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Dintre botaniştii noştri de seamă, o activitate multilaterală ştiinţi-

fică, didactică şi organizatorică, deosebit de valoroasă, fecundă şi de pio-

nierat a dcsfăşurat-o cu aleasă pasiune, pricepere şi întregul devotament,

timp de aproape trei decenii, la sfîrşitul veacului trecut, eminentul dascăl

şi om de ştiinţă, de înaltă reputaţie, profesorul dr. Dimi t r i e (De-

metrius) Вгân d z ă.

Activitatea sa ştiinţifică este îndeobşte bine cunoscută mai ales prin

lucrările sale de primă sinteză şi concepţie : „Prodromul florei române

sau enumeraţiunea plantelor pină astăzi cunoscute în Moldova şi Vala-

chia" lucrare cu enumerarea a 2100 de specii scrisă, în bună parte, în

Moldova la laşi şi publicată între anii 1879—1883 la Bucureşti ; „Flora

Dobrogei" publicată postum (1898) de Academia Română sub îngrijirea lui

Sabba Ştefănescu cuprinzînd 1176 de specii de Cormofite şi „Despre

vegetaţiunea României şi exploratorii eiu lucrare ce constituie subiectul

discursului său de recepţie ţinut la Academia Română (11.IV. 1880), şi re-

prezintă, în fond, primul program botanic în care D. Brândză indică,

metodic, direcţiile de cercetare şi principiile călăuzitoare pentru explo-

rarea amplă a florei şi vegetaţiei ţării. Răspunsul la discurs i-a fost dat

de către Gr. Ştefănescu 1
.

1 Pentru elaborarea acestui material s-a folosit documentaţia Academiei

R. S. România şi anume : Fişierul de biologie, Analele, Memoriile, Desbaterile,

Procesele-verbale ale şedinţelor Secţiunii Ştiinţifice ca şi a celor ordinare (gene-

rale) menţionate în text. In lucrările enumerate, la bibliografie, sînt trecute şi

datele din publicaţiile altor autori.

17
2 — Acta Botanica

ACTA BOTANICA HORTI

BUCURESTIENSIS

1983 — 1984

BUCUREŞTI 1984



18

Acest discurs al lui D. Brândză ca şi acelea prezentate de către

A. F ă t u, D. Grecescu şi FI. Porcius au avut, în acele tim.puri.

un deosebit ecou pentru dezvoltarea botanicii în ţara noastră, atrăgind
cu mult curaj, atenţia forurilor direguitoare şi antrenînd interesul sta-

tului în studiile botanice, cu caracter fundamental şi aplicativ, necesare

a fi subvenţionate.

D. Brândză tine câteva comunicări Ia Societatea linneană de bo-

tanică de la Paris al cărei membru a fost în tot decursul vieţii sale.

Activitatea deosebit de prestig ; o2să a prof. D. Brândză se con-

cretizează tot mai mult şi îşi atinge scopul şi apogeul cu unanimă pre-

ţuire şi admiraţie, în cadrul Academiei Române, în mijlocul colegilor săi.

Alegerea sa ca membru ordinar (activ) al Academiei Române s-a

făcut pe baza meritelor sale, la data de 30 iunie 1879 (acum 103 ani), pe

cînd avea vîrsta de 34 de ani. Acest an coincide cu începutul publicării

„Prodromului" său ca şi cu prima sa delegaţie din partea Academiei de

participare la explorările ştiinţifice clin Dobrogea.

Activitatea sa multilaterală la Academie se desfăşoară în cadrul Sec-

ţiei (Secţiunii) Ştiinţifice după un plan metodic bine organizat, pe care îl

realizează treptat, cu aleasă competenţă, energie creatoare şi iniţiativă,
din ziua alegerii sale (1879) şi pînă la apusul vieţii, cu mult prea

devreme (3.VIII.18î)5).

Timp de 16 ani, D. Brândză a primit o serie de însărcinări de

mare răspundere, aducînd un spirit înoitor prin multitudinea şi variaţia
înfăptuirilor sale.

