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PROF. ION T. TARNAVSCHI CONDUCĂTOR

AL GRĂDINII BOTANICE DIN BUCUREŞTI

V. DIACONESCU, I. LUNGEANU, SILVIA

MIHĂILESCU, LIUBOVI ŢIPA,

G. NEDELCU, MARIA CONSTANTINESCU,

ANDREEA CULEANU-DĂNESCU, GH. MOHAN

încercînd să facem o evaluare a multiplelor activităţi desfăşurate
de Prof. Dr. Doc. I. T. TÂRNAVSCHI, (didactică, ştiinţifică, organizato-
rică, social-politică), cea de conducător al Grădinii Botanice din Bucu-

reşti, se detaşează net ca fiind cea mai importantă, atît ca timp efectiv

rezervat acestei activităţi, cît şi ca rezultate obţinute, precum şi ca

satisfacţii personale adunate în timpul anilor.

începînd încă de 1a Cernăuţi, unde îl secunda şi completa pe Prof.

Dr. M. GUŞULEAC în activităţile de conducere a grădinii din acel centru

universitar şi continuînd din 1940 1a grădina din Bucureşti, Prof. I. T.

TÂRNAVSCHI şi-a făcut ucenicia treeînd prin toate treptele pînă 1a

aceea de director, deţinută din 22 mai 1952 pînă în decembrie 1975.

Atît în calitate de colaborator al Prof. M. GUŞULEAC cît şi în cali-

tate de director, Prof. I. T. TÂRNAVSCHI a slujit această importantă

instituţie de învă,ţămînt, de cercetare şi de culturalizare a maselor, cu

deplină abnegaţie, cu toată impresionanta sa putere de muncă şi cu un

total spirit de sacrificiu.

Grădina 80/tanică i-a fost 1a suflet (şi i-a rămas) mai mult decît

orice altă activitate, sporindu-i pe toate căile prestigiul bine meritat,

atît în ţară cît şi peste hotare. în sala de curs, în laborator, în excursiile

cu studenţii, în călătoriile în sirrăinătate, grădina era obiectivul spre care

se îndreptau gîndurile sale permanent, prezentînd-o ca pe o adevărată

oază miraculoasă, pentru îmbogăţirea căreia merită făcut orice efort.

Pentru zeci de generaţii prima zi de facultate debuta cu introdu-

cerea în lumea fantastică a plantelor de pe toate meridianele globului

pe care 1c prezenta „bobocilor", atît în seră cît şi pe aleile grădinii. Fiec-

are curs era însoţit de un bogat material expozitiv, pe care singur şi-1

colecta din sere şi grădină.

Studenţii erau îndrumaţi să vadă grădina ca un adevărat tratat de

botanică. Grija ca acest' „tratat" să crească mereu, se materializa prin
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tolba plină, cu care se înapoia din orice călătorie, îndemnînd şi pe cola-

boratori să procedeze 1a fel. Nu ezita niciodată să pună mîna (şi spinarea)
1a recoltarea şi transportul plantelor pentru grădină. La Poiana Stampei

sau în Deltă, 1a Cernica, Snagov, Căldăruşani sau 1a arboretul Bazoş,

peste tot se găsea ceva care era bine să fie adus şi 1a „NOI". La „NOI"
se gîndea şi cînd se afla în îndepărtarea Indoneziei, 1a Paris, Praga
sau Varna.

Incepînd din 1932, încet dar sigur grădina, trecută fiind 1a primăria

municipiului Bucureşti, se transformă într-un pare de periferie cu res-

taurant ce emana în atmosferă mirosul micilor care anula mirosul flo-

rilor exotice.

Este meritul Prof. Dr. Doc. I. T. TÂRNAVSCHI, care ca primă ac-

ţiune şi realizare importanta în calitate de director al Grădinii Botanice

a iniţiat şi obţinut revenirea 1a rosturile sale fireşti ca instituţie de

învăţămînt, de cercetare şi cultură.

Cu sprijinul organelor de stat, prin actul din 1954 (H.C.M. 1072)

Grădina Botanică trece în proprietatea Ministerului învăţăjmîntului, fiind

subordonată direct Universităţii. Această acţiune oferă condiţii optime

pentru dezvoltarea ulterioară a grădinii. întocmeşte o schemă de personal

care cuprinde atît cadre cu pregătire medie cit şi cu pregătire superioară.

