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ION T. TARNAVSCHI
—

UN PROFESOR COMPLET

M. ANDREI, GH. DIHORU

Participarea celor mai cunoscuţi botanişti români 1a întîlnirea consa-

crată marcării a 80 de ani de 1a naşterea Prof. I. T. Tarnavschi face

dovada stimei şi afecţiunii de care se bucură sărbătoritul octogenar.

Ceea ce au preţuit, în primul rînd, botaniştii şi ceea ce a condus apoi
1a o admiraţie unanimă din partea tuturor celor ce l-au cunoscut, a fost

etica vieţii sale : întreaga sa viaţă a fost consacrată exclusiv muncii.

Viaţa aceasta modestă, discretă, plină de generozitate, sprijinită pe o

pregătire de specialitate de înaltă performanţă a transformat laboratorul

condus de domnia sa într-un centru de pregătire ştiinţifică în citologie,

embriologie, morfologie, morfogenetică şi palinologie.

Aşa se face că timp de peste 40 de ani cît a ilustrat disciplina de

Morfologia plantelor prof. I. T. Tarnavschi a reuşit să creieze în jurul
său o atmosferă de emulaţie ştiinţifică şi să fie înconjurat şi urmărit de

studenţii şi colaboratorii săi cu cel mai viu interes.

Deşi programul didactic nu-i pretindea prezenţa decît în una sau

două zile pe săptămînă, profesorul era totuşi zilnic în laborator, mod de

muncă ce şi—l păstrează şi astăzi. întotdeauna, ca şi astăzi, masa de lu-

cru a profesorului era încărcată cu diferite cărţi de specialitate, manu-

scrise, materiale diverse care îşi aşteptau rîndul să fie citite, recitite,

şi definitivate. în această atmosferă a lucrat şi nu s-a simţit sau declarat

nici o dată deranjat de cei ce-1 solicitau : o întrebare, un sfat, o indicaţie

bibliografică, un ajutor profesional sau material. Uneori era un „du4e
vino" 1a profesor în laborator. Era solicitat ori unde era întîlnit, 1a labo-

rator, pe coridoare, pe aleile Grădinii Botanice şi niciodată, pe nimeni

n-a ocolit.

Prin inteligenţa sa sclipitoare, prin intuiţia şi puterea de deducţie a

ştiut să se acordeze perfect 1a realităţile concrete. Munca i-a fost tita-

nică. A slujit cu devotament şi pasiune peste 4 decenii. Ani de zile cît am

stat alături, nu l-am putut surprinde niciodată supărat, obosit, făcînd

ceva în grabă sau improvizînd. Totdeauna a avut timp suficient pentru
toate îndatoririle de cadru didactic şi cercetător ştiinţific. „Ziua de lucru

are 24 ore" îi plăcea să spună adesea. El a făcut un cult din muncă. A

muncit enorm şi fără răgaz. Nu numai că a muncit, dar nu pregeta de a
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îndemna şi pe cei de lingă el s-o facă, prin exemplul concret. Nu l-am auzit

niciodată întrebîndu-ne : unde ai fost, de ce ai venit 1a ora aceasta ? Dar

totdeauna : ce ai mai realizat, ce ai pe masa de lucru acum ? îndemnu-

rile sale se simţeau pretutindeni, dar nimeni nu se întreba ce muncă isto-

vitoare întreţinea izvorul acelor continue îndemnuri. Astăzi cînd facem

bilanţul provizoriu al activităţii prof. lon. T. Tarnavschi această muncă

ne uimeşte.

Cursurile profesorului temeinic documentate, care dezvăluiau tainele

celulei şi ale structurilor plantelor au fost urmărite de multe generaţii
de studenţi, azi profesori sau cercetători ştiinţifici.

Prin glasul şi scrisul său a trezit in sufletul studenţilor şi colabora-

torilor săi pasiunea pentru studiul plantelor. Răbdarea sa în căutarea

adevărurilor ştiinţifice, modul în care ştia să-şi apropie pe cei din jurul

lui, i-au asigurat profesorului I. T. Tarnavschi un loc de cinste între cei

mai mari botanişti ai ţării.

