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CERCETĂRI BOTANICE PE TERITORIUL MUNTENIEI

ŞI OLTENIEI IN A II-A JUMĂTATE A SECOLULUI XIX

IOAN CRISTUREAN

Lucrarea evidenţiază evenimentele mai importante din a H-a ju-

mătate a secolului al XIX-lea şi personalităţile care au contribuit la

dezvoltarea botanicii in învăţămînt şi cercetarea ştiinţifică pe teritoriile

Munteniei şi Olteniei.

Este considerată ca perioada de început a, dezvoltării botanicii şti-

inţifice. Sînt evidenţiate personalităţile de scamă cu rol în organizarea

învăţămîntului şi cercetării ştiinţifice, precum şi botaniştii care au

lăsat opere de» mare valoare : C. Dav i 11 a, D. Brândză, D. Gr c-

cc sс u, I. Barasch s.a.

Se subliniază apariţia primelor societăţi care si-au propus să stu-

dieze şi să popularizeze bogăţiile naturale ale florei şi vegetaţiei din

aceste provincii ale ţării noastre, precum şi publicaţiile mai importante

care cuprind rezultatele cercetărilor din această perioadă.

Se subliniază de asemenea, momentul apariţiei primului herbar

general al Universităţii din Bucureşti.

Cercetările ştiinţifice asupra florei şi vegetaţiei de pe teritoriile Mun-

teniei şi Olteniei au apărut de abia în secolul al XVIII-lea. La început au

fost sporadice şi aparţineau îndeosebi unor învăţaţi străini care ne-au

străbătut ţara. Nu lipsesc unele date importante rămase şi de la învăţaţi
români. între cei mai importanţi precursori ai botanicii din această parte

a ţării menţionăm pe stolnicul Constantin Cantacuzino, me-

dicul timişorean H. G. J. Krame r, abatele Domenico Sest in i,
abatele Lazzaro Spallanzani, doctorul Constantin Cara-

cas s.a.

Explorările sistematice şi studiile practice asupra florei şi vegetaţiei

apar şi se intensifică pe teritoriile amintite în a doua jumătate a secolului

trecut, perioada în care se pun bazele unui herbar general la Bucureşti.

Iniţiatorul şi organizatorul .acestor cercetări a fost doctorul Carol

Da vi 'll a (1828—1884), savant de origine franceză, conducător şi anima-

tor neîntrecut al învăţămîntului şi cercetării ştiinţifice medicale din Româ-

nia acelor timpuri. Din grija lui, ia fiinţă la Bucureşti „Şcoala Naţională
de Medicină şi Farmacie (1856). Cursul de botanică al acestei şcoli a fost
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încredinţat, la început (1856—1859), farmacistului militar Franz Pr u-

j i n ski. Acesta ţinea prelegeri de înalt nivel teoretic, dar fără legătură

cu practica, ceea ce nu satisfăcea pretenţiile conducătorului scolii.

încă ele la începutul activităţii Carol Davillaa organizat excursii

demonstrative, pentru aplicaţii practice în jurul Bucureştiului. între ele-

vii participanţi la excursii se găsea unul din pionierii botanicii ştiinţifice
româneşti — Dimitrie Grecescu — care a reuşit, chiar din aceste

aplicaţii să întocmească un herbar, primul din Bucureşti, pentru oare a

fost premiat la sfîrsitul anului şcolar 185(3.

Din 1858
a fost angajat la şcoală Ulrich Hoff ma n. un botanist

pasionat buh cunoscător al plantelor, pentru asigurarea demonstraţiilor

practice şi sprijinirea întocmirii herbariilor, obligaţie pentru toţi elevii

din primii ani. U. Hoff m a n era directorul grădinilor publice (Cişmi-

giu şi parcul de la Şosea).

în urma strădaniilor lui C. Dav ill a, începute chiar din 1856, se înfi-

inţează ia Bucureşti, în toamna anului 1860, Grădina botanică, pe terito-

riul din partea de jos a mînăstirii Cotroceni.

