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EVOCARE A 120 DE ANI DE LA NAŞTEREA A DOI

ERUDIŢI NATURALIŞTI BUCOVINENI :

С. HURMUZACHI ŞI A. PROCOPIANU-PROCOPOVICI

TRAIAN I. ŞTEFUREAC

Constantin Hurmuzachi (1862—1937), profesor universitar, membru

onorific al Academiei Române (1919), zoolog şi botanist de renume

mondial, publică lucrări de floră şi elaborează studii monografice asu-

pra genurilor Potentilla şi Rubus. Analizînd raporturile biotice din-

tre fluturi şi organizarea florală la speciile de plante aparţinînd aces-

tor genuri s.a., ajunge la consideraţii zoo- şi florogenetiee de concepţie.

Editează (1897) prima hartă biogeografică din România referitoare la

regiunile faunistice, floristice si climatice din Bucovina

Aurel Procopianu-Procopovici (1862—1918), botanist şi fitogeograf,

nepot al lui FI. Porcius, profesor la Gimnaziul din Suceava şi apoi şef

de cultură la Grădina botanică şi conservator al Herbarului Institutului

botanic din Bucureşti. Publică numeroase lucrări asupra florei Buco-

vinei s.a. si are meritul de a fi întocmit primele hărţi asupra vegeta-

ţiei României (1902, 1906). Titular al medaliei ştiinţifice a Academiei

internaţionale de geografie de la Le Mans (Franţa).

Evocăm cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la naşterea acad. prof,

dr. Constantin Hurmuzachi (fig. 1), zoolog şi botanist, şi a prof.

Aurel Procopianu-Procopovici (fig. 2), botanist, viaţa şi

opera a doi destoinici naturalişti bucovineni.

Născuţi în acelaş an (1862) ei reprezintă prin formaţia lor temeinică

profesională, însuşită în ţară şi străinătate, personalităţi de reputaţie

mondială, nu numai în studiul florei şi a faunei din Bucovina ca şi din

alte ţinuturi ale ţării, cu publicarea unor valoroase contribuţii adesea cu

caracter monografic, ci şi de metodă şi concepţii înaintate în problematica

esenţială în biologie, de geneză şi evoluţie a florei şi a faunei în raport

cu condiţiile ecologice şi climatice ale teritoriilor în care au studiat.

Amîndoi au totodată meritul de a fi editat primele hărţi de vegetaţie

ale ţării inclusiv de biogeografie punînd astfel bazele cartografierii vege-

taţiei din România.

Lucrările lor ştiinţifice, apărute în răspîntia dintre veacuri, şi publi-

cate mai ales în revistele de specialitate de peste hotare au fost larg

cunoscute şi apreciate, excelînd nu rareori în priorităţi.
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Amîndoi şi-au adus de asemenea o valoroasă contribuţie, ca distinşi

luptători patrioţi, la acţiunile de pregătire şi de participare la marea săr-

bătorire a Unirii din 1918 de la Blaj.

Prin remarcabila lor contribuţie ştiinţifică, adesea de pionierat,

Constantin Hurmuzachi şi Aurel Procopianu-Proco-

p o v i с i ocupă cu vrednicie un loc de seamă în arena marilor virtuţi ale

biologiei româneşti şi a celei universale.

Prof. Dr. Constantin Hurmuz ас h i, zoolog şi botanist

(3.X. 1862—22.II.1937)

Savant biolog român de reputaţie mondială, vlăstar al unei vechi

familii de cărturari bucovineni, a Hurmuzacheştilor de la Cernauca şi

Ropcea, C. Hurmuzach i, fiu al lui Nicolae şi a Nataliei, s-a născut la

Cernăuţi, la 3.X.1862.