Este demn de relevat faptul, că activitatea sa în Academie a constat

nu numai în competenţa sa în botanică, ci şi în general în acţiunile şti-
inţifice şi culturale, cu caracter teoretic şi aplicativ ale biologiei, medi-

cinei, ca şi ale ştiinţelor naturale şi umanistice în general, dînd dovadă,
în diferite împrejurări, de o vastă cultură şi o erudiţie rară, sarcină pe
care a realizat-o dintre botanişti, într-o altă etapă în cadrul aceluiaşi for

ştiinţific, prof. Tr. Săvul esс v.

în dezvoltarea Secţiei Ştiinţifice, dr. D. Brândză a depus cu stră-

duinţe pilduitoare o activitate valoroasă, la început alături de fostul său

magistru, în ale botanicii de la laşi. A. Fătu, şi mai apoi în colaborare

cu acad. D. Grecescu şi acad. FI. Porcius, dintre botanişti. în iot timpul
a desfăşurat, cu prestigiu, o preocupare susţinută şi a' excelat prin o

înaltă ţinută şi capacitate creatoare.

Aceste fapte, cu întruchiparea tot mai mult a calităţilor sale remar-

cabile au dus, mai tirziu, la alegerea şi la numirea sa, între 1893—1895

ca vicepreşedinte al Academiei Române. Ales si reales în trei serii suc-
cesive dintre care la prima sa alegere (1892—1893), D. Brândză a ob-
ţinut în şedinţa din 31. 111. 1892. ţinută sub preşedinţia lui St. Falco-

lanu, un număr de 17 voturi din 18 votanţi (An. Ac
'

Rom S II t XIII
1891. 1892, p. 132). ".Л-,/.

Răsfoind documentele oficiale ale Academiei R.S.R. (fişierul de bio-

logie, Analele, Memoriile, dezbaterile, procesele-verbale s.a., ale şedinţe-
lor Secţiei Ştiinţifice ca şi a celor ordinare (generale), constatăm

— cu

privire la activitatea lui D. Brândză
— acumularea unui vast mate-
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rial documentar din care rezultă, în mod pregnant, participarea sa de

bit de activă în multiplele acţiuni ştiinţifice şi organizatorice ale Acade-

miei, desfăşurate într-o perioadă relativ scurtă, dar cu o energie rareori

întîlnită si o intensitate demnă, de toată lauda.

Vom încerca să sistematizăm din noianul de date variaţia extrem

de complexă a atribuţiilor, la care a răspuns cu pricepere şi entuziasm,

ca şi a înfăptuirilor sale prodigioase şi să exemplificăm, doar numai în

parte, unele dintre momentele principale din viaţa sa academică, care

au sudat legătura trainică dintre Universitate, prin prof. dr.

D. В r â n d z ă, cu Academia Română, for suprem al ştiinţei şi culturii

româneşti, care 1-a chemat, cu vrednicie, sub cupola sa.

Este de subliniat totodată faptul că întreaga sa activitate creatoare

în biologie şi în general în ştiinţă şi cultură, nu a fost şi nu a rămas

închisă în incinta supremului for ştiinţific al ţării, ci ea s-a manifestat şi

a rodit din plin şi în afara Academiei, astfel în relaţiile statornicite cu insti-

tuţiile de resort : Universitatea din Bucureşti, Grădina botanică, Muzeu,

Herbar s.a., ca şi alături de întregul popor, prin generozitatea sa, ca un

valoros propagator al ştiinţei pentru cei mulţi, contribuind în acest fel,

în mod remarcabil la propăşirea culturii, a dezvoltării economiei naţio-

nale, a
ridicării nivelului cultural al maselor şi aceasta, încă în primele

etape de organizare şi de ascensiune a aspiraţiilor neamului nostru spre

progres şi civilizaţie. în acest fel D. Brândză a ridicat cu destoinicie

prestigiul ştiinţei româneşti pe care a servit-o ca distins promotor cu

întregul devotament şi cu sacrificiul vieţii, cu răsunet de cinstire şi de

utimă în ţară şi peste hotare.