La creerea acesteia, rolul principal 1-a avut U. Hoffman numit ca

primul director al Grădinii Botanice şi în acelaşi timp profesor de bota-

nică la Şcoala de Medicină, secţia farmacie. între sarcinile de bază avea

mizarea excursiilor botanice cu elevii şi întocmirea unui herbar gene-

ral, între excursiile organizate de el menţionăm acele făcute în Munţii

Muscelului, Buzăului, Prahovei. în Munţii Vîlcei, Gorjului şi în Mehedinţi

. la Turnu Severih (în anii 1862, 1863, 1864). Dările ele seamă asupra

excursiilor şi asupra mersului vegetaţiei grădinii botanice sînt publicate
in

~M
onitorul medical al României" din acea perioadă (în nr. 31 din 1862,

pag. 38 —40 este publicată o listă de 430 specii de plante, sub titlul :

Excursiune botanică în districtul Muscel, de la 11 —21 septembrie 1862)".

Rezultatele cercetărilor din aceste excursii sînt preluate şi publicate în

Lucrările de sinteză de mai târziu („Prodromul Florei Române" a lui

D. Brandza s.a.)

Una din cele mai de seamă figuri ale ştiinţelor biologice de la mij-
locul secolului al XIX-lea, în Muntenia, a fost luliu Barasch

(1815 —1863), evreu-polonez, venit la noi după ce a studiat medicina la

Berlin. Activînd ca medic şi naturalist, filozof, ziarist, profesor, s-a re-

marcat printr-o contribuţie însemnată adusă la dezvoltarea culturii mo-

derne româneşti. Academicianul Barbu Lăzăr ea n u îl caracteriza ca

p. „cea mai enciclopedică inteligenţă a vremii de prin ţinuturile acestea".

între anii 1850—1863 a predat ştiinţele naturale la trei şcoli : „Cole-

. Sf. Sava", „Şcoala Naţională de Medicină" şi „Şcoala de Agricultură"

publicînd în această perioadă mai multe manuale, broşuri, articole ştiin-

ţifice si de popularizare.

în anii 1856—1850 si 1862 a redactat revista de popularizare „Isis
sau Natura". Au apărut în total 48 de numere, scrise aproape în exclusivi-

tate de el, în 1802 sub titlul ..Natura". Prima lucrare mai mare pe care

a scris-o a fost
~M

inunile naturii" în trei volume. Volumul 1 a apărut la

Craiova în 1850, iar celelalte două la Bucureşti. în această lucrare 'sînt
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cuprinse cunoştinţe de agronomie, fizică, geologie, geografie, botanică,

zoologic etc. în 1853 publică „Istoria naturală" manual de mineralogic,

botanică şi zoologie (3 volume). Mai tîrziu a publicat „Curs elementar de

istor'.e naturală pentru clasele superioare din România -

, volumul de bota-

nică a apărut în 1862. în 1861 tipărise, din însărcinarea Ministerului de

Instrucţie, un manual de botanică silvică. în acest manual В ar a s с h

respinge clasificarea artificială a lui Lin n é şi se pronunţă în favoarea

sistemelor de clasificare naturală a lui J u s s ! e u (acotiledonatc, monoco-

tiledonale şi dicotiledonate). Plantele silvice le clasifică după criterii anato-

mice în : 1) celulare ; 2) celulo-\ asculare şi 3) cclulo-fibro-vasculare. Prin

adoptarea clasii'icaţici lui A. de Jussieu, I. Bar ase h face un pas

înainte faţă de naturaliştii moldoveni. Eiste considerat ca deschizător de

drumuri în creerea terminologiei ştiinţifice în botanica românească.

După moartea lui Ulrich Hofman (decembrie 186H), catedra de

botanică de la Şcoala Naţională de Medicină şi direcţia Grădinii Botanice

sînt încredinţate electorului Di mi tr ie Grecescu (1841—1909),
absolvent al acestei prestigioase şcoli din Bucureşti.

La început a funcţionat ca suplinitor, iar din 1868 în urma concursu-

lui a devenit profesor şi director titu.ar.

în această calitate şi-a manifestat, în continuare, pasiunea pentru stu-

diul florei şi vegetaţiei ţării. Aşa cum am mai arătat, încă din primii ani

de şcoală, în excursiile organizate de C. D a villa, a început să cerceteze

flora şi să întocmească colecţii de plante, pe care le-a studiat cu multă

abnegaţie.