încă din liceu, pe care îl termină în oraşul natal (1881). este preocupat

de studiul naturii şi ca elev devine membru al Societăţii de zoologie şi

botanică de la Viena, societate care a avut, în formaţia sa ştiinţifică, o

deosebită înrăurinţă. Urmează la Cernăuţi Facultatea de filozofie (care

cuprindea pe atunci şi ştiineţle naturii) avînd ca profesor la botanică pe

Tan gl, la zoologie pe Grabe r, la geografie pe Supan s.a. între-

rupe după un an (1882) cursurile şi se înscrie pentru 3 ani, la Facultatea de

Drept. Pleacă apoi (il885) la Viena unde îşi ia absolutoriul (1886). Urmînd
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tradiţia familiei se orientează în cariera juridică, ocupînd un an (1888) un

serviciu la Procuratura de finanţe. Trece prin o serie de dificultăţi ale

vitregiei timpurilor, fără a putea, cum dorea, activa la o catedră universi-

tară şi foloseşte, clin plin, timpul pentru cercetările sale de biologie.
Pleacă în 1914, pentru mai mult timp, la Viena unde lucrează la

Institutul botanic, la Societatea de zoologie şi botanică şi la Muzeul

Palatin. Vara explorează fauna şi flora de la Ischl, iar toamna de la Brioni

(Istria — de pe coasta Dalmaţiei) (1).

în anul 1925 revine în Bucovina, împarte pămîntul sătenilor şi se

dedică exclusiv studiului explorării temeinice a faunei şi a florei clin

nordul ţării. Colectează şi analizează Coleoptere (gîndaci) şi Lepidoptere

(fluturi) ca şi plante superioare (Cormofite), organizînd bogate şi valo-

roase colecţii.

Primele sale lucrări apar sub formă de enumeraţii, publicate în revis-

tele de specialitate de la Viena s.a. Astfel publică în serie
~Fluturii din

Bucovina" (1897, 1898—1900) (2) ca si primele cataloage asupra Coleop-
terelor (1901, 1904) şi a Lepidopterelor (1901, 1902, 1903) din Româ-

nia s.a.

In lucrările ce au urmat se referă la influenţa factorilor ecologici şi

geografici asupra organismelor preocupînclu-1 variaţia speciilor de Lepidop-
tere pe un teritoriu restrîns (Bucovina) în legătură cu arealele mai largi.

în problemele esenţiale de concepţie în biologie. C. Hur m u z асh i,

consideră specia ca o unitate biologică care stă sub influenţa factorilor

externi rezultînd în evoluţie şi diferenţiere variaţii morfologice, adaptări,
în delimitarea naturală a speciilor şi a subunităţilor ei subliniază criteriul

biologic, genetic şi geografic şi consideră variaţiile ca „rase geografice" şi

aberaţiuni (9), (11), (12). în acest fel apar lucrările sale monografice recu-

noscute asupra subgenului Morphocarabus dintre Coleoptere (1905, 1907)

şi asupra genurilor Melitaea şi Erebia dintre Lepidoptere (1878—1935)

insistînd asupra atribuirii vaolrii ierarhice a caracterelor în taxonomia

acestora.

Asupra acestor două grupe С Hu r m uza с h i primea spre revi-

zuire şi determinare colecţii din partea entomologilor şi a instituţiilor din

diferite teritorii geografice, europene şi extracontinentale, fiind recunoscut

ca o autoritate ştiinţifică în acest domeniu.

Consideraţiile sale de ecologie şi climatologie asupra biogenezei. a

evoluţiei şi biogeografiei Lepidopterelor din Europa, a cunoaşterii faune-

lor locale,' a raporturilor faunistice (Carpaţi—Alpi, Carpaţi—Balcani) şi a

elementelor paleoarctice, a dezvoltării Lepidopterelor din Terţiar în

lumina paleogeografiei, bazate pe argumente de geologie, paleontologie,

zoogeografie s.a. au dus la ipoteza sa că în Europa a rămas, în timpul cul-

minaţiunii glaciaţiunilor cvaternare, suficient spaţiu (teritoriu) pentru

prosperarea florei şi a faunei specifice climatului temperat. Prin aceasta,

С Hurmuzachi atrage, ca primul, atenţia asupra existenţei unui cen-

tru de evoluţie şi diferenţiere a Lepidopterelor în Europa (9), (11), £12).

în unele privinţe nu au lipsit asupra acestei ipoteze comentarii şi dispute

ştiinţifice creatoare cu lepidopterologul de aceeaşi erudiţie, A. Caradja,



200

de la Grumàzesti (Moldova). Asupra acestei teme С. H uг m v z aсh i,

publică în ultima parte a vieţii, o serie de lucrări de principii (1929 —1935).