El a ştiut ca nimeni altul să inoculeze în mintea interlocutorilor săi,

a celor din preajma sa dragostea de muncă, de pregătire temeinică prin

forţe proprii. Ne aducem aminte de explicaţiile date 1a solicitările noas-

tre, terminate de fiecare dată cu trimiteri precise 1a sursele bibliografice.

Ne amintim de asemenea de generozitatea cu care ne punea 1a dispoziţie
biblioteca sa personală, ustensilele, coloranţi s.a. „Ia cartea din raft, folo-

seşte-o şi pune-o 1a loc" era îndemnul cel mai frecvent şi cel mai stimu-

lator de care am beneficiat şi beneficiem, noi, cei din jurul său, precum

şi cei de 1a alte instituţii.

Caracter hotărît, minte ageră, şi-a păstrat demnitatea personală,
ascultîndu-i pe toţi, dar păstrînd totul pentru sine, ca într-un seif bine

controlat şi reglat.

Printre altele, discreţia, generozitatea, exemplul personal de om total

dăruit muncii, o dăruire cu sacrificii personale, ne-au rămas de 1a profe-
sorul nostru, cu obligaţia neimipusă dar subînţeleasă, de a 1c transmite

mai departe celor ce ne vor urma.

Stima şi autoritatea de care s-a bucurat printre colegii săi l-au ridi-

cat 1a demnitatea de şef de catedră, director al Grădinii botanice, decan

al facultăţii de biologie, preşedinte al secţiei de Botanică a S.S.В., vice-

preşedinte al S.S. В., membru al diferitelor colective de redacţie din ţară

şi străinătate.

Ca şi alţi colegi de disciplină l-am însoţit pe profesor de multe ori

pe teren. Am învăţat multe, printre altele şi cum se colectează şi cum

se fixează materialul vegetal, pentru cercetări citologice, ce trebuie să

conţină trusa de teren, pentru că în acest caz ca şi în toate celelalte de

altfel, Profesorul nu făcea improvizaţii şi nu se grăbea.

Personalitate de o ţinută morală aleasă, dascăl şi prieten al tineri-

lor, iubitor al naturii şi ştiinţei continuă să fie şi astăzi un mentor care

ne îndeamnă 1a muncă.

în calitate de foşti studenţi şi mai apoi, de colaboratori ne conside-

răm nişte norocoşi ai momentului marcat de bunăvoinţa şi înţelegerea
Prof. I. T. Tarnavschi de a ne fi potolit setea de cunoaştere cu cîte o carte

pe care ne-o doream în prima vacanţă studenţească. Cine ştie, poate
aceea a fost perioada în care am crezut că am putea să devenim bota-



nişti ! Dar mai puţin trecătoare şi mai bine cunoscută decît activitatea

de dascăl este opera lui ştiinţifică. faima profesorului, oricît

talent, oricît erudism ar include, durează cît elevii i-o păstrează în suflet

si rămîne apoi ca o amintire din ce în ce mai ştearsă. Ea se pierde dacă

în afară de catedră nu rămâne opera ştiinţifică care va dăinui prin

veacuri. Ori nemurirea profesorului nostru stă mai ales în activitatea sa

ştiinţifică.

Oricînd şi oriunde i s-a cerut obolul muncii, al priceperii sale pro-

fesionale, Prof. I. T. Tarnavschi 1-a dat ca şi astăzi fără ezitare, fără invi-

die şi fără precupeţire, rezervîndu-şi ca răsplată mulţumirea datoriei

împlinite.

Botanist complet, multilateral pregătit în domeniul vast al acestui

complex de discipline care este botanica, a impresionat prin vastitatea

cunoştinţelor sale, prin generozitate, printr-o putere de muncă uimitoare

si o excepţională implicare în rezolvarea obligaţiilor asumate.

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani, foştii studenţi, actuali

colaboratori, adresează profesorului octogenar tradiţionala urare : „la

mulţi ani şi sănătate !"