Se trece cu toate forţele 1a refacerea grădinii care avusese de suferit

foarte mult de pe urma bombardamentelor.

Proiectul de reorganizare avizat în 5.11. 1955 de către Consiliul Ştiin-

ţific şi aprobat apoi de către forurile superioare devine baza legală a

multiplelor lucrări pe se efectuează în anii următori. Dintre acestea

amintim :

— Mutarea sectorului sistematic într-o concepţie nouă, modernă ;

— Amenajarea sectorului de plante decorative ;

— Amenajarea sectorului de plante mediteraneene ;

— Se refac sectoarele cu Flora Dobrogei, Flora alpină şi Flora

acvatică ;

— Se măresc substanţial colecţiile plantelor de seră şi din exterior ;

— Se amenajează sectoare noi ca : Flora Caucazului, Flora Extremului

Orient, Flora Americii Boreale, Flora lanţului Carpatic, amenajată după

o machetăj, care cuprinde principalele masive muntoase şi cu întreaga

reţea hidrografică, un sector economic cu mari colecţii de cereale, legu-

me, pomi fructiferi, arbuşti fructiferi, o colecţie ampelografică ;

— A fost amenajată o grădină şcolară model.

Necesităţile ulterioare au făcut ca sectorul economic şi grădina şco-
lară să fie transformate, terenurile fiind afectate altor scopuri.

In 1958 cu mijloace materiale modeste, dar cu mult suflet şi cu multă

tenacitate reuşeşte să construiască serele mici pentru culturi speciale,
care au fost date în folosinţă eşalonat şi terminate în 1963. Schimbarea

sistemului de încălzire la sere şi în imobile de la lemne şi păcură la

gaz metan este tot o realizare legată de numele Prof. I. T. TARNAVSCHI.

întocmirea unui fişier general al plantelor cultivate în Grădina

Botanică a fost iniţiat de Prof. TARNAVSCHI şi realizat în ultimii ani.
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Prof. I. T. TARNAVSCHI a urmărit îndeaproape toate .activităţile

desfăşurate în grădină, nepreoupeţind şi sprijinul material direct atunci

cînd nevoile urgente l-au solicitat.

O realizare de maire prestigiu a Prof. I. T. TARNAVSCHI este şi

iniţierea publicării periodicului „Acta Botanica Hor t i Вис u-

rc stien s is" lucrare apreciată atît în ţară, cît şi peste hotare, care

a ajuns 1a al 17-lea volum.

în sprijinul acestei afirmaţii stau comenzile suplimentare care se

primesc de 1a 8.C.U., B.C.S. şi de 1a partenerii din străinătate. începînd

din anul 1959 şi în momentul' de faţă Prof. I. T. TARNAVSCHI a depus

şi depune un mare volum de muncă 1a coordonarea publicaţiei noastre

„Acta Botanica Horti Bucurestiensis". Lucrarea se tipăreşte într-un tiraj

de 500 de exemplare, care sînt expediate instituţiilor similare clin ţară

şi străinătate. Editarea „Actei", publicaţie în care îşi valorifică rezultatele

cercetătorii Grădinii Botanice şi cadrele didactice de 1a Catedra de Bio-

logic vegetală, facilitează achiziţionarea prin schimb cu instituţii simiJ.are

din ţară şi străinătate a unui bogat material bibliografic de specialitaie.

Pe baza acestui schimb, s-a constituit fondul Bibliotecii Grădinii

Botanice, pus 1a dispoziţia diverşilor specialişti pentru informare şi studiu.

în prezent această bibliotecă posedă un număr de 325 titluri ele

publicaţii periodice, precum şi circa 3000 de cărţi şi extrase, ritmul de

schimb intensif ieîndu-se tot mai mult în ultimii .ani.

Rolul esenţial al Prof. I. T. TARNAVSCHI în salvarea unei părţi -

Herbarului Institutului Botanic este binecunoscut.

