
PROFESORUL ION T. TARNAVSCHI —

PERSONALITATE EMINENTĂ A BOTANICII ROMÂNEŞTI

V. FATI*

Este un prilej deosebit să adresăm un fierbinte omagiu 1a împlinirea
vîrstei de 80 de ani distinsei personalităţi a prof. lON T. TARNAVSCHI.

Aşa cum este cunoscut, activitatea laborioasă a prof. lON T. TAR-

NAVSCHI s-a desfăşurat în mai multe domenii de cercetare ale botani-

cii, axată în mod deosebit pe probleme de morfologie vegetală. Indife-

rent însă, de domeniul în care a cercetat prof. I. TARNAVSCHI, remarca-

bil om de ştiinţă, a urmărit cu o pilduitoare perseverenţă şi tenacitate,

finalizarea cercetărilor sale care au adus o valoroasă contribuţie 1a îmbo-

găţirea patrimoniului ştiinţific al botanicii româneşti şi al ştiinţei
universale.

Cercetările sale din domeniul citologiei, cele privitoare 1a studiul

nucleului celulei vegetale, dezvoltate şi aprofundate şi în teza sa de

electorat, au condus 1a dezvoltarea unei adevărate şcoli româneşti de

specialitate. Un aport substanţial a adus, continuînd studiile de cito-

genetică, citoecologia şi citogeografia plantelor, legat şi de unele con-

diţii speciale de viaţă a acestora. Cercetările sale legate de genetica

experimentală asupra unor plante hibride obţinute experimental, sînt

valoroase din punat de vedere practic.

Pentru ştiinţa universală un aport deosebit l-au adus studiile sale

asupra florei şi vegetaţiei algologice cu consideraţiuni sistematice, coro-

logice, ecologice şi cenologice, fiind descrise şi noi unităţi taxonomice

dintre Cyanophyceae, Rhodophyceae, Desmidiaceae, Diatomeae etc. Pe

baza studiilor în această direcţie a publicat şi lucrarea de sinteză „Con-

spectul algelor din R.P.R.".

Un alt domeniu de cercetare este cel referitor 1a cercetările morfo-

palinologice ale florei spontane şi cultivate din România, care a con-

tribuit 1a îmbogăţirea noii ramuri a ştiinţei biologice — p alin ol o g ia.

Cercetarea contribuie 1a cunoaşterea elementelor polenizatoare — micro-

sporilor — utilă în genetică şi identificarea polenizatorilor liberi, în

detectarea planitelor furnizoare de nectar şi polen, importante şi în
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agricultură, la lămurirea succesiunii florei şi vegetaţiei, evoluţia ei în

timpurile geologice trecute în prospecţiuni de petrol, în stadiile de aler-

gie provocate de polen, în arheologie etc.

Pentru activitatea desfăşurată pe acest tărîm i s-a decernat pre-

miul „Emanoil С Teodorescu u al Academiei R.S.R. (1964 şi 1983).

A adus, de asemenea, o contribuţie 1a lămurirea legăturilor de

înrudire a diferitelor unităţi sistematice, a Întreprins cercetări morfo-

genetice, privint fructele unor grupe de plante, ca : Aristolochiales,

Ligustrales, Helobiales etc.

Contribuţia sa ştiinţifică cuprinde şi un alt domeniu de cercetare,

referitor 1a natura morfologică a gineceului inferior, precum şi cerce-

tări asupra organelor principale ale plantelor superioare, îndeosebi asu-

pra frunzei privind originea, respectiv diferenţierea lor în timp.

Merite deosebite are profesorul lON T. TARNAVS@HI şi în ceea

ce priveşte asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea atît' a procesului

de învăţămînt cit şi a activităţii de cercetare ştiinţifică. A participat

activ 1a organizarea Institutului Botanic, mai întîi 1a Cernăuţi apoi 1a

Bucoi'reştir în urma distrugerilor provocate 1c bombardamentul de 1a

4 aprilie 1944, a salvat personal întreaga aparatură de laborator, în-

treaga bibliotecă (12.000 volume) şi 1/4 (cea. 200.000 coaie) din herbarul

Institutului Botanic. A început imediat refacerea Institutului Botanic

în localul fostului restaurant din incinta Grădinii Botanice, transfor-

rnîndu-1 provizoriu în lăcaş de învăţămînt şi cercetare ştiinţifică, prin

amenajări adecvate scopului pe care trebuia să-1 slujească.

