunoaşte sfera felului său de gîndire şi propagare.

Tot aici este nimerit de a aminti şi preocuparea profesorului EMI-

LIAN ŢOPA pe care a avut-o ca memoria unor oameni de ştiinţă în-

semnaţi, să fie cinstită de cei prezenţi şi mai cu seamă de oamenii de

ştiinţă viitori. El a evocat în felul acesta opera şi viaţa marilor noştri

botanişti lULIU PRODAN.ARTUR COMAN, MIHAIL GUŞULEAC, ALE-

XANDRU BORZA, FLORIAN PORCIUS, AUREL PROCOPIANU-PRO-

COPOVICI, EMIL POP, ERASMUS NYArADY, SIMION FLOREA MA-

RIAN, FRITZ NETOLITZKY, DIMITRIE BRANDZA, JULIUS BAUM-

GARTEN, ALEXANDRU BUIA etc.

In calitate de membru (îndeplinind şi unele funcţii) a activat la

Muzeul Regional Cernăuţi, la Societatea horticolă-filiala Cernăuţi, la



236

Uniunea Geobotanică a Carpaţilor, la Comisia Monumentelor Naturii

(CMN), la ARLUS şi SRSC (1951—1978), la Casa Pionierilor, la АСА

din laşi, la SSNG resp. SSB, la Cercul Botanic din Cluj, etc.

Ca pensionar din 1970 (1 februarie) activează drept consultant ono-

rific la Grădina Botanică a Universităţii „Al. I. Cuza" din laşi.

Sacrificînd sănătatea sa şi neglijînd, în parte, familia sa, a căutat

să lase în urma sa ceva util, edificator şi netrecător. Pe lîngă activitatea

de dascăl a efectuat aproape săptămînal cu elevii şi studenţii săi ieşiri

pe teren binevenite, a organizat o serie însemnată de expoziţii, muzee

şi grădini şcolare botanice, etc., neuitînd nici pe primul geobotanist al

ţării noastre, Dr. AUREL PROCOPIANU-PROCOPOVICI, pentru cinsti-

rea căruia a organizat la Seminarul Pedagogic al Universităţii din Cer-

năuţi „Expoziţia Botanică", ajutat de NICALE HRISTEA.

Nu putem să nu menţionăm aici şi participarea sa consecventă la

Consfătuirile Naţionale de Geobotanică (zece la număr), organizate de

Secţia de Botanică a SSNG resp. SSB, făcînd parte din diferitele comisii

de lucru a acestora, aducînd în acest fel totodată un preţios şi compe-

tent aport pentru buna desfăşurare a lor, consfătuiri care au avut loc

aproape pe tot cuprinsul ţării, timp de 16 ani (1958 —1974).

Este cazul să amintim şi îmbucurătorul fapt că acest botanist de

seamă după o lungă şi variată activitate profesională şi ştiinţifică, în

deplină facultate a însuşirilor sale fizice şi spirituale ca om, a ajuns

la respectabila vîrstă de 80 de ani, avînd totodată singur grijă de buna

sa vieţuire zilnică, luînd parte, aproape ca în tinereţe, la toate mani-

festările în domeniul botanicii din ţară. El a fost sărbătorit asa cum
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trebuie de instituţia pe care a înfiinţat-o şi a organizat-o pe baza cuno-

ştinţelor sale pe care le-a acumulat în prodigioasa şi îndelungata sa

viaţă.
Activitatea bogată a profesorului EMILI AN TOPA, a fost scoasă în

evidenţă la 9.11.1975 de Senatul Universităţii „Al. I. Cuza" din laşi, prin-
tr-o adresă, ou ocazia împlinirii vîrstei sale de 75 de ani, în care se

spune textual : „Stimate tovarăşe profesor EMILIAN ТОРА, In numele

Senatului Universităţii, al studenţilor şi al meu personal vă rog să-mi

permiteţi să vă adresez cele mai alese urări de sănătate şi de fericire,
cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naştere şi de 50 de ani de

activitate ştiinţifică şi socială".

„Valoroasa dumneavoastră activitate consacrată studiului floristic

şi cercetărilor de fitosociologie, care prin probitatea ştiinţifică a trecut
de mult graniţele ţării, a contribuit la mărirea patrimoniului ştiinţific
românesc în domeniul ştiinţei botanice".

„Dar numele dumneavoastră va rămîne peste veacuri dăltuit cu

litere de aur pe frontispiciul botanicii, căci aţi fost unul dintre pionierii
care au legat demonstrativ ştiinţa de practică prin activitatea din ultimii

30 de ani la Grădina Botanică din Cluj şi la cea din laşi, adevărat în-

temeietor al celei mai tinere şi mai moderne grădini botanice aceea a

Universităţii „Al. I. Cuza" din laşi, cu fiecare plantă din grădina noastră

aţi sădit cîte o părticică din nobleţea sufletului dumneavoastră şi a dra-

gostei nestăvilite pentru frumuseţea naturii şi ocrotirea ei".