De remarcat sînt studiile sale. bazate pe observaţii de teren şi analize

detaliate de laborator, privind raportul biotic dintre anumite grupe de

fluturi cu armătura bucală special conformată şi adaptată polenizării anu-

mitor tipuri de flori (prin structura lor) şi datorită acestui proces remarcă

suprapunerea corologiei (răspândirii) acestor elemente floristice şi faunis-

tioe pe anumite teritorii geografice (Tr. I. Ştefureac, 1973). Acest

fapt 1-a determinat să se ocupe de speciile a două genuri dificile de plante

dintre Rosacée : PotentiUa (4), (5) şi Rubus (6), (8). (13) asupra cărora a pu-

blicat primele studii monografice din ţară. Descrie specia noua PotentiUa

guşuleaci de la Pojorîta, iar pentru genul Rubus este primul batolog român,

apreciat de monograful acestei unităţi E. I. N y â r ă d y (Flora R.P.R.. IV,

1956). în altă lucrare de biologie se ocupă de gîndacii de pe sălciile înflo-

rite în primăvară (1893).
Rezultatele cercetărilor sale ştiinţifice, apărute în o perioadă de

aproape 6 decenii (1878—1937), sînt concetizate în publicarea a peste 100

de lucrări ştiinţifice apărute (în germană, franceză, română) în 15 reviste

de specialitate din străinătate (Viena) şi din ţară. Majoritatea lucrărilor

sale aparţin Lepidopterelor şi Coleopterelor (90), iar 10 sînt de botanică

(floristică, taxonomic, fitogeografie) (7). în anul 1911 dă o întregire la

flora Bucovinei (3) folosind şi colecţiile herbaristice ale lui A. P г о с o -

pianu-Procopovici, care i-a fost un timp şi profesor, de la Insti-

tutul botanic din Cernăuţi.
De subliniat este ele asemenea publicarea de către C. Hurmuzachi

a unei hărţi biogeografice din România — Harta floristică, faun istică a

regiunilor climatice ale Bucovinei — (1897) (2), Tr. I. Ştefureac,

(1981) (27), (28) şi mai tîrziu publică o schiţă de vegetaţie a Insulelor Brio-

nice (1935) (10).
Ca profesor universitar, numit în ultimii ani ai vieţii sale, C. Hu r-

muzachi a predat la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cernăuţi
cursurile de entomologie şi biogeografie, nou introduse, în planul de învă-

ţămînt, bazate pe vaste cunoştinţe şi întreaga competenţă, apreciate mult de

către studenţi (avînd fericirea de a le fi audiat ca student al anului 111 şi IV)

cu care participa, deşi în vîrstă, la excursiile ştiinţifice-didactice. A avut

ca primul iniţiativa înfiinţării unui muzeu şi a unui laborator de entomo-

logie cu scop ştiinţific, didactic şi practic, semnînd articolul „Importanţa

practică a entomologiei" (1937) (14). Se ocupă de omida sfeclei şi comba-

terea ei (1930).
Descrie specii noi de fluturi din Bucovina : Eupithecia bucovinensis

(1893), Nemeobius lucind (1904) s.a. M. G u sule а с îi dedică din-

tre plante un gen nou Hormuzăkia (1923) (din fam. Boragineae), iar H u-

siatinschi denumeşte în cinstea sa hidracarianul Hydrachnea hormu-

zakii (1937). Entomologii din alte ţări îi dedică taxoni noi (Born, 1907 s.a.).

С. Hurmuzachi are de asemenea marele merit de a fi intrat în

ziaristica timpului luptînd pentru consolidarea băştinaşilor români din

Bucovina de sub obida ocupaţiei habsburgice. Publică în presa din Buco-

vina, Muntenia şi Transilvania o serie de articole cu caracter cultural

patriotic, fiind deputat (1910—1913) în Dieta Bucovinei şi activînd pen-

tru pregătirea Unirii din 1918.



Prin meritele şi calităţile sale С Hurmuz ас h i este numit (1919)
membru onorific al Academiei Române, iar în anul 1913 i se acordă titlul

de „doctor honoris causa" al Universităţii din Cernăuţi şi în acelaşi an este

numit, la recomandarea prof. M. Guşul e а с, profesor de „Entomologie
şi Biogeografie". Ţine primul curs de biogeografie (multiplicat) in învă-

ţămîntu! nostru universitar. A fost membru activ a multor societăţi şti-
inţifice şi culturale din Bucovina, din ţară şi străinătate.