Materialul adunat din diferite zone geografice ale ţării (Dobrogea,

Oltenia, Muntenia şi Moldova) a stat ia baza creerii
~l
erbarului Florei

României. A început, deasemenea o amplă acţiune de schimb cu bota-

nişti din diferite ţăii. alcătuind şi un „lerbar european". Ambele colec-

ţii au intrat în patrimoniul ierbarului general al Universităţii din Bucu-

reşti.

Studiul florei şi vegetaţiei ţării a reprezentat principala sa preocupare

timp de trei decenii. în baza acestor studii a publicat în 1898 „Conspectul
Florei României", cuprinzînd 3000 specii şi varietăţi, incluse în 695 genuri
din 121 familii. în 1909 a fost publicat un „Supliment" la conspect, listă

a plantelor necunoscute pînă atunci.

în partea 11-a a lucrării este tratată răspîndirea plantelor pe terito-

riul României, în funcţie de condiţiile telurice şi climatice (zona vegeta-

ţiei alpine, forestiere, a stepei danubiene etc.).

D. Grecescu a studiat amănunţit flora şi vegetaţia Ceahlăului,

Bucegilor şi altor teritorii, publicînd lucrări cu caracter monografic şi de

sinteză. Amintim între acestea : „Excursiunea ştiinţifică de la Bucegi" în

Monitorul Oficial, 1869: Excursiuni botanice pe Bucegi"; „Rev. Contim-

porană Literară şi Ştiinţifică" nr. 4, 1876; „Plantele Grădinii Botanice din

Bucureşti", 1876; „Flora medicinală a României" în Bul. Soc. Rom. Geogr.

111, IV, 1892 ; „Excurs'uni botanice făcute în Munţii Mehedinţului, Gorju-

lui şi Argeşului în anul 1895" ; „Raport către Ministerul Instr. Publice",

publicat în Bulet. M.I.P. 1895 ; „Plantele indigene din România" I, 1899 ;

11, 1900 ; 111, 1901 ; „Plantele vasculare din Bucegi. pînă acum cunoscute"
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în „Anal. Acad. Rom." Ser. 11, XXXIII, 65, 1911 (publicată postum, sub

îngrijirea lui Em. С Teodo re s с u).

In baza analizelor critice, făcute în studiul florei, a descoperit şi des-

cris specii şi varietăţi noi de plante (Asparagus pseiuloscaber. Silène lo-

triensis, Melilotus arenarius, Hieracium pelesi etc.).

Din analiza operei sale rezultă căD. Grecescu avea o gîndire mate-

rialistă şi o aleasă erudiţie, lăsînd botanicii româneşti lucrări de maximă

importanţă cu neîntrecută valoare intrinsecă. A fost primul botanist

român care a propus un sistem propriu de clasificare a plantelor. A pus
bazele fitogeografiei româneşti lăsîndu-ne prima descriere metodică a

vegetaţiei.

Cel mai mare botanist român de la sfîrşitul secolului al XIX-lea a

fost şi este considerat marele nostru înaintaş Dimitrie Brand za

(1846 —1895) despre care s-a scris mult, apărînd chiar lucrări monografice

asupra vieţii şi operei sale (Traian I. Ştefureac). D. Brandza

a studiat la Academia Mihăileană, apoi la Universitatea din laşi, unde a

avut profesori de seamă printre care pe Gг. Сobălс e s с u. în 1864 a

plecat la Paris, fiind student la medicină şi ştiinţele naturale.

La întoarcerea în ţară (1867) a fost numit profesor de botanică şi zoo-

logie la Facultatea de Ştiinţe din laşi, unde a funcţionat un singur an.

în 1869 îşi trece examenul de doctorat în medicină cu o lucrare de bota-

nică medicală. Din 1870 pînă în 1873 funcţionează din nou la laşi ca pro-

fesor la Universitate şi Liceul ..Naţional" practicînd în acelaşi timp şi
medicina. în 1874 este numit profesor la catedra de zoologie şi botanică a

Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti (în urma retragerii de la disciplina de

botanică a doctorului C. E x а г с u). în acelaşi an .preia conducerea Grădinii

Botanice care aparţinea Facultăţii de Medicină şi pe care o mută în Piaţa

Universităţii, readueînd-o, în 1886 pe teritoriul actual. A încercat şi a reuşit
să organizeze o grădină botanică modernă cu plante autohtone şi exotice.