în cadrul şedinţelor Secţiei Ştiinţifice şi acelea ordinare ale Acade-

miei, D. Brândză a prezentat, pe rînd, comunicările sale ştiinţifice

cu p'snte noi pentru ştiinţă şi pentru tară ca şi prima parte a Prodro-

mului (1879), iar în 1884 comunică, în urma explorărilor botanice, me-

moriul său asupra „Geografiei botanice şi a vegetaţiunii din Dobrogea",

lucrare ce a cunoscut un deosebit succes.

între numeroasele însărcinări pe care le-a avut sînt acelea de analiză

a unor lucrări de botanică (prezentate de А. К â n i tz, Fi. Por ei us

s.a.), de alegerea a noi membri corespondenţi (V. J a n к а, А. К â n i t z)

şi onorari (L. Haynald) şi anunţă în plen încetarea din viaţă a lui

À. Fă tu (1886) şi a lui I.'Cihac (1888).

Analiza critică a lucrărilor, cu un variat conţinut se reflectă în

rapoartele sale temeinice cu recomandarea fie pentru publicare, fie pen-

tru premiere, impresionează, indiferent dacă sînt de floră şi faună, de

morfologie, anatomie, histologie şi fiziologie vegetală şi animală, de geo-

logie şi paleontologie, chimie analitică şi aplicată s.a. fie de maternologie,

terapeutică medicală, degenerarea şi regenerarea nervilor, igienă şi me-

dicină poporană, studiul vinurilor, situaţia asupra spitalului din Bîrlad s.a.

A dat răspunsul la discursul de recepţie a lui Gr. С o b ă 1 с e s с u,

fostul său prifesor de la laşi şi întocmeşte, în bună parte (1884), răspun-
sul la discursul de recepţie a lui F 1. P о г с i u s, an în care D. Brândză

sufere din plin pierderea colecţiilor de muzeu şi herbar a Secţiei de bo-

tanică a Muzeului Naţional în urma incendiului şi fiind cu sănătatea şu-

brezită, răspunsul a fost dat de către P. S. A u r e 1 i a n (1885).
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D. Brândzăa făcut parte din comisiile de premii anuale şi a

premiilor de Stat „Gh. Lazăr", „Năsturel Herescu", „Eliade Rădulescu" ca

şi din alte numeroase comisii.

Participă la revizuirea, pentru botanică s.a., a dicţionarului limbii

române ocupîndu-se totodată de variate probleme de ortografie, lucrări

care au stat la baza terminologiei botanice în limba română, domeniu

care, pe atunci, a intrat în preocuparea oamenilor de ştiinţă biologi

(A. Făt u, D. Brândză, FI. Porciu s). literaţi, lingvişti s.a.

Un rol important între iniţiativele întreprinse şi desfăşurate de Aca-

demia Română, în primele sale etape de organizare, au constat, prin con-

tribuţia valoroasă a dr. D. Brândză, în următoarele trei mari acţiuni :

1
— Propunerea prezentată de către D. Brândză, Gr. Cobăl-

cescu şi FI. Fălс oi an u de publicare, în mod separat, a lucrărilor

Secţiei Ştiinţifice, ca o publicaţie periodică specială şi aceasta constituind

o necesitate pentru ţară şi străinătate, cu prezentarea lucrărilor în limba

franceză sau cu rezumate în limbi străine pentru ca astfel să fie asigu-

rată eficacitatea activă la mişcarea ştiinţifică universală. Se cere totodată

elaborarea unui regulament editorial ca şi obţinerea fondurilor necesare

pentru publicarea Memoriilor Secţiei Ştiinţifice ale Academiei Române.

2 — Acea de a 2-a acţiune a constat în elaborarea materialului pri-
vind explorarea ştiinţifică multilaterală a Dobrogei. Comisia instituită

şi formată din M. Kogălniceanu, B. Petriceic u-H aşd e u şi

Gr. Ştefănescu, cooptează şi deleagă pentru partea botanică şi alte

aspecte de cercetare pe dr. D. Brândză.