Se stinge din viaţă la Cernăuţi, la 22.11.1937, în vîrstă de 75 de ani.

Ca un distins omagiu adus memoriei savantului profesor Constan-

tin Hurmuzachi i s-a dedicat volumul al XI-lea (1937) al Buletinu-

lui Facultăţii de Ştiinţe din Cernăuţi cu un număr de 22 de lucrări ştiin-

ţifice dintre care 4 semnate de botanisti :M. Gusuleac, I Prodan,
E. Ţopa, Tr. I. Ştefurea с

Fire retrasă, tăcut şi modest, nerîvnind la onoruri ci în permanenţă
a fost preocupat, cu aleasă pasiune si abnegaţie, de înălţarea prestigiului
biologiei româneşti prin desţelenirea a noi căi de cercetare şi înfăptuiri
valoroase prioritare, ocupînd cu prestigiu şi merite depline un loc de

cinste alături de Racoviţă, Caragea s.a. în arena marelor virtuţi ale bio-

logiei româneşti şi a celei universale.

Aurel Procopianu-Procopovici, botanist

(1862— 10.V.1918)

Născut la Vatra Dornei (1862) în triconfinium dintre Bucovina, Mol-

dova şi Transilvania, A. Procopianu-Procopovici este fiu de

preot şi nepot al nestorului botaniştilor transilvăneni Fl. Porcius de

la Rodna.

Studiază la Cernăuţi şi Viena unde are prilejul să-şi consolideze o

serioasă formaţie ştiinţifică cercetînd valoroasele herbarii ale Curţii

imperiale, luînd contact cu marii botanişti ai timpului şi specializîn-

du-se ca florist, taxonomist şi fitogeograf .

Funcţionează un timp ca profesor Ia Gimnaziul din Suceava, explo-

rînd temeinic flora Cormofitelor din Bucovina şi organizînd un bogat her-

bar propriu.

Publică, în prima perioadă, contribuţii la cunoaşterea florei de la

Sîngeorz (1887) şi îndeosebi asupra Bucovinei referitoare atît la Cripto-

gamele vasculare (1887) (17) cît şi la flora Spermatofiletor din Bucovina,

astfel asupra Orchidaceelor din Bucovina (1890) (19), flora de la Suceava

(1892) (20), Horaiţ (1893), referiri la lucrarea lui Herbich (1895) ca şi unele

lucrări din Moldova — flora Mănăstirii Slatina (1889) (18) s.a. Majorita-

tea lucrărilor sale fiind publicate în limba germană în revistele de specia-

litate de la Viena (Bot. Zeitschr. şi mai ales Vehr. Zool-Bot. Gesell.), iar

din ţară în Bul. Soc. de medici şi na. de la laşi, au cunoscut o largă circu-

laţie şi apreciere (15), (26).

201
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Activitatea sa ştiinţifică se desfăşoară în Bucovina şi la Bucureşti cu

publicarea între anii 1887 şi 1906 a peste 20 de studii botanice bine

cunoscute.

în .anul 1895, A. Pro copia nu-Procop o viei, avînd vîrsta de

35 de ani, este chemat, pe baza meritelor sale, de prof. M. Vlădescu la

Bucureşti la Institutul Botanic (Facultatea de Ştiinţe a Univ. Bucureşti)

şi numit (I,XI, 1895) şef de cultură la Grădina botanică şi apoi în postul
de conservator al Herbarului Institutului botanic începînd din 1905 pînă
la data de I.X, 1908, an în care din cauză de boală este pensionat şi se

întoarce în Bucovina. A decedat la 10.V, 1918 într-un sanatoriu la Cer-

năuţi în vîrstă de 56 de ani.

In ambele funcţiuni, activînd timp de 15 ani la Bucureşti, A. P г o-

copianu Procopovici îşi aduce o valoroasă contribuţie atît la

organizarea a noi sectoare şi grupări de plante din, Grădina botanică, a

editării cataloagelor de seminţe s.a., contribuind substanţial la organizarea

şi îmbogăţirea colecţiilor de herbar.

