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Profesor dr. docent ION T. TARNAVSCHI

(1904—1989)

„Rămas biui tuturor celor care rămîn"

A vorbi de profesorul lon T. Tarnavschi, acum, la un an de cînd

a intrat în nefiinţă şi totodată în conştiinţele noastre, înseamnă a aduce

un pios omagiu aceluia pe care, atîţi şi atîţi botanişti îl considerau pă-
rintele lor spiritual, cel care ne-a învăţat „meserie", ne-a ajutat să

devenim la rîndul nostru profesori şi cercetători, ne-a încurajat şi iubit,
să devenim oameni, şi doamne, cîţi sîntem !

Parcurgînd materialele publicate, atît în timpul vieţii profesorului

precum şi după decesul acestuia, aducem şi noi, cercetătorii de la Gră-

dina Botanică, acest omagiu, în revista (pe care profesorul I- T. Tarnavschi

a coneeput-o şi publicat-o, Acta Botanica Horti Bucurestiensis, încă

din 1958.

S-a născut la 19 august 1904 la Rădăuţi (Suceava). Copilăria şi-a

petrecut-o în Vicovul de Sus şi în oraşul natal, unde a urmat şi cursu-

rile şcolii primare şi ale liceului. Tatăl, Teofil Tarnavschi, fiind silvi-

cultor, mare iubitor al naturii, i-a insuflat fiului său această dragoste,

în numeroasele deplasări făcute împreună. După absolvirea liceului se

înscrie la facultatea de Ştiinţe din Cernăuţi, pe care o absolvă în 1928.

La 1 aprilie 1929 este numit preparator suplinitor la Institutul Botanic

din Cernăuţi, unde activează pînă la 1 decembrie 1939.

Anii 1932—1933 îl găsesc bursier al statului francez, la Grenoble

cu specializare în cariologie, ca în anul 1935 să obţină titlul de doctor

în ştiinţe, la Universitatea din Cernăuţi. La 5 iulie 1935, după obţinerea

doctoratului este definitivat în postul de preparator, iar la 1 decembrie

1939 este numit asistent definitiv, la Institutul Botanic din Bucureşti,

unde venise cu profesorul său, Mihail Guşuleac. în 1942 este numit şef

de lucrări. în anul 1948 este numit conferenţiar, iar din 1961, profesor.

După pensionarea profesorului M. Guşuleac, în 1951, este numit şef

de catedră adjunct, iar din anul 1960, pînă la pensionare, în 1972, ca şef

de catedră.
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In anul 1944, la 4 aprilie, într-un bombardament asupra
Grădinii şi

Institutului Botanic, împreună cu laboranţii С Fiastru şi I. Besnilă, pre-

cum şi cu ,un grup de elevi de la şcoala militară de geniu, salvează biblio-

teca Institutului (cea 12.000 volume), aparatura de laborator şi cea 176.000

coli de herbar, herbar ce ajunsese la peste 800.000 coli, fiind cel mai mare

din România. Toate lucrurile salvate din vechiul Institut au fost încărcate

şi trimise la Tg. Jiu, unde era refugiată Universitatea. La finele anului

1944 a participat la organizarea învăţămîntului universitar botanic, în

fostul restaurant din Grădină.

Ţinând de activitatea sa didactică, ştiinţifică şi organizatorică, tre-

buie amintită şi construirea pe teritoriul Grădinii Botanice, sub directa

sa conducere şi îndrumare, a noului Institut Botanic, care a fost inau-

gurat cu ocazia sărbătoririi centenarului Grădinii (27 —29 octom-

brie, 1961).
între anii 1967—1969 a fost şi decanul Facultăţii de Biologie.

A foist preocupat permanent de pregătirea serioasă a studenţilor bio-

logi, atît teoretică cît şi practică, pentru însuşirea corectă a particula-

rităţilor structurale ale plantelor, în strînsă legătură cu mediul extern

şi evoluţia. Noi a cedat niciodată improvizaţiei, mediocrităţii lucrului

făcut de mîntuială, superficialităţii, amatorismului şi a vorbelor fără

acoperire în fapte. Meticulozitatea, pregătirea sa de excepţie în dome-

niu, înalta sa conştiinciozitate şi respectul pentru munca celorlalţi, a

fost dominanta vieţii sale. „Este regretabil, spunea profesorul, dacă,

pentru a-ţi justifica suficienţa, te compari cu mediocritatea : numai

comparaţia cu idealul este justificată". „Nu este destul să citeşti, nu este

permis să nu gândeşti, efortul creator al gîndirii proprii trebuie să se

desfăşoare pe un câmp mereu mai larg, în pas cu mersul înainte în

experienţa cercetării. Cercetarea ştiinţifică stă la baza activităţii mele

didactice". Activitatea sa de cercetare s-a concretizat în cele peste 150

lucrări ştiinţifice, publicate singur sau în colaborare. Nu a refurat pe

nimeni şi avea timp pentru oricine îi solicita sprijinul. Nu pleca nimeni

de la profesor fără un sfat bun, fără cîteva indicaţii bibliografice, fără

o încurajare.