Incursiunile făcute de D. Brândză în Dobrogea în anii 1879, 1881

şi 1882 constituie primele deplasări metodice româneşti de explorare bo-

tanică în acest ţinut. în urma acestora D. Brândză prezintă în şe-

dinţa ordinară din 19.111.1892, sub conducerea lui D. Stiirdza, me-

moriul său asupra „Geografiei botanice şi a vegetaţiunii din Dobrogea",

lucrare ce constituie, ca tematică şi concepţie, o premieră a cercetărilor

botanice din ţara noastră. Ea a deschis larg drumul în noi explorări bota-

nice naţionale şi a stat la baza dezvoltării cercetărilor nu numai asupra

teritoriului dobrogean ci şi a diferitelor regiuni ale României.

în această „relaţiune" autorul se referă la istoricul cercetărilor bo-

tanice de pînă atunci, constată
— pe baza identificării a 700 de specii de

Cormofite — heterogenitatea florei dobrogene, explicată ecologic, clima-

tologie şi geobotanic ca aparţinînd unui ţinut de interferenţă fitogeogra-

fică specifică, menţionînd că Dobrogea constituie, cităm „unul dintre teri-

toriile botanice de tranziţie cele mai interesante". Se referă astfel la unele

analogii şi interferenţe florogenetice delimitînd 6 regiuni botanice. Pu-

blică lucrări floristice cu specii noi pentru Dobrogea (1889—1890), iar în

anul 1898 apare postum „Flora Dobrogei".

Manuscrisul acestei lucrări este predat Academiei, după moartea lui

D. Brândză, de către soţia sa Natalia Brândză la 15.X1.188H.

Propunerea ca acest manuscris să fie trimis pentru cercetare Secţiei Şti-
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inţifice este respinsă şi se acceptă publicarea lucrării cu alocarea sumei

necesare (An. Ac. Rom., S. 11, t. XIX, 1896—1897).

încă în şedinţa clin 16. 111. 1893, D. Brand ză dă unele explicaţii

asupra „Florei Dobrogei" menţionînd că în acel timp fiind absorbit cîţiva

ani la rînd de lucrările instalării Institutului botanic nu putea avea la

dispoziţie colecţiile botanice necesare pentru revizuirea şi completarea

lucrării. Dorinţa lui însăşi era să facă, cităm „o lucrare cit se poate mai

completă şi crede că ea va putea intra la tipar în acel an" (1893) (An. Ac.

Rom., S. 11, t. XV, 1892—1893, p. 112, 113). Rezultă clar, din aceste for-

mulări, că D. В r â n d z ă îşi dădea bine seama, pe atunci, că această lu-

crare a sa avea nevoie de noi precizări şi completări. Preocupările cu

inaugurarea Institutului, lecţia inaugurală şi sănătatea şubrezită nu i-au

putut da răgazul necesar de a revedea manuscrisul, datorită situaţiei sale

precare ivită în urma incendiului Muzeului clin 1884.

3 — Cel de-al treilea aspect în care se relevă raportul dintre Aca-

demie şi personalitatea ştiinţifică şi didactică universitară a lui

D. В r â n d z ă rezultă, concludent, din contribuţia sa dată la organizarea

(1882), acum 100 de ani, în cadrul Muzeului de Istorie naturală din Bucu-

reşti (clădirea centrală a Universităţii) a unei „Secţiuni botanice" con-

dusă de către D. В r â n d z ă, secţie care devine cea mai apreciată, nimi-

cită însă în incendiul din 24.111.1884 în care au fost distruse colecţiile adu-

nate în 20 de ani.

Deşi Muzeul nu era o instituţie a Academiei, totuşi Academia şi

membrii ei, au făcut întregul efort pentru a contribui, în mod substan-

ţial, la refacerea lui, a cărei Secţie de botanică a fost organizată şi con-

dusă de acad. dr. D. В r â n d z ă.

în urma discuţiilor din şedinţa ce a avut loc, purtate de V. U r e-

chiă, T Maiorescu, N. lonescu, Gr. Ştefănescu, I. Ghica,

E. Васal og 1 u s.a., se propune instituirea Comisiei formată din :

lonescu, Fălсo ian
v, Ghica, Brândză, Fă t u şi Sio n, eu

însărcinarea de a elabora un proiect referitor la organizarea unei misiuni

cu triplu scop : adunarea de plante pentru refacerea colecţiilor Muzeului,

colectarea de cuvinte populare şi întocmirea de colecţii geologice.