După numirea sa în funcţia de diге с t о г al Grădinii Botanice

din Bucureşti în 1952, prin eforturile susţinute şi cu sprijinul foruri-

lor conducătoare, reuşeşte să scoată acest centru ştiinţific de sub dubla

coordonare a Sfatului Popular al capitalei şi Universităţii, şi să-1 treacă

sub conducerea unică a Ministerului învăţămîntului prin Universitatea

din Bucureşti . Reuşeşte, de asemenea, să restaureze Grădina Botanică

şi să o reorganizeze potrivit noilor cerinţe ale învăţămîntului.

A organizat şi amenajat o expoziţie-muzeu cu caracter permanent

în clădirea „fostului restaurant", mutată în 1973 în clădirea de lîngă

poarta principală, în care sînt expuse picturi de plante spontane si

cultivate în Grădina Botanică (de pictor A. Santocono), diferite expo-

nate de material botanic colecţionate din ţară sau aduse din Indonezia

de către prof. lOR T. TARNAVSCHI, precum şi alte materiale colec-

ţionate din ţară de către personalul Grădinii Botanice.

Profesorul lON T. TARNAVSCHI
a fost în permanenţă preocupat

şi a reuşit să asigure o organizare judicioasă şi adecvată a catedrelor

şi Grădinii Botanice, înzestrarea acestora ou materiale şi aparatură,

bibliografia necesară pentru activitatea didactică şi ştiinţifică.
Această activitate complexă, pe lîngă vaste cunoştinţe de speciali-

tate, cere şi deosebite calităţi organizatorice, perseverenţă, spirit de

sacrificiu, toate acestea din plin în întreaga activitate

a prof. lON T. TARNAVSCHI.
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A iniţiat şi a obţinut publicarea unei reviste de specialitate „Acta
Botanica Horti Bucurestiensis", începând cu anul 1958, realizând astfel

un bogat schimb de publicaţii de specialitate, ajutat de un colectiv

de cerceităjtori ştiinţifici.

Din iniţiativa şi stăruinţele prof. lON T. TARNAVSCHI, cu spriji-
nul .organelor de resort, a fost construit

— în Grădina Botanică —

un local nou pentru Institutul Botanic, dat în folosinţă ân 1960, cu

prilejul Centenarului Grădinii Botanice din Bucureşti, realizîndu-se ast-
fel un însemnat centru de învăţământ şi cercetare botanică prin con-

centrarea laboratoarelor tuturor disciplinelor cu profil botanic de 1a

Facultatea de Biologie.

Profesorul lON T. TARNAVSCHI a desfăşurat şi o intensă activi-

tate de popularizare a ştiinţei prin articole publicate în diferite reviste
de specialitate şi alte publicaţii, prin diafilrne, filme didadtice, prin
conferinţe ţinute 1a radio şi televiziune, în cadrul Societăţii de Ştiinţe
Biologice, 1.P.C.D., Ministerul învăţămîntului, Universitatea din Bucu-

reşti etc.

Traducerea operelor de botanică ale marelui biolog CH. DARWIN a

constituit o preocupare deosebită, acestea apărînd în seria

Ştiinţei Universale", editată de Academia R.S.R.

Pentru aprofundarea unor probleme fundamentale în biologie, a

colaborat prin 'referate şi discuţii 1a Simpozionul „Darwinismul şi pro-

blema evoluţiei în biologie". A participat, de asemenea, activ 1a orga-
nizarea Simpozionului ~F

lora Europaea" care s-a ţinut 1a Bucureşti şi

Cluj, sub egida Academiei R.S.R.
,

cu care prilej a prezentat şi o comu-

nicare ştiinţifică originală.

Ca o recunoaştere a calităţilor sale de om de ştiinţă a fost ales

membru în diferite consilii ştiinţifice, în Senatul Universităţii, membru

în comisia de specialitate a Ministerului învăţămîntului, respectiv Mi-

nisterul Eduaalţiiei şi învăţămîntului, decan al Facultăţii de Biologie

(1967—1969), membru în comitetul de redacţie al Analelor Universi-

tăţii Bucureşti, seria biologie. Pînă în anul 1972, anul pensionării, prof.
lON T. TARNAVSCHI a făcut parte din Colegiul Ministerului învăţă-
mîrtului şi membru în comisia de biologie a M.E.I. Face parte ca mem-

bru activ (pentru ţara noastră) în. colectivul de redacţie a revistei

„Fedes Repertorium" (din R.D.G.) şi membru aativ în societatea inter-

naţională „Biosyistematica" din S.U.A. cu sediul în Olanda.

