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PERSONALITATEA PROF. DR. DOC ION T. TARNAVSCHI

M. PĂUN *, GH. POPESCU *

Onorată psistenţă,

Astăzi, luăm patrie 1a o aniversare de o măreţie şi frumuseţe afec-

tivă deosebită, profesorul dr. docent I. T. TARNAVSCHI, figură înţe-

leaptă şi completă a biologiei vegetale din R. S. România face bilan-

ţul pentru o perioadă de activitate extrem de .fecundă, de 80 de ani

în care realizările şi împlinirile, în curs de desfăşurare, au constituit

un izvor nesecat, o sursă bogată ce radiază idei, învăţăminte şi cu-

noştinţe de biologie în toate direcţiile şi fără limite de distanţe. .

Nu i-am fost student şi nici discipol, i-am cunoscut însă activi-

tatea, ca şi însuşirile morale şi intelectuale de la prof. AL. BUIA,

altă figură măreaţă a biologiei româneşti, e(minent dascăl şi om de

ştiinţă în botanica românească.

Ansamblul de trăsături morale şi intelectuale care s-au întrunit

plenar şi armonios în viaţa şi activitatea celor 80 de ani ai prof. dr.

doc. lON T. TARNAVSCHI îl redau ca o înaltă personalitate a biologiei

româneşti, biolog ce a reuşit în ultimii 25 de ani să facă epocă în spe-

cialitate, cu iradieri uşor de sesizat atît 1a noi cit şi dincolo de graniţele

ţării noastre.

Stăpînind bine 4 limbi de largă circulaţie, limba germană şi

franceză, limba engleză şi latina încă din tinereţe, a folosit clin plin

pentru documentare literatura franceză şi germană de specialitate şi,

astfel, tot! timpul a fost 1a curent cu tot ce era nou în profesie şi

specialitate.
Crezul său de eminent profesor şi mare om de ştiinţă a fost şi

este aicela de a reda totdeauna adevărul şi numai adevărul, cel moral

de a fi cinstit, iar cel social de a-şi servi Ţara în mod dezinteresat şi

fără compromisuri de circumstanţă.

Pregătirea biologică de encicloped şi-a format-o în anii studenţiei
1a Facultatea de ştiinţe din Cernăuţi, în cei 10 ani de preparator ca

şi în cei 9 ani de asistent şi şef de lucrări, cînd laboratorul şi excur-

siile în natură erau prietenii nedespărţiţi ai profesorului. Orizontul

naturalistic i-a fost amplificat substanţial în anii 1932 —33 cînd, ca

bursier .al statului francez, s-a specializat în cariologie 1a Fac. de

ştiinţe din Grenoble.
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După o muncă profesională intensă şi îndelungată care 1-a lansat

şi consacrat ca un eminent specialist în biologie, după 19 ani de uce-

nicie, profesorul I. T. TÂRNAVSCHI a ocupat postul de conferenţiar

şi după alţi 12 ani a ocupat postul de profesor 1a prima facultate de

biologie a ţării.

Pregătirea multilaterală şi-.a/ materializatHO în multiple direcţii,

dintre care ca personalitate de renume s-a afirmat pe linie didactică,

de cercetare, ca organizator şi pe linie de integrare.

Deţinător al unui mare volum de cunoştinţe biologice, cumulate în

cercetările de laborator sau de teren, profesorul I. T. TÂRNAVSCHI

şi-a găsit vocaţia de a 1c transmite cu dragoste 1a generaţii şi generaţii

de studenţi. Stilul atrăgător, bogăţia, înlănţuirea şi corelarea ideilor

pe care 1c expunea, digresiunile pe care 1c introducea 1a momentul

potrivit pentru a trezi interesul, sfaturile pe care 1c strecura cu abi-

litate în timpul prelegilor erau factori determinanţi în asigurarea frec-

venţei maxime 1a cursuri. De fiecare dată exemplificările porneau

din bogata sa experienţă, din observaţiile zilnice, din numeroasele

exicursii în mijlocul naturii pe care 1c organiza şi 1a care depunea pa-

siunea .unui biolog distins.

Bun prieten şi părinte al elevilor şi colaboratorilor săi, tovarăş

de nădejde în teren, dascăl exigent şi sfătuitor dorit, profesorul I. T.

TARNAVSCHI a ifascinat prin prelegerile si conferinţele sale publice

un auditoriu oricît de pretenţios ar fi fost, fapt pentru care studen-

ţii, elevii săi şi toţi cei care l-au cunoscut îi poartă o neţărmurită

recunoştinţă şi un profund respect.