In aceaşi şedinţă, Gr. Tocilescu anunţă obţinerea unor alocaţiuni

din partea Ministerului Instrucţiunii publice, iar V. В a b e ş, face propu-

nerea de a se comunica sentimentele de ataşament faţă deD. Brândză,

în legătură cu distrugerile suferite la Muzeu, menţionînd că şi Academia

simte pierderile preţioase şi va contribui „pe cit mijloacele vor ierta-o la

restaurarea Muzeului distrus".

într-o altă şedinţă, ţinută la 31. 111. 1884, se prezintă din partea Comi-

siei speciale, raportul pentru avizarea asupra refacerii Muzeului botanic

şi asupra explorării ştiinţifice a teritoriului ţării, propunînd :

1 — înscrierea în buget a sumei de 6000 lei anual pe seama d-lui

D. Brândză pentru refacerea Muzeului, cu observaţiile lui Negruzzi

şi В а с a 1 o g 1 u ca suma să fie prevăzută în fiecare an şi se decide a se

recomanda delegaţiei această soluţie ;

2
— a se rezolva pentru mai tîrziu explorarea ştiinţifică a ţării.

Academia înregistrează totodată, cu viu interes şi alese aprecieri,

informarea făcută de V. Alexandri, cum că tineretul universitar, din
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proprie iniţiativă, organizează subscripţii publice pentru refacerea Mu-

zeului botanic.

Aceste fapte, privite în ansamblul lor, stîrnesc întreaga admiraţie, ele

denotă atenţia şi grija pe care Academia şi membri ei, colegi devotaţi ai

lui D. Brândză, au depus-o cu întreaga înţelegere pentru a contribui,

substanţial şi la timp, la îndreptarea pierderilor grele pe care le-a îndurat

un aşezămînt cultural botanic din capitala ţării.

Herbarul Grădinii botanice a Universităţii din Bucureşti, deşi a su-

ferit grele pierderi în bombardamentele din anul 1944, constituie şi astăzi

un valoros patrimoniu botanic naţional, în capitală, avînd cea mai bogată

colecţie de Criptograme din ţară. El reclamă — cu întreaga grijă şi con-

ştiinciozitate ştiinţifică — o atenţie deosebită privind organizarea, con-

servarea şi consultarea lui. Acest herbar a fost încadrat un timp la Cate-

dra de Botanică sistematica.

Vlăguit de suferinţe şi puteri, dr. D. В r â n d z ă, bolnav de inimă,

pleacă pentru un timp în Franţa pentru tratament şi moare în ţară la

Slănicul Moldovei la 3 august 1895, în vîrstă de 49 de ani, în localitatea

a cărei „florulă" o pregătea.

Actul de moarte, aflat la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. Fi-

liala Bacău, are nr. 46 din 5.V111.1895, din care prosedăm o copie, a fost

semnat de dr. M. Burada, dr. R u s a n şi Ofiţerul stării civile G h i ţ ă

E f t i m i e care au constatat decesul dr. D. Brândză în noaptea de 3—4.

V111 .1895, orele 11 şi jumătate.

în şedinţa Academiei din 18.V111.1895, de sub preşedinţia lui

V. A. Uгееh i ă, secretarul general D. Stu r z a aduce la cunoştinţă

A ademiei mo°rtea D-rului D. Brândză. Din cuvintele sale se des-

prind regrete şi unanime aprecieri asupra activităţii acelui care cu în-

treaga abnegaţie a servit cauza ştiinţei biologice româneşti. Astfel, cităm:

„D. Brândză avea o singură grijă : ştiinţa şi sub stăpînirea ştiinţei el

a trăit 44

, „D. Brândză a trăit în mijlocul arborilor şi al florilor :cu

dînşii el a vorbit cît a trăit, cu dînsele se înţelegea cel mai bine, în mij-

locul lor era mai însufleţit şi mai fericit", „în neamul românesc memo-

ra lui D. Brândză va dăinui etern, ca memoria unui bărbat de o eru-

diţiune rară, de o putere de muncă tot atît de rară şi de un devotament

pentru ştiinţă şi prin urmare pentru patrie, încă mai rar" (An. Ac. Rom.,

S. 11, t. XVIII, 1895—1896, p. 18—21).

în proxima şedinţă (1.1X.1895),.1895), preşedintele N. Kr et zu les eu,

aduce elogii omului de ştiinţă dr. D. Brândză, căruia i se datoreşte

înfiinţarea Institutului botanic (cu herbar, muzeu şi bibliotecă) care este

o fală a capitalei ţării", „Academia va simţi mult timp lispa sa".

Sesiunea generală a Academiei în şedinţa sa din 20.11.1896, prezi-

dată de N. Kretzulescu evocă, în plen, prin expunerea Secreta-

rului general D. S t v r z a, opera ştiinţifică a doi dintre membri activi :

Dr. D. Brândză şi Al. Odobe s с u, ca şi a membrului onorar

H. Bâillon, care au decedat de la închiderea sesiunii precedente a

Academiei Române.
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Cu privire la D. В r à n d z ă se arată că în întreaga sa viaţă, a acti-

vat cu toate puterile, consacrîndu-se cultivării şi dezvoltării ştiinţei,

„aşezînd studiul botanicei în România"... „al cărei adevărat întemeitor a

fost"... „pe baze sigure şi durabile", subliniind în încheiere : „D-rul
D. Brândză rămîne ca unul din părinţii ştiinţei româneşti şi numele

lui va fi totdeauna în veneraţiune amintit de toţi acei cari se vor ocupa

cu dezvoltarea ştiinţei între Români" (Ses. gen. an. 1896, p. 125—126) şi
aceasta s-a confirmat în tot decursul timpului pînă astăzi de către toţi
acei care s-au succedat în ctitoria sa botanică de la Cotroceni (Bucureşti)

ca şi de către toţi botaniştii ţării.

Academia a cinstit astfel, din plin, exemplul şi înfăptuirile prof.
D. Brândză, aducîndu-i un pios omagiu de recunoştinţă, binemeritat,
iar V. A. Urechi ă donează Academiei portretul lui D. Brândză.

Ataşamentul continuu şi cu întreaga sobrietate a lui D. Brândză

faţă de colegii săi din Academie şi trăinicia relaţiilor amicale de largă

colaborare, statornicite în timp, rezultă şi din faptul că lucrarea ?a capi-

tală „Prodromul Florei Române" o dedică colegilor săi din Secţia Ştiin-

ţifică a Academiei Române.

Asupra lui D. Brândză au apărut, pe rînd, în trecut ca şi în vre-

murile noastre, diferite studii biologice şi broşuri, s-au făcut aniversări şi

evocări, desveliri de busturi, s-au publicat numeroase articole şi s-au

organizat sesiuni ştiinţifice de către Societatea naturaliştilor din Româ-

nia, Secţia de ştiinţe biologice a Academiei R. S. România, Universită-

ţile cu Grădinile botanice din Bucureşti şi laşi, Societatea de ştiinţe na-

turale şi acea de biologie (Bucureşti), cămine şi case culturale (Botoşani,

Bacău s.a.).

în ziua de 26.X.1971, a avut loc în Aula Academiei R. S. România

comemorarea a 125 de ani de la naşterea botanistului dr. D. Brândză

şi a 100 de ani de la naşterea zoologului E. В o t e z a t.

Pierderea lui D. Brândză în Academie, Universitate, Societăţile

ştiinţifice ca şi în ştiinţele botanice româneşti, s-a resimţit profund.

