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PROFESORUL ION T. TARNAVSCHI CA PALINOLOG

GABRIELA ŞERBĂNESCU JITARIU

Cu ocazia împlinirii vîrstci de 80 de ani ai prof. dr. docent lON

T. TARNAVSCHI, colegii mai tineri, ca foşti discipoli ai venerabilului şi
strălucitului profesor, se simt datori şi onoraţi, în acelaşi timp, de a sub-

linia măcar în linii generale activitatea desfăşurată pe tărîmul şiiinţei de

dragul lor profesor.

Fără îndoială că nu este deloc uşor să schiţezi în cîteva cuvinte per-

sonalitatea unui asemenea cadru didactic care şi-a dedicat peste o jumă-
tate de secol de muncă pentru dezvoltarea ştiinţei botanice şi formarea

de urmaşi demni să continuie activitatea ştiinţifică a profesorului nostru.

Materialele prezentate pînă acum au arătat diferite laturi ale pro-

digioasei sale activităţi ştiinţifice şi didactice ; noi ne îngăduim să evi-

denţiem preocupările profesorului în domeniul palinologiei.

începuturile de afirmare 1a noi în ţară a cercetărilor palinologice
datează din perioada activităţii ştiinţifice a ilustrului Profesor EMIL

POP (1926) care a iniţiat cercetările paleopalinologice de microstratigra-

ţia mlaştinilor de turbă. Aceste cercetări însă au căpătat o amploare
deosebită după ce şi 1a Bucureşti colectivul de morfo-anatomişti condus

şi îndrumat permanent de profesorul lON T. TARNAVSCHI şi-a înscris

în programul de cercetare ca o preocupare constantă, studiul polenului.

Aşa s-a creat şcoala de palinologie din cadrul Facultăţii
de Biologie a Universităţii noastre.

îndemnul pentru cercetările proprii şi apoi permanenta preocupare

de a se obţine rezultate noi şi valoroase în activitatea colectivului de

cadre didactice care a efectuat numeroase studii de palinologie a fost

determinat de importanţa ştiinţifică a unor asemenea cercetări, abordate

şi în alte instituţii de cercetare din străinătate, întrucît, pe măsura apro-

fundării cercetărilor s-a constatat că acestea au o reală valoare În iden-

tificarea speciilor. Totodată aceste rezultate au constituit puncte de ple-
care pentru cercetări fundamentale în taxonomic.

Pornind de 1a prima lucrare publicată de Profesorul I. T. TAR-

NAVSCHI în anul 1959 privind studiul polenului Compositaelor, colecti-

vul de lucru abia înfiripat atunci a continuat munca în ritm susţinut şi
a reuşit să facă cunoscute rezultatele în peste 70 lucrări publicate a căror
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valoare ştiinţifică a fost girată de întemeietorul şcolii noastre de palino-

logie, sărbătoritul nostru de astăzi, Profesorul ION T. TÂRNAVSCHI.

încununarea activităţii de palinolog a profesorului nostru va rămîne

însă monumentala lucrare pe care a iniţiat-o şi jalonat direcţia de

cercetare stabilindu-i conţinutul — „Monografia polenului florei din

România". Colaboratorii de azi 1a această importantă operă ştiinţifică
sînt mîndri că îşi pun semnătura pentru contribuţia lor alături de aceea

a Profesorului I.' T. TARNAVSCHI.

Deşi din această lucrare a văzut lumina tiparului abia primul volum,

în 1981, cel de al doilea fiind depus 1a editură, iar al treilea volum este

aproape terminat, 1a care se vor adăugat încă I—21 —2 volume, această rea-

lizare ştiinţifică a trezit interesul unanim al cercetătorilor din diferite

domenii de cercetare nu numai din ţară, ci şi din străinătate. Dovada

este cerere? nereu mai insistentă pentru expedierea lucrării sau cel

puţin de extrase.

Prin această operă Profesorul lON T. TARNAVSCHI adaugă 1a

aureola sa de savant biolog-botanist încă o contribuţie 1a dezvoltarea şti-
inţei botanice româneşti.

Sînt puţine ţări în lume care au sau abia au început redactarea unei

astfel de opere ; noi ne mîndrim că intuiţia, specifică omului de ştiinţă

şi puterea dfr muncă ce a caracterizat întotdeauna pe profesorul nostru,

au pus temelia încercării de a fi elaborată o astfel de lucrare prin care

ţara noastră se face cunoscută în lumea ştiinţifică internaţională, întrucît

aşa cum ea întregeşte lucrarea enciclopedică Flora R.P.R. — R.S.R. va

constitui şi o parte de referinţă deopotrivă şi pentru ~F
lora Europaea"

editată în Occident.

Apariţia „Monografiei polenului florei din România" are o reală

valoare ştiinţifică, deoarece ea cuprinde nu numai descrierea şi ilustra-

ţia corespunzătoare a polenului de 1a 88 familii cu cîrca 2000 specii, ci şi
chei de determinare a polenului deosebit de clare, care, alături de alte

caractere, facilitează identificarea diferiţilor taxoni spontani şi cultivaţi
din flora ţării noastre.

Importanţa ~M
onografiei" este subliniată de cel mai înalt for ştiin-

ţific al ţării — Academia R.S.R. — care a conferit autorilor premiul

~Em. Teodorescu" 1983, cinstind prin aceasta în primul rînd pe iniţiato-
rul şi animatorul colectivului de redactare. în mod firesc premierea cons-

tituie un stimulent pentru colectiv, care, pe măsura aprofundării şi
extinderii studiului, a ajuns 1a concluzia că analizele morfopolimice ajută
1a stabilirea cu certitudine a liniilor de evoluţie a regnului vegetal. în

această idee putem afirma cu convingere deplină că datorită imboldului

şi exemplului în muncă dat de profesorul nostru, pe care-1 sărbătorim

astăzi oa pe un deschizător de drum în domeniul :palinologiei florei

actuale, lucrarea de sinteză în curs de elaborare va conduce inevitabil

1a revizuiri taxonomice şi implicit 1a propuneri de corecturi sau chiar de

încadrare a anumitor familii în alte ordine decît cele în care sînt incluse

în prezent.

Această contribuţie are ca punct de plecare stăruinţa, competenţa

şi munca neobosită cu care Profesorul lON T. TARNAVSCHI a orga-
nizat şi a condus activitatea ştiinţifică a colaboratorilor săi, astăzi ei

înşişi cadre formate şi în domeniul palinologiei.



Se dovedeşte astfel şi mai mult că tradiţia învăţămîntului supe-

rior românesc s-a manifestat şi în CREAREA ŞCOLII DE PALINOLOGIE,

care s-a dezvoltat continuu 1a afirmarea în lume a ştiin-

ţei romfmeşti.

Gu ocazia sărbătoririi de azi, cînd iubitul nostru profesor împli-

neşte 80 de ani de viaţă, toţi cei care am fost studenţii acestui vene-

rabil savant botanist, mărturisim cu sufletul plin de emoţie şi recu-

noştinţă că am beneficiat de cele mai competente şi mai profunde

cunoştinţe pe care ni le-a împărtăşit mereu <cu dragostea ce îl carac-

terizează, pentru a fi de folos şi tinerilor şi mai vîrstniicilor, ajutîn-
du-ne să devenim ceea ce jsîntem, să-i donjtinuăjm opera şi să fim

faţă de alţii cum a fost Domnia sa faţă de noi.

Venerabile Profesor, din căldura inimilor noastre vă facem ura-

rea strămoşească „La mulţi ani cu sănătate".