în această perioadă publică în 2 lucrări (1901, 1902) (21) enumeraţia

plantelor de la Stînca-Ştefăneşti (plante recoltate de А. Р. В î z n o şan u),

flora de pe Insula Şerpilor (1902, ca primul), giganţii regnului vegetal
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(1906), caracterul general al florei de
pe moşia regală Broşteni (1906) (24),

activitatea ştinţifică a lui FI. Por civ s (1906) s.a., iar în colaborare cu

Z. C. Panţu scrie despre Ophrys cornuta f. banatica (1901) şi contribu-

ţii la Пога Ceahlăului I (etajul alpin şi subalpin, 1901) şi II (etajul mon-

tan, 1902) (16). Are totodată meritul de a fi verificat şi determinat plante
din Herbarul E. T a n g 1, existente în cîteva pachete la Muzeul Judeţean
din Suceava (T r. I. Ştefureac „Rev. Muzeelor", 1, 1975).

In manuscris s-a păstrat de la A. P г о с o p i a n u
- P г о с o p o v i с i

lucrarea privind
~Regiunile României după originele vegetaţiunei lor şi

cauzele ce condiţionează Bărăganul nostru", 22 pag. alcătuit .pentru
lucrarea silvicultorului D. R. Rusescu referitor la chestiunea împădu-
ririlor artificiale în România (Bucureşti, 1906). De asemenea s-a păstrat
manuscrisul său

~D
espre o excursiune în Valea superioară a Prahovei şi

pe Bucegi. întreprinsă în toamna anului 1897", redactat de A. Proco-

p i a n u - P г о с o p o v i с i (25) şi păstrat la Muzeul-Expoziţie a Grădinii

botanice a Univ. din Bucureşti (publicat p.p. în ~Acta Bot. Horti Bucu-

restiensis (1977—1978) 1979,' p. 29—39). în acest material, redactat sub

formă de raport, remarcăm o serie de priorităţi în interpretarea şi descrie-

rea vegetaţiei cu folosirea, între primii, a introducerii terminologiei româ-

neşti în geo'botanică ca şi a unor date referitoare la caracterizarea gene-

rală a vegetaţiei, a originii şi a succesiunii acesteia în spaţiu şi timp, insis-

tînd asupra unor consideraţii de ecologie, climatologie, florogeneză, relicte,

endemisme.

De subliniat în mod deosebit este activitatea sa de pionierat în carto-

grafierea vegetaţiei României. Publică astfel prima hartă de acest fel

„Harta vegetaţiunii dintre Nistru şi Tisa" apărută în
~
România şi ţările

locuite de români" de Munteanu-Murgoci şi Popa-Burcă

(Bucureşti. 1902) (22), urmată de „Harta generală pentru vegetaţiunea

ţărilor dacice", publicată în D. R. Rusescu „Chestiunea împăduririlor

artificiale în România" (Bucureşti, 1906) (26), iar lucrarea sa asupra flo-

rei Broştenilor este însoţită de o hartă (reproducere separată de A. P o -

p o v i с i şi G h. Т. К i r i 1 e a n u, Bucureşti, 1906). Lucrările de cartare

a vegetaţiei României ale lui A. Pгосopianu- P г о с o p o v i с i au

stat la baza cartografierii vegetaţiei din România, fiind un destoinic

precursor în acest domeniu. De subliniat este totodată faptul că A. P r o-

copianu-Procopovici este primul botanist român care se referă

la geneza şi evoluţia pădurilor de răşinoase şi foioase în România.

Cercetător de rară erudiţie în biologie şi ştiinţele interdisciplinare,

A. Pгосopianu- P г о с o p o v i с i este la timp remarcat de bota-

niştii din ţară şi străinătate. Astfel Tr. Săvulescu apreciindu-1 ca

„un geobotanist cu însuşiri superioare'- scrie „De la început Proco-

pianu-Procopovici s-a remarcat printre cercetătorii noştri bota-

nişti printr-un spirit pătrunzător şi o intuiţie biologică particulară, fiind

sprijinit şi de o cultură generală care i-a permis să se ridice pînă la

vederi generale şi sinteze deosebit de interesante şi cu totul noi la noi"

(1943, p. 43) (26).