Pe cît de însufleţit şi de darnic era în transmiterea cunoştinţelor
1a studenţi, pe atît de perseverent şi pasionat era în cercetarea ştiin-

ţifică. Dotat cu un intelect nativ deosebit, cu raţionament sigur, cu

o putere de muncă de puţini egalată şi înarmaţi cu un sever spirit

critic, profesorul în cei 55 de ani de activitate a cules cu ajutorul

simţurilor sale din mijlocul naturii ca şi din minuţioasele şi extenuan-

tele cercetări de laborator sevă suficientă pentru a fi împărtăşită mii-

lor de studenţi pe care i-a pregătit în cei 43 ani de activitate didac-

tică, rămîiiînd suficientă în acelaşi timp, pentru a fi adăugată tezau-

rului românesc de cunoştinţe ştiinţifice.
Prodigioasa activitate de cercetare a amplificat patrimoniul ştiin-

ţelor biologice cu peste 300 lucrări ştiinţifice apreciate atît pe plan
intern cît şi internaţoinal.

Remarcăm în mod deosebit studiile din domeniul citologiei care

au .condus 1a crearea unei adevărate şcoli româneşti în această spe-
cialitate.

Cercetările palinologice, studiile asupra florei şi vegetaţiei algolo-
gice ca şi cele asupra naturii morfiologüce a girieceului inferior şi
a frunzei, cercetările morfogenetice asupra fructelor unor unităţi sis-
tematice ca Aristolochiales, Ligustrales, Helobiales s.a. sînt alte direcţii
de studiu profund, al căror rezultat a fost preluat de taxonomişti în
elaborarea sistemelor, de clasificare filogenetică a regnului vegetal.

Colaborarea, cu pondere mare, 1a traducerea operelor botanice ale
lui CH. DARWIN constituie o sarcină de mare răspundere care 1-a
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onorat şi i-a adus un atribut în plus care a înnobilat frumoasa şi

bogata activitate ştiinţifică desfăşurată de prof. dr. doc. I. T. TAR-

NAVSCHI.

Impunîndu-se ca specialist de mare probitate ştiinţifică sărbători-

tului i s-au încredinţat multe sarcini de mare răspundere ,pe plan naţio-
nal şi internaţional, dintre care cităm :

,

- vicepreşedinte al secţiei de Otologic la Congresul internaţional

de botanică care s-a ţinut în anul 1960 la Montreal ;

— membru în comitetul de redacţie a Irevistei' internaţionale „Fed-
des Repertorium" din R.D.G. ;

— membru al asociaţiei internaţionale de biosistematică ;

— membru în Comisia Muzeelor de pe lîngă Comitetul de stat pen-

tru Cultură şi Artă ;

— membru în Consiliul de conducere ( al S.S.B. din R. S. România ;

— membru în comitetul de redacţie al revistelor „Natura", Ana-

lele Universităţii din Bucureşti (seria Biologie), Revue de biologie, Studii

şi cercetări (din cadrul Acad. R.S.R.).
— iniţiatorul revistei „Acta botanică, Horti Bucurestiensis" etc.

Toate aceste sarcini, îndeplinite ireproşabil, s-au îmbinat armonios

cu activitatea didactică, de integrare etc., redîndu-1 pe autor ca un

model de cadru didactic pentru învăţămîntul superior.
Activitatea de foarte bun organizator a dovedit-o din plin ca şef

de catedră, decan, preşedinte al secţiei de botanică din cadrul S.S.B.

şi mai cu ,seamă ca director al Grădinii botanice din Bucureşti.
Realizările din cadrul S.S.B. atrag în mod deosebit atenţia ; în

această direcţie şi-a dovedit măiestria, cum nimeni pînă la Domnia

sa n-a făcut-o, profesorul I. T. TÂRNAVSCHI prin comportarea sa

faţă de colegi şi faţă de tineretul ce dorea să se iniţieze în tainele

botanicii, printr-o abilitate de excepţie a reuşit să întrunească în

unanimitate botaniştii tineri şi maturi în cadrul celor 20 consfătuiri
de geobotanifiă, care s-au ţinut în perioada 1958—1974, pe teren, în

fiecare din provinciile ţării.

Profesorul I. T. TÂRNAVSCHI are, cum nimeni altul, marele me-

rit de a fi făcut ca noi, botaniştii, să ne cunoaştem, să ne apreciem

reciproc, să ne respectăm unii pe alţii.