La 4 aprilie 1944, în bombardamentul anglo-aimerican asupra capi-

talei, este distrus şi Institutul Botanic. împreună cu laborantul C. Fias-

tru şi ajutaţi de elevi ai şcolii de ofiţeri de geniu, cantonaţi în apro-

pierea teritoriului Grădinii Botanice, salvează din flăcări întreaga biblio-

tecă a Institutului Botanic, pe care o inventariase cu nici 2 ani în urmă

şi o parte din Herbarul General al Facultăţii de Ştiinţe, (care junsese 1a

acea dată 1a peste 800.000 coli, fiind cel mai mare din ţară), salvînd în

jur de 200.000 coli, care apucaseră să fie mutate cu o zi înainte, în

subsolul clădirii. Ulterior, mută această preţioasă colecţie în casa direc-

torială (imobilul A), iar prin anii 1953—1954, obţine un tehnician care

să recondiţioneze, inventarieze şi să organizeze un nou herbar, pornind

de 1a acest nucleu.

Totodată iniţiază înfiinţarea unui herbar şi 1a Grădina botanică,
din colecţiile acesteia, din plantele recoltate din cercetătorii grădinii în

deplasările efectuate pe teren, precum şi din schimburile interne şi
externe ale grădinii. Această colecţie ajunge 1a cea. 20.000 coli, pînă în

anul 1972, cînd cele două herbarii sînt unite. Acestui herbar, prof. I. T.

TARNAVSCHI îi donează şi colecţiile sale proprii, recoltate cu ocazia

celor 10 excursii geobotanice pe care le-a organizat, sau a diferitelor

deplasări pe teren, în ţară şi străinătate.

Acelaşi rol de iniţiator şi organizator 1-a avut şi în ceea ce priveşte
Muzeul Botanic.

Din Muzeul Botanic al vechiului Institut au fost scoase din flăcări

foarte puţine exponate. Putem spune că acesta a fost distrus în totalitate.



Dar, păstrînd tradiţia înaintaşilor, Prof. I. T. TARNAVSCHI, odată

cu demersurile făcute pentru construirea unui nou Institut Botanic, care

să fie organic legat, ştiinţific şi didactic, de Grădina Botanică, afectează o

sală specială,, 1a parterul clădirii, pentru organizarea unui nou Muzeu

Botanic, subsolul clădirii fiind proiedtat pentru a adăposti Herbarul

Institutului.

Astfel, că 1a inaugurarea noului Institut Botanic, prezintă înalţilor

oaspeţi, personal tovarăşul Nicolae Ceauşescu — secretar .general — şi un

Muzeu Botaniiq, amenajat pe discipline.

în anul 1964, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de 1a eliberarea patriei,

organizează şi 1a Grădina Botanică un Muzeu-Expoziţie, cu ico-

nografiile plantelor României, pictate de A. SANTOCONO, aranjate filo-

genetic, cu producte vegetale, precum şi cu un bogat material vegetal

provenind din Grădina Botanică, cît şi din expediţia în Indonezia, pe

care a efectuat-o în anul 1963. în anul 1975 donează Expoziţiei-Muzeu

o colecţie de obiecte de artizanat indoneziene compusă din 50 de piese

originale.

Aceste muzee, gîndite şi organizate de Prof. I. T. TARNAVSCHI,

vor uni în anul 1979 într-un amplu Muzeu Botanic, amenajat pe prin-

cipii ecologice.

Profesorul Dr. Doc. I. T. TARNAVSCHI, s-a dedicat în întregime

profesiunii sale şi patriei sale.

Meritul de iniţiator şi organizator al tuturor activităţilor legate de

Grădina Botanică, este incontestabil, o pildă vie pentru noi, cei care

l-am urmat cu credinţă în profesie ; este o viaţă de om al ştiinţei

plină de înfăptuiri şi realizări profesionale, dar şi de greutăţi pe care a

ştiut cu tact şi perseverenţă să 1c depăşească.
în încheiere, vă mulţumim tovarăşe profesor pentru tot ce ne-aţi

învăţat, vă mulţumim pentru tot ce aţi făcut în această minunată insti-

tuţie de cultură românească şi vă asigurăm că noi, întregul colectiv vom

continua ou fermitate opera iniţiată de dumneavoastră.

Să trăiţi ani mulţi şi fericiţi, ,plini de sănătate, dorind din toata

inima să vă avem mereu în mijlocul nostru.