Deschizător de drumuri noi la sfîrşitul veacului trecut,

D. Brândză a fost ctitorul primelor aşezăminte botanice din capitala

ţării şi a orientat cu prestigiu direcţii noi de cercetare a florei şi a vege-

taţiei României. El a creat şcoala botanică de la Cotroceni (Bucureşti)

cu o pleiadă de vrednici botanişti, ca: Z. Pan ţ u, Al. Pop ovi ci,

M. V 1 ă d e s с <u. Si m. Şt. Radian, E m. С T e o d o re s сu, A. P ro-

copian u-P госopo v i с i, M. Brândză, O. Mălin e s с u,

T r. Săvulescu s.a. Dintre elevii săi din ultimele promoţii care s-au

ocupat şi de unele probleme botanice îl amintim pe M. D i m o n i e (de-

cedat în anul 1935), iar în anul 1960 s-a stins, dincolo de pragul nonoge-

natului, ultimul naturalist care i-a ascultat lecţiile în viu grai, prof.
Andrei Popovic i-B îznoş a n u.

Generaţiile de botanişti care s-au succedat în lungul timpului, au

cinstit prin truda şi înfăptuirile lor, memoria nestinsă a destoinicului lor

înaintaş, care prin lăsămîntul său a sădit adînc cea mai valoroasă moşte-

nire şi ea a rodit spornic, de atunci şi pînă astăzi, menţinînd mereu

aprinsă, peste generaţii, flacăra nestinsă a „ştiinţei amabile", pildă mereu

vie a botaniştilor de pretutindeni.
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LE PROFESSEUR DR. DIMITRIE BRANDZA

1846—1 H! 15

ET L'ACADÉMIE ROUMAINE

H é zum é

Dans le présent ouvrage, basé sur des documents de l'Académie

de la Пер. Soc. de Roumanie et d'autres, est relevée l'activité multilaté-

rale scientifique, didactique et d'organisation particulièrement valeu-

reuse et féconde, déployée pendant 3 décennies par le prof.

dr. D. Brândză, fondateur de la botanique roumaine. Il a organisé

la Jardin botanique, a fait construire l'lnstitut botanique (avec herbier,

musée, bibliothèque), dans le cadre de la Faculté des sciences de

l'Université de Bucarest.

Son oeuvre capitale en botanique consiste surtout dans la publi-

cation du „Prodrome de la flore roumaine" (1879 —1883), de la „Flore

de Dobroudja" (postum, 1898) et dans la présentation de son discours

de réception à l'Académie Roumaine (1880) ..Sur la végétation de la

Roumanie et ses explorateurs", document qui représente le premier

programme d'exploration méthodique de la flore et de la végétation de

la Roumanie ; certains d'entre eux étant primés par l'Académie.

Son activité extrêmement prestigieuse se concrétise et atteint son

but et son apogée dans le cadre de l'Académie Roumaine, à côté de

ses collègues botanistes et d'autres, avec une unanime appréciation et

admiration. Elu membre actif (1879), à 34 ans et après, vice-président

(1893 —1895), il déploie pendant 16 ans, avec une remarquable compé-

tence et un plan méthodique bien organisé dans les sciences naturelles,

dans la médecine, comme dans la culture en général, y compris dans

la linguistique et la terminologie botanique en langage roumaine et

autres, sous l'aspect théorique et pratique-applicatif, une substantielle

et soutenue activité scientifique et culturelle dans le cadre des institu-

tions de profil dans lesquels il a travaillé et dans les largues masses.

Sa principale contribution effective aux les travaux de l'Académie

Roumaine consiste dans : la publication, séparément, des travaux de

la Section scientifique, à savoir en français ; l'exploration de la flore

et de la végétation de la Dobroudja ; l'organisation de la „Section bota-

nique" du „Musée d'histoire naturelle" de Bucarest, excellant partout

par une haute tenue, compétence et capacité créatrice. Disciple de

H. Bâillon, D. Brândză a été membre de la Société linéenne de

France. Sur sa vie, son activité et ses réalisations épocales, de pionnier

et de fondateur des établissements botaniques dans la capitale de notre

pays, on a publié de nombreux et élogieux articles et études (biblio •

graphie).

Son valeureux héritage a été apprécié et il l'est aujourd'hui encore,

développé dans les institutions qu'il a créées, honorant sa mémoire avec

un remarquable prestance et toute reconnaissance qu'on lui doit.