Datorită profesorului octogenar, majoritatea dintre noi am cunos-

cut tezaurul floristic din principalele centre şi rezervaţii floristice

ale ţării.

Dacă 1a acestea adăugăm şi pregătirea teoretică şi practică a fie-

căruia dintre noi ca şi apariţia Comunicărilor de botanică, importanţa

şi meritul organizatorului este de neegalat.

în ceea ce priveşte Grădina botanică din Bucureşti, sărbătoritul a

dat dovadă de profund ataşament, de eroism şi spirit de înalt patrio-

tism după dezastrul de la, 4 aprilie 1944, cînd a salvat personal în-

treaga aparatură de laborator, întreaga bibliotecă şi 1/4 din herbarul

Institutului botanic şi a început imediat refacerea acestuia. Ca direc-

tor al grădinii botanice, demn urmaş al lui DIMITRIE BRANDZA şi

depozitar al unui înalt prestigiu, timp de peste 23 ani a condus cu
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competenţă destinele acestei instituţii de botanică, unde graţie auto-

rităţii şi priceperii sale, a reuşit s-o readucă într-un loc de frunte

pe ţară, atît ca tematică eSt şi ca arhitectură peisageră.

în această direcţie, profesorul I. T. TÂRNAVSCHI a pus minte,

pricepere şi entuziasm ca grădina să se dezvolte, să crească şi să

înflorească, aducînd-o în faza unui mic „Eldorado floristic" în inima

Bucureş ţiului.

Din iniţiativa sa cu multe străduinţe pe lîngă organele de resort,

profesorul i. T. TÂRNAVSCHI a reuşit să obţină aprobarea construi-

rii unui nou Institut botanic, în Grădina botanică, Institnt care s-a dat

în folosinţă în anul 1961, cu prilejul sărbătoririi centenarului Grădinii

botanice din Bucureşti.

Activitatea de integrare cu cercetarea şi producţia s-a împletit
armonios în munca de reorganizare şi amenajare a Grădinii botanide,
în colaborările de cercetare cu cadre didactice de 1a 1.A.N.8. şi cadre de

cercetare de 1a Academia de ştiinţe agricole şi silvice.

Toate aceste multiple activităţi au fost completate cu grija neţăr-
murită de pregătire a cadrelor, a schimbului de mîine.

Şi în această direcţie profesorul I. T. TÂRNAVSCHI poate fi luat

ca exemplu. în toate direcţiile în care a lucrat şi-a pregătit colabora-

tori, care să-i continue activitatea. Fapt elocvent' îl constituie urmaşii
de 1a cjaltedră şi de 1a grădină, care-i continuă cu aloeeaşi compe-

tenţă opera.

N-aş putea încheia acest icuvînt fără a arăta că în paralel cu

multiplele preocupări, profesorul I. T. TÂRNAVSCHI a găsit timpul

necesar pentru îndrumarea ştiinţifică competentă a unui număr de

peste 56 doctoranzi, care au elaborat teze de dizertaţie demne de a

obţine titlul ştiinţific de doctor în biologie, titlu pe care l-au obţinut

şi onorat. De asemenea, a participat ca membru în oomisia de refe-

renţi ştiinţifici 1a un număr mare de candidaţi, pentru obţinerea titlu-

lui de doctor sau doctor docent în ştiinţe, după cuim a participat

ca membru specialist în multe comisii de acordarea gradului de con-

ferenţiar sau profesor universitar.

In această multilaterală şi deosebită activitate de creaţie a unui

eminent om de ştiinţă şi dascăl strălucit al învăţămîntuhii superior,

a unui foarte bun organizator, a unui bun cetăţean demn, desăvîrşit

patriot, cei pe care i-a învăţat, precum şi cei care l-au cunoscut, găsesc

în modul său de viaţă, de comportare şi activitate un nepreţuit îndemn

şi un exemplu ideal. Pentru cît a înfăptuit în ştiinţă şi în societate,

profesorul I. T. TÂRNAVSCHII este deopotrivă stimat şi iubit ca om,

profesor, botanist şi organizator, întru mulţi ani.

Prin activitatea sa multilaterală,) prin însuşirile sale morale şi
intelectuale, prin modul de a lucra cu omul, prin bunătatea şi-n ace-

laşi timp prin dîrzenia cu care îşi duce planurile 1a bun sfîrşit, prin
rezultatele muncii sale, profesorul dr. doc. I. T. TARNAVSCHI constituie

un model de cadru didactic pentru învăţămîntul superior şi un exem-

plu de muncă şi de dăruire. La mulţi ani, mult stimate tov profesor.