„în această zi în care vă sărbătorim, vă asigurăm de toată dragostea
noastră împletită cu respectul pe care vi-1 păstrăm şi vă rugăm să ne

permiteţi a vă socoti în continuare un sfetnic bun şi înţelept, pentru a

ne bucura mai departe de bogata dumneavoastră experienţă. La mulţi
ani ! ss. Prof. Dr. MIHAI TODOSIA, rectorul Universităţii. Conf. Dr.

M. LEOCOV, Directorul Grădinii Botanice".

Cu prilejul apropiatei aniversări de 80 de ani un admirator de altă

specialitate, jurist, din oraşul Suceava, VALERIAN DOBOŞ-BOCA, într-o

scrisoare amicală scrie : „Rugăm binevoiţi a primi călduroase mulţumiri

pentru frumoasa imagine a contribuţiei fundamentale a muncii D-Voastre,

la universitatea din laşi. Grădina Botanică din Cluj şi Cernăuţi şi ca

pretutindeni, pe unde aţi trecut, aţi lăsat urme care nu se şterg nici

peste decenii. Şi peste tot aceeaşi discreţie şi aleasă modestie, care sînt

expresia şi pecetea adevăratului om de ştiinţă, care dă tot şi nu cere

nimic ! De aceea veţi si sta alăturea cu spiritele luminate, care au purtat

nume în Bucovina noastră, ca GEORGE TOFAN, MIHAIL GUŞULEAC,
EUGEN BOTEZAT, etc., etc în acest amurg, deşi cu soare de iarnă,

care este acelaşi pe Bahlui, ca şi pe pîrîul Căcăinei Sucevei, Şiretului

sau Clucucicăi, ne gîndim la locuri şi oameni de altă dată"... „noi îi

urăm* profesorului Dr. EMILIAN ŢOPA, sănătate şi înţeleaptă resem-

nare pînă la împlinirea tuturor legilor".

Cu ocazia împlinirii respectabilei vîrste de 80 de ani a profesorului

EMILIAN ТОРА a fost felicitată conducerea Grădinii Botanice din laşi

într-o scrisoare a fostului director al Grădinii Botanice a Universităţii

din Bucureşti (1.11. 1980), în care se spune : „lubiţi confraţi, Mă bucur

din suflet că instituţia D-Voastre are prilejul să-1 sărbătorească la îm-

plinirea vîrstei de 80 de ani pe profesorul Dr. EMILIAN ŢOPA, aşa cum
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se cuvine, cai*e propus de mine, a reuşit împreună cu D-Voastre, să

înjghebeze, în continuare, astăzi cea mai mare Grădină Botanică din

ţară în Municipiul laşi, servind şi acuma, ca şi înainte, cu toate vicisi-

tudinile sale, atît învăţămîntul botanic pentru instruirea studenţilor
iubitori de natură, precum şi marelui public ieşean şi de pretutindeni.

„Vă fericesc pe D-Voastre că aţi avut parte de un om dinamic, bine

pregătit în specialitatea sa şi priceput, pentru realizarea unui vis înde-

lungat, legat de predarea ,scientiae amabilis", în una din cele mai vechi

centre universitare din ţara noastră".

„Ca fost director al Grădinii Botanice din Bucureşti, timp îndelun-

gat, într-o vreme de mare restrişte, care cu plăcere a stat la dispoziţia
surorii sale ieşene, îmi pot da seama ce vrea să spună faptul să con-

tribui, cu pasiune, la crearea unei atît de importante aşezări universitare

de zeci de hectare, cum este astăzi cea durată în laşi, care va trebui să

trăiască îndelungat drept fală marei urbe ieşene".

„Cu toate că nu mă pot deplasa din capitala Ţării, vă rog să mă

consideraţi prezent la aniversarea organizată de D-Voastre, dorindu-vă

mult succes în munca DV pentru binele tuturor, sărbătoritului multă

sănă+ate şi o viaţă cît mai lungă. Cu deosebită stimă, ss. Prof. Dr. doc.

lON T. TÂRNAVSCHI".

In ziua de 9.11.1980, la Grădina Botanică a avut loc cu mare fast

sărbătorirea împlinirii vîrstei de 80 de ani a profesorului Dr. doc. EMI-

LIAN ŢOPA, înfiinţătorul şi organizatorul Grădinii Botanice de la Uni-

versitatea „Al. I. Cuza" din laşi. La această manifestare publică, însem-

nată pentru grădină, au luat parte pe lîngă botanişti, muzeologi, cer-

cetătorii ieşeni şi un însemnat număr de musafiri din centrele universi-

tare din România, în total 40 de persoane. Şedinţa de sărbătorire a fost

prezidată de actualul director al Grădinii Botanice din laşi, profesorul
Dr. M. LEOCOV, asistat de rectorul şi doi prorectori ai. universităţii din

laşi. Cu acest prilej, s-a înmînat sărbătoritului un album şi o scrisoare

a Universităţii „Al. I. Cuza" din laşi, pe un pergament, în care se spune :

