
75

POFESORUL NOSTRU

GH. DIHORU *

Ne aflăm 1a o consfătuire. Ar fi cea de Xl-a, dar nu a geobotaniş-

tilor, ci a diverşilor naturalişti, care au venit să cinstească activitatea

prodigioasă şi vîrsta venerabilă ale eruditului nostru dascăl lON T.

TARNAVSCHI.

Despre viaţa şi opera Domniei Sale au vorbit (şi scris) mai mulţi

biologi dintr-o plăcută datorie, dintr-o stimă lăuntrică cu care au plecat
1a încheierea studenţiei şi pe care au păstrat-o neştirbită. „Nu aşa, care

va să zică", cum s-ar exprima Prof. .Tarnavschi, n-iaş vrea deci să mă

refer 1a acestea, decît amintindu-vă doar că zilele trecute, cînd mă fră-

mîntam ce să scriu despre (sărbătoriit, am fost întrebat

Cine este profesorul Tarnavschi ?

M-a întrebat o puzderie de granule polinice, înveşmîntate în nuanţele

pietrelor preţioase, care fuseseră ameţite de atîtea rostogoliri pe pati-
nuarul de sticlă al masei microscopului precum fierul incandescent pe

nicovală, şi care în clipele de linişte „auziseră" un limbaj straniu („spo-

rodermă", „apertură", „colporat"), fără a „bănui" că era în discuţie

„moda" fiecăreia.

M-au întrebat genţianele pitice şi ochioase din Munţii Bucovinei

peste care cineva adusese, prin 1958, valul de botanişti să se „certe" nu

atît pentru aflarea numelui lor, ci pentru ale unor coabitante foarte dis-

crete, de-alde madam Festucescu, domnişoara Euphrasiana, care profită

de cămara vecinilor, coana Poarescu şi altele de teapa lor.

Cu amintirea aceluiaşi an m-au întrebat xerofitele de 1a Poiana lui

David — în frunte ou uscăţiva Stipescu, îmbrobodită cu flamuri stra-

mmee _

ţ
culcate 1a pămînt de „tăvălugul" botaniştilor neîmblînziţi, care

se iscodeau sau chiar se evitau pentru formularea unui grai comun pri-

vitor 1a societăţile vegetalelor. Niciodată nu 1c zdrobiseră deodată atîţia

bocanci de botanişti !

M-au întrebat firavele alge, unele vizualizate, altele nu, scoase din

anonimatul turbăriilor şi pîraielor, botezate (uneori cu numele celebrilor

înaintaşi) şi păstrate 1a loc de cinste academică.
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M-au întrebat şiruri nesfîrsite de fitocromozomi, străini şi româneşti,

care se plîngeau că cineva le-a demolat lăcaşul şi brusc au fost orbiţi

de lumină, vopsiţi şi turtiţi, apoi număraţi mai de multe ori, cînd dintr-o

parte, cînd din cealaltă. îl căutau pentru răzbunare sau, poate, pentru

mulţumire pe cel care i-a făcut nemuritori, înseriindu-i pe altarul ştiinţei.

M-au întrebat copacii din Grădina Botanică, aici martori, plîngîndu-se

în grup că li s-a umblat în ale fenologiei şi oarecine, de o indiscreţie

inadmisibilă, i-a spionat şi le-a notat exact sorocul cînd organele de

înmulţire erau în plină activitate. Ba unele dintre ele le-au fost chiar

ciopîrţite, fără să ţină cont că erau supere sau infère. Se zvoneşte că acele

organe ar fost şi „preparate".
Mai la urmă mi-au pus întrebări cu tîlc şi alte plante florifère,

— pălăria cucului, cine i-a secţionat borurile ?,

— talpa qîştei, cine a lăsat-o fără o ghiară ?, iar

— mierea ursului mi s-a plîns nu doar că i-ar fi luat nectarul, ci

pentru că cineva a-ndrăznit s-o-ncuscrească fără voie cu rudele, ca pînă
la urmă să rezulte

~c opii din flori", care zice-se că s-ar numi hibrizi !
Pe de altă parte, un stol de diferite insecte mărunte săltau de

bucurie peste toate aceste plînsete ale vegetalelor şi am înţeles că mai

multe plante
~p oreclite" insectivore, care le „îngniţeau" încet şi neimes-

tecate, ar fi fost asasinate prin secţionări repetate. Cine-o fi binefăcă-

torul ?

M-au întrebat nenumăratele slove din miile de pagini, răsărite din

munca neostenită a sărbătoritului şi aşternute în şiruri caligrafice, cu

totul specifice şi atrăgătoare, care şi-au dat „seama" pînă la urmă că

aparţin încrengăturii numită ştiinţă.

M-au întrebat studenţi fragezi care doreau să-1 cunoască şi să-i

mulţumească, printre altele, pentru lucrările sale valoroase şi în primul

rînd pentru minunatul „Practicum".

Şi cîţi n-au mai venit să mă întrebe !

Le-am răsmtns tuturor că împricinatul în cele ascultate este Profe-

sorul nostru lON T. TÂRNAVSCHI, stimat şi iubit de toţi naturalisai.

La rînclu-mi, am întrebat pe alţii,
,

— Cine-i lON T. TARNAVSCHI ?

— Botanist erudit, dascăl priceput şi cumsecade.