După planul lui к-au construit serele grădinii, care se păstrează şi astăzi.

Un merit deosebit a avut în organizarea muzeului botanic şi a herba-

rului, avînd la bază colecţiile sale, ale lui U. Ы of f m a n, acele ale lui

I. Czihâc, I. Szabö şi I. Edel de la laşi, precum şi colecţii unice

cum ar fi ciupercile din colecţia T h ü m m e n. în urma unui incendiu care

a distrus mare parte dintre acestea, el reia refacerea colecţiilor pe care le

mută în „moderna clădire a bist. Botanic" construită prin strădania sa

(1891). Astfel, pune bazele herbarului universal al Universităţii bucureş-

(tene.

Dimitrie Brandza a pus bazele învăţămîntului ştiinţific bota-

nic în România. De la el au rămas 27 caiete (a cîte 300—600 de foi) de

manuscris, conţinînd cursuri ele botanică (se găsesc la Biblioteca Acade-

miei R.S.R.). Şapte dintre acestea conţin morfologie externă şi internă,

cito-, histo- şi mai ales fiziologie vegetală (2 volume). Restul de 20 con-

ţin botanică sistematică, în care prelucrează flora României. A introdus

pentru prima dată lucrări practice de laborator cu folosirea microscopului.

Ca om de ştiinţă, D. Brandzaa fost o personalitate pe plan euro-

pean, în 1879 a fost ales membru activ al Academiei Române. A lucrat
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şi a publicat probleme de floră (prima sinteză asupra florei României),

vegetaţie, morfologie, anatomie, botanică medicală, etnobotanică, etc.

Dintre lucrările mai importante amintim : „îYagmente din Flora

României", în Bulet. Soc. Geogr. Române nr. 7—B, 1876 (650 sp.) ; „Des-

pre vegetaţiunea României şi exploratorii ei", în Anal. Acad. Rom. ; ~Prod-

romal Florei Române sau enumeraţiunea plantelor pînă azi cunoscute

în Moldova şi Valahia", Bucureşti 1879—1883 (a fost premiată de Aca-

demia Română; întocmită pe baza herbarelor lui Czihâc, Szabö,

Edel s.a.), cuprinde nomenclatura ştiinţifică şi populară a 2100 specii

vasculare din 576 genuri şi 95 familii ; „Plante noue din România" în

Anal. Acad. Rom.. Ser. 11, Secţ. 11, 1881 (pp. 537—538) ; „Limba botanică

a ţăranului român" în „Columna lui Traian", IX noua serie 111, 1882.

A publicat de asemenea, lucrări referitoare la plante noi pentru Româ-

nia, precum şi importante contribuţii la cunoaşterea florei Dobrogei etc.

Dimi tr i e Brandzaa descris şi o serie de specii noi, parte din-

ire ele fiind trecute ulterior în sinonimii. între cele mai cunoscute amin-

tim Silène pontica, Centaurea jankae, Paeonia romanica, Galium bail-

loni etc.

Deşi firul vieţii acestui mare savant român a fost întrerupt de tim-

puriu, în plină activitate creatoare, a lăsat un număr de 21 lucrări ştiin-

ţifice de pionierat, cu reală valoare chiar şi pentru timpurile noastre. Este

considerat între primii evoluţionişti-darwinişti de seamă din România şi
întemeietorul terminologiei botanice în limba română.

După moartea lui D. Brandza catedra şi Grădina Botanică au fost

conduse de către Mihal ас h e V 1 ăcles сu, timp dc peste 40 de ani

(1895—1936) venit şi el de la laşi.

La sfîrşitul secolului XIX şi începutul secolului XX cercetările bota-

nice la Bucureşti au continuat printr-o 'serie de alţi naturalişti care

s-au format în ţară şi străinătate. Menţionăm între aceştia peZacharia
C. Panţ u, O 1 g a Mălin esс v, Maг сe 1 Вran dz a (a studiat mixo-

micetele din România), I. Соnlstan tinc an v (imiicolog), T. Sola-

c о 1 v, E m. C. T e о d о r e s с v s.a.