Bogatei activităţi ştiinţifice a prof. lON T. TARNAVSCHI i se adaugă

şi calitatea de membru 1a diferite redacţii ale publicaţiilor din ţară şi

străinătate, precum şi vizitele de documentare în U.R.S.S., Indonezia,

Cehoslovacia, Bulgaria, Franţa, R.D.G. etc.

Pe lîngă numeroasele lucrări ştiinţifice publicate în diferite perio-
dice de specialitate, profesorul lON T. TARNAVSCHI este cunoscut în

rîndul specialiştilor prim publicarea a peste 300 de lucrări ştiinţifice din

domeniul botanicii, precum şi valoroase lucrări de sinteză.

Pentru contribuţia sa 1a progresul ştiinţei în ţara noastră, laborioasa
activitate a prof. ION T. TÂRNAVSGHI a primit o înaltă apreciere prin
acordarea unor ordine şi medalii. Astfel a fost distins cu : Medalia de



Eliberare de sub jugul fascist, Medalia jubiliară, 10 ani delà înfiinţarea

armatei populare române, Medalia încheierea colectivizării agriculturii,
Ordinul Muncii clasa a şi a 111, Ordinul Steaua Republicii Socialiste

România clasa a IV-a.

Cu mai mulţi ani în urmă l-am cunoscut pe profesorul lON T.

TARNAVSCHI doar din literatura de specialitate. în 1967 însă am avut

placera să-1 cunosc personal. Cu această ocazie i-am destăinuit gîndul
că de mai mulţi ani sînt preocupat de dorinţa de a organiza o grădină

botanică. I-am relatat că 1a Jibou, un orăşel de provincie, în care îmi

desfăşor activitatea ca profesor de liceu, în jurul clădirii — un castel

moşieresc — în care funcţiona pe atunci liceul se află un vechi parc de

agrement, de peste 20 ha, cu un relief variat, cu multe specii de plante

indigene şi exotice, oare ajunsese într-un avansat stadiu de degra-

dare şi, că dacă aş obţine aprobarea Ministerului învăţământului, aş salva

de 1a distrugere totală acest parc, organizînd aici o grădină botanică

şcolară —■ bază didactică pentru învăţămîntul general şi liceal.

Profesorul lON T. TARNAVSCHI m-a ascultat cu multă răbdare şi,

după ce a studiat proiectul şi documentaţia pe care 1c elaborasem în

acest scop, Domnia Sa a luat o coală de hîrtie pe care a redactat un refe-

rat care, alături de referatul specialiştilor de 1a Grădina Botanică a Uni-

versităţii din Cluj, a avut un rol hotărîtor în aprobarea pe care M.E.I, a

dat-o în decembrie 1968, pentru înfiinţarea Grădinii Botanice în cadrul

Liceului de cultură generală din localitate, devenită în prezent unitate

independentă, de sine stătătoare, sub denumirea de Staţiunea Tinerilor

Naturalişti — Grădina Botanică Jibou.

Aşa a luat fiinţă „cea de-a patra grădină botanică din ţară", după
cum sublinia profesorul lON T. TARNAVSCHI, într-un articol publicat
in anul din cotidienele noastre.

Pentru ca astăzi să putem vorbi despre o Grădină botanică 1a Jibou,

contribuţia prof. lON T. TARNAVSCHI nu s-a rezumat doar 1a o reco-

mandare. Imediat după înfiinţarea Grădinii Botanice din Jibou, prof.
lON T. TARNAVSCHI, pe atunci directorul Grădinii Botanice din Bucu-

reşti, a aprobat şi o donaţie de 85 specii de plante exotice de seră şi un

bogat Sortiment de seminţe şi plante de exterior. De mare ajutor şi încu-

rajare ne-au fost sfaturile şi îndrumările de specialitate pe care prof.
lON T. TARNAVSCHI ni le-a oferit cu multă dărnicie. Tot atunci a donat

bibliotecii grădinii şi întreaga colecţie de publicaţii „Acta Botanica Horti

Bucurestensis", care ne este de mare folos.

Doresc ca şi cu acest prilej, pentru tot ceea ce a făcut pentru Gră-

dma Botanică din Jibou, să-i adresez cele mai călduroase mulţumiri, ală-

turi de urarea de mulţi ani, multă sănătate, fericire şi noi succese în rod-

nica activitate ştiinţifică.