„Mult stimate tovarăşe profesor Dr. doc. EMILIAN ŢOPA, Conducerea

Universităţii „Al. I. Cuza" din laşi, a Facultăţii de Biologie şi Geogra-

fie şi a Grădinii Botanice din laşi, vă adresăm cu prilejul aniversării

a 80 de ani de viaţă cele mai călduroase felicitări. Cu această ocazie

vă aducem omagiul nostru pentru întreaga dumneavoastră activitate pusă

în slujba ştiinţei, învăţămîntului, a organizării şi dezvoltării Grădinii

Botanice ieşene, urîndu-vă în continuare mulţi ani, multă sănătate şi

putere de creaţie", ss. : Rector Prof. Dr. MIHAI TODOSIA ; Decan, Prof.

doc. С ZOLYNEAK ; Director, Prof. Dr. M. LEOCOV".

La cuvintele de omagiere care i adresat, în mod oficial şi de

către cei prezenţi, a răspuns, menţionînd cu evlavie pe soţia sa şi pe

părinţii săi, ca oameni de omenie, cumpătare şi plin de iniţiativă, care

iau dat viaţa şi după ce aminteşte cu recunoştinţă pe dascălii pentru
îndrumare şi încurajare şi pe colaboratorii săi BIRZU şi HORGA, pentru
care solicită un moment de reculegere, spune între altele, că toată, ago-

niseala sa, mai ales biblioteca şi aparatura, o lasă, nesilit de nimeni şi
îndemnat numai de inima sa largă, urmaşilor săi delà ultimul său loc

de muncă pentru a fi păstrate într-un mod adecvat şi la îndemîna tutu-

ror, oricând şi oricui.
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Trebuie să mai remarcăm că profesorul EMILIAN ŢOPA a primit

pentru această importantă zi mult peste 3 duzine de scrisori de felici-

tare ; majoritatea dintre aceştia conduc astăzi diferite instituţii din ţară,
între cari foarte mulţi pensionari, care cunosc îndeaproape contribuţia
adusă de sărbtăorit la promovarea ştiinţei botanice, organizarea şi dez-

voltarea ei în ţara românească, precum şi instituţii cum este filiala Aca-

demiei R.S.R. din Cluj-Napoca. Profesorii din Cîmpulung, cam 38 la

număr, care arată în scrisoarea lor, printre altele, că „întrucît în cadrul

cercului pedagogic ce are loc la Şcoala Generală din comuna Frumosu,

profesorii de biologie din zona Cîmpulung/Moldovenesc îşi înclină frun-

tea cu profund respect şi vă transmit omagiul cel mai sincer cu prilejul

împlinirii înaltei vîrste de 80 de ani de viaţă. Vă .rugăm să primiţi me-

sajul nostru de admiraţie şi devoţiune, sentimentele de gratitudine şi

fidelitate, ca modeşti discipoli ai Dumneavoastră, care v-aţi consacrat

viaţa, munca şi creaţia ştiinţei biologice româneşti şi universale".

„Alături de toţi cei care vă cunosc meritele ştiinţifice şi persona-

litatea umană, vă preţuim ca neobosit cercetător al Florei Române şi

al celei din frumoasa şi «veselă grădină» a Bucovinei".

„In numele nobilei pasiuni şi al dragostei pentru natură, rămîneţi
un exemplu de cercetător şi ocrotitor al ei".

„Prestigioasele grădini botanice din ţară v-au înscris numele în car-

tea de onoare a evoluţiei lor".

„Sînteţi în acelaşi timp un reputat om de ştiinţă şi un mare om de
omenie, o aleasă pildă de modestie şi simplitate pentru toţi, pentru noi

înşine".

„La sărbătorirea vîrstei DV. octogenare încercăm să vă privim fla-

căra nestinsă a dragostei de ştiinţă şi lumina ce iradiază mereu din

inima DV. tînără, rugîndu-vă să împărtăşiţi bucuria şi mîndria tuturor

celor prezenţi care, astăzi, din toată inima vă trimit urarea de mulţi
ani, de îndelungată sănătate şi de bucurii izvorîte din munca DV. puşi
în slujba Biologiei".

In felul acesta profesorul EMILIAN ŢOPA a păşit în plină sănătate

şi cu voie bună în cel de al 81-lea an de viaţă şi-1 rugăm să primească
cu acest prilej şi din partea revistei Grădinii Botanice din Bucureşti şi
a personalului ei, şi al meu, cele mai bune urări de viaţă îndelungată şi

de prosperitate şi dorim să rămînă mai departe un pivot însemnat al

ştiinţei româneşti a cărui reprezentant important s-a dovedit a fi prin
activitatea sa depusă fără încetare pentru bunul mers înainte a cercetării

în biologie vegetală din ţara noastră.