In a doua jumătate a secolului trecut au luat fiinţă numeroase insti-

tuţii şi organizaţii ştiinţifice care s-au preocupat, între altele de studierea

şi publicarea cunoştinţelor despre flora şi vegetaţia celor două provincii

principale ale ţării noastre. Apariţia şi dezvoltarea botanicii ca ştiinţă a

fost legată direct de apariţia şi dezvoltarea ştiinţelor medicale. în 1857

se înfiinţează Societatea medicală ştiinţifică din România (prin strădaniile

lui С Davi 11 a şi N. Creţulescu) cu publicaţia de bază „Monito-

riul Medical". Pe lîngă Şcoala naţională de medicină şi farmacie, se orga-

nizează în 1859 un muzeu, iar în 1860 o grădină botanică (actuala).

între primele publicaţii de popularizare a ştiinţelor biologice subli-

niem lucrarea lui I. В ar as с h
— „Minunile Naturii" (1850—1852), apă-

rută în trei volume (primul la Craiova, celelalte două la Bucureşti). Tot

el întemeiază revista „Isis sau Natura" (1855—1859) numită apoi „Na-
tura" 1861—1863, care a fost redactată aproape în exclusivitate de el.

în anul 1864 ia fiinţă „Universitatea din Bucureşti", iar în 1869 „Fa-
cultatea de Medicină", instituţii care înviorează în mod simţitor dez-
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voltarea ştiinţelor biologice în Muntenia. în această perioadă apar o serie

de organizaţii ştiinţifice care, au însă o viaţă scurtă, din lipsa unui spri-

jin material din partea oficialităţilor. Astfel în 1862 apare, în Bucureşti,

~S
ocietatea Româna de ştiinţă" în care acţionează, între alţii, I. Вa-

ras сh, P. S. Au г e lia n; Pan ă Bues с v s.a. Materialele elaborate

(pentru răspîndirea ştiinţelor în România) de către membrii societăţii

sînt publicate în „Revista Română" şi ziarul „Românul".

Din iniţiativa doctorului N. С r e ţ u 1 e s с u (ministrul Instr. Publice)

se înfiinţează în 1365, o nouă societate — ..Societatea de ştiinţe natu-

rale" din al cărui comitet făceau parte şi С Dav ill a, P. S. Aure-

li an, Gr. Ştefănescu, Ern. Bacaloglu, C. Ex ar cu etc.

Societatea avea trei comitete între care acel de botanică avea sarcina să

se ocupe de alcătuirea ierbarului ţării, colectarea de plante pentru colec-

ţiile grădinii botanice. Ca organ al societăţii s-a editat revista „Natura"

—
redactată de E x а г с u şi An a n es с u. între obiectivele principale

ale revistei menţionăm valorificarea bogăţiilor naturale ale ţârii şi ale

dezvoltării industriei şi culturii. Obiectivele propuse nu s-au putut înde-

plini din cauza frămîntărilor sociale din acea vreme, culminînd cu detro-

narea lui Al. I. С u z a.

Promovarea şi popularizarea ştiinţelor biologice, inclusiv botanica se

rea'izează, în bună parte şi prin : „Ateneul Român" (societate literară,

artistică şi ştiinţifică) înfiinţată tot de către N. Creţul eseu împre-
ună cu C. Exarcu şi V. A. Ureche; prin „Societatea pentru învă-

ţătura poporului român" (înfiinţată în 1866 în cadrul „Ateneului") care

în 1867 înfiinţează secţii pe judeţe; precum şi prin „Societatea Academică

Română" (înfiinţată în 1866) şi „Societatea de Ştiinţe Fizico-Naturale din

România" (înfiinţată în 1868), cu preocupări mai mult didactice.

în cadrul Societăţii academice române funcţionează, clin 1870, secţia
de şt. naturale avînd ca membrii şi unii botanişti de seamă, între care

A. Fétu şi D. Brand za. în 1879 această societate se transformă în

„Academia Română". Ştiinţele biologice iau dezvoltare mai accentuata

spre sfîrşitul secolului, cîncl apar numeroase lucrări ştiinţifice, publicate
în „Analele Academiei Române" şi în volume separate.