Prof M. Guşuleac dedică în cinstea memoriei sale denumirea

unui gen nou, Procopiania, din fam. Boraginee.
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Prin calităţile sale de bun observator, dotat cu o rară erudiţie în

ştiinţele naturii' şi a mijloacelor de investigaţie, pătrundere şi interpre-

tare a fenomenelor, A. Procopianu-Procopovici are bogate

iniţiative adesea cu caracter prioritar remarcîndu-se ca taxonomist. fito-

geograf şi cartograf. Colecţia sa de plante a intrat în Herbarul Institu-

tului botanic clin Bucureşti (nimicită de flăcări în 4.1V, 1944).

Colaborează la „Enciclopedia Română" (3 tomuri, 1899—1904) publi-

cată la Sibiu în care scrie articole de botanică referitoare la sistematica

şi geografia plantelor (semnate cu iniţialele A.Pr.).
Pentru înfăptuirile sale deosebite în ştiinţă, A. Procopianu-

Procopovici a fost numit titular al medaliei ştiinţifice a Academiei

internaţionale de geografie botanică de la Le Mans din Franţa.
Bun român bucovinean şi patriot integru, A. Procopianu-Pro-

copovici s-a preocupat şi cu studii istorice asupra cetăţilor, aşezămin-

telor, mănăstirilor şi oraşelor clin Moldova. Luptător pentru Unire parti-

cipă, în ultimul an al vieţii sale (1918), la vîrsta de 56 de ani, alături de

Al. Borza s.a. la marea sărbătoare a Unirii de la Blaj (1918), văzîndu-şi

astfel visul împlinit.

EVOCATION DE LA VIE ET DE LACTIVITÉ DE DEUX

ÉRUDITS NATURALISTES DE BUKOVINE : С. HURMUZACHI

ET A. PROCOPIANU-PROCOPOVICI

Résumé

A l'occassion du 120 e anniversaire de leur naissance (1862), sont

évoquées la vie et l'oeuvre des :

Prof. Constantin Hrmuzachi (1862 —1937), zoologiste

et botaniste, auteur de valeureux ouvrages de taxonomie, d'écologie et

de corologie sur les groupes d'insectes Lepidopiera et Coleoptera, ainsi

que sur la biogenèse, l'évolution et la biogéographie des papillons

d'Europe. Il a analysé, sous forme de monographie, les genres Morpho-

carabus, Melitaea et Erebia et a élaboré pour Lepkloptera et Coleoptera

des catalogues corologiques pour la Roumanie.

Comme botaniste, il a publié plusieurs ouvrages floristiques sur

la Bukovine, en analysant des monographies sur les genres Potentilla

et Rubus et a élaboré la première carte biogéographique en Roumanie

(1897). Ses travaux, à un large écho, sont à présent aussi très apprécies.

C. H. a été professeur d'entomologie et de biogéographie à la Fa-

culté des Sciences de l'Université de Cernăuţi, membre honorifique de

l'Académie roumaine (1919) et „docteur honoris causa" (1931) de l'Uni-

versité de Cernăuţi. Il a publié des articles dans

la presse, étant un militant pour l'Union (1918).

Prof. Aurel Procopianu-Procopovici (1862—1918), a

étudié la flore des Cormophytes de Bukovine (Suceava, Horaiţ, Lucina

etc.) et d'autres régions de notre pays et a publié de nombreaux

ouvrages avec des verifications critiques en taxonomie et phytogéo-

graphie.

A. P.-P. a été d'abord professeur au lycée de Suceava et, pendant

premières cartes de la végétation de la Roumanie.
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A. P.-P. a été d'abord professeur au lycée de Suceava et, pendant
15 années a fonctionné au titre de chargé de travaux au Jardin

botanique et conservateur de l'Herbier de l'lnstitut botanique de Buca-

rest. Il a fait, connaître la flore de Stînca-Ştefănesti et en collab. la

flore du mont Ceahlău (1901, 1902). C'est le premier botaniste roumain

qui a étudié la genèse et l'évolution des forêts de Roumanie. Ses travaux

sont marqués par un haut niveau scientifique. Il a été membre titu-

laire de la Médaille scientifique de l'Académie internationale de géo-

graphie botanique du Le Mans (France). Militant pour l'Union il a

participé à la fête de Blaj (1918).

Par leur solide formation professionnelle, acquise chez nous et à

l'étranger, de même que par leur remarquables réalisations scientifiques,

dans divers domaines de la biologie, tous les deux représentent des

personnalités importantes et tiennent une place d'honneur dans l'arène

des hautes valeurs de la science roumaine et universelle.
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