P. S. Aure 1i a n şi Gr. Ştefănescu întemeiază „Revista

Ştiinţifică pentru Vulgarizarea Cunoştinţtlor de Şt. Naturale şi Fizică"

care durează 11 ani (1870—1881) şi care publică, intre altele, articole de

botanică, scrise de P. S. Aurel ia n, Gr. Ştefănescu, D. Bran d-

z a s.a. Revista publică şi o serie de notiţe informative despre mişcarea

ştiinţifică din străinătate.

Un roi pozitiv în dezvoltarea ştiinţelor biologice a jucat şi „Societa-

tea Regală Română de Geografie", (1875), în ale cărei publicaţii întîlnim

articole scrise de D. В r a n d z a şi alţi botanişti ai vremii.

în 1890 ia fiinţă la Bucureşti cea mai importantă societate ştiinţifică

din ţară „Societatea de ştiinţe fizice" (întemeiată de către I. C. I s t r a t i.

în 1897 se transformă în „Societatea de Ştiinţe din Bucureşti", iar în 1902

devine „Societatea română de Ştiinţe", avînd patru secţii, între care şi

Şt. Naturale. Lucrările membrilor societăţii erau publicate în buletinul

acesteia, apărută începând din 1892.
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în aim] 1899 se înfiinţează „Societatea Naturaliştilor din România"

avînd ca publicaţii ele specialitate: „Buletinul Societăţii Naturaliştilor clin

România" şi „Publicaţiile Societăţii Naturaliştilor din România".

O serie de lucrări ale botaniştilor de la sfîrşitul secolului al XIX-lea

au fost publicate şi în reviste a'e ramurilor aplicative ale biologiei, cum

ar fi: revista „Viaţa Agricolă", „Revista Pădurilir", „Buletinul Regiei

Monopolurilor Statului", precum şi în reviste de specialitate din străină-

tate (Franţa. Germania, Austria. Elveţia etc.)- între altele menţionam

„Comptes rendus de la Société de Biologie" — publicaţia filialelor

Bucureşti, laşi si Cluj ale Societăţii franceze".

Rezultatul cercetărilor ştiinţifice asupra florei şi vegetaţiei au fost

utilizate şi de către D e M a r t o n n e în ~La Valachie"
—

1902, precum

şi în capitolul privitor la România din ~La grande Enciclopedie XXVII" şi

din marele dicţionar ~Brockhaus"'.

Putem considera, pe drept cuvînt. că în perioada celei de a doua

jumătăţi a secolului al XIX-lea s-au pus bazele ştiinţifice ale explorării

florei si vegetaţiei de pe teritoriile Munteniei şi Olteniei ; s-au organi-
zat instituţii şi s-au clădit aşezăminte de importanţă naţională, publicîn-
du-se totodată opere nemuritoare pentru botanica românească.

BOTANISCHE UNTERSUCHUNGEN IN MUNTENIEN UND

OLTENIEN IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES XIX-ten

JAHRHUNDERTS

In cler Arbeit werden die bedeutendsten Ergebnisse der zweiton

Hälfte des XIX-ten Jahrhunderts erwähnt, welche zur Entwicklung der

Botanik im Unterricht und wissenschaftlichen Forschung in Muntenien

und Oltenien führten.

Dieser Zeitabschnitt wird als Anfang der Förderung der wissens-

chaftlichen Botanik betrachtet. Es werden auch die hervorragendsten

Persönlichkeiten in der Organisierung des Unterrichtes und der Fors-

chung erwähnt, sowie die Botaniker, welche ihr wertvolles Werk

hinterlassen haben u.zw. : C. Davilla. D. Brandza, D. Grecescu. I. Bar-

rasch, J. Edel u.a.m.

Die Bildung der ersten Gesellschaft wird ebenfalls hervorgehoben,

welche zur Verbreitung der natürlichen Schätze unserer Flora und

Vegetation, zu studieren, vorgeschlagen haben, als auch die haupt-

sächlichsten Veröffentlichungen und die Verbreitung der Ergebnisse in

dieser Periode vorstellten.
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