„Cel mai detestabil sentiment al omului este răzbunarea ; oamenii

care muncesc permanent, nu găsesc niciodată timpul pentru răzbunare,

abia dacă au răgazul necesar să se autoperfecţioneze. Armonia şi buna

înţelegere trebuie să domine".

Studiile sale citologiie, în legătură cu citoecologia şi citogeografia
plantelor, legate şi de unele condiţii de viaţă ale plantelor, au adus

un aport special, iar cercetările sale citologice legate de genetica expe-
rimentală asupra unor plante hibride, obţinute experimental sînt valo-

roase din punct de vedere practic. Cercetările în această direcţie au

continuat prin studiile referitoare la infrastructura celulei şi a organi-
telor ei. Datorită importanţei acestor cercetări a fost numit vicepreşe-

dinte la secţiei de Citologie, la Congresul de Botanică, din 1960, de la

Montreal.

A făcut studii palinologice, cercetând morfo-palinologia florei spon-

tane şi cultivate din România, fiind considerat părintele şcolii palino-

logice din Bucureşti.
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A întreprins studii asupra florei şi vegetaţiei algale, cu consideraţii
sistematice, corologice, ecologice şi cenologice, fiind descrise noi unităţi
taxonomice dintre Cyanophyceae, Desmidiaceae, Diathomeae, etc., publi-
când şi „Conspectul algelor" din ţara noastră. L-a preocupat natura mor-

fologică a gineceului infer şi a frunzei. Pentru lămurirea legăturilor de
înrudire a diferitelor unităţi sistematice, a intreprins cercetări morfolo-

gice privind fructele unor grupe de plante, ceea ce i-a permis să facă

interpretări obiective aisupra sistemului de clasificare al fructelor la

angiosperme ca mod de prezentare cronologică cu referire la acela pro-
pus de Guşuleac-Winkler pe care îl consideră optim şi denumindu-1 „sis-
temul morfologic al fructelor". A avut o intensă activitate de populari-
zare a ştiinţei. A tradus în colaborare, operele marelui biolog, Oh. Darwin.

A fost ales în diferite consilii ştiinţifice, în Senat, decan al Facul-

tăţii de Biologie, membru al asociaţiei Internaţionale de Biosistematică,
în Consiliul Muzeelor, vicepreşedinte al S.S.B. şi preşedinte al secţiei
de Botanică, membru în comitetul de direcţie şi redacţie al revistei

„Natura", în comitetul de redacţie al Analelor Universităţii din Bucu-

reşti, „Revue de Biologie vegetale", Studii si Cercetări, „Feddes Reper-
torium" (Berlin), etc.

A fost iniţiatorul şi organizatorul „Consfătuirilor de Geobotanică".

A fost delegat la „Congresul Internaţional de integrare şi coordo-

nare ştiinţifică a învăţămîntului" de la Varna (Bulgaria).
A făcut vizite de documentare în U.R.S.S., Indonezia, Cehoslovacia,

Bulgaria, Franţa, R.D.G.

în anul 1972 vine pensionarea. în scrisoarea rectoratului nr. 26.194

din 20.X11. 1975, se afirmă : „Calităţile D-voastră remarcabile, munca

neobosită dusă pînă la sacrificiu, au contribuit din plin la renaşterea

unui puternic centru de biologie vegetală a Universităţii".

Cu prilejul aniversării a 80 de ani de viaţă, Rectoratul Universităţii
din laşi, îi adresează o scrisoare deschisă, în care se spune : „Dotat

cu un rar simţ pedagogic, fiind un excelent didact, cu claritate de cristal

în expunere şi cu o mare putere de sinteză... Printr-o viaţă închinată

cu dăruire cercetării ştiinţifice, aţi adus o valoroasă contribuţie la

dezvoltarea biologiei româneşti, în domeniul cariologiei, morfologiei

vegetale şi în special al palinologiei...".

în ce priveşte activitatea sa la Grădină, se poate afirma că ea a

început chiar odată cu venirea în Bucureşti, fiind, aşa cum s-a văzut,

implicat direct în salvarea bunurilor Grădinii.

în anul 1952 este numit Director al Grădinii, ca în 1954 să scoată

acest centru ştiinţific şi de cultură de sub dubla conducere al Sfatului

Popular şi Universităţii şi să-1 treacă sub conducerea unică a Ministe-

rului învăţămîntului, prin Universitate. Reuşeşte să redreseze şi să o

reorganizeze, potrivit noilor cerinţe ale învăţămîntului botanic şi cer-

cetării ştiinţifice, redînd vieţii ştiinţifice o instituţie care, tiimp de

peste două decenii a constituit doar un loc de agrement şi distracţie, cu

circiumă si lăutari.

în zilele de 4—5 februarie 1955, Consiliul ştiinţific al Grădinii

confirmă şi definitivează planul de reorganizare a Grădinii Botanice,

pe baze noi, elaborate de profesorul I. T. Tarnavschi. Capătă astfel,
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forma şi conţinutul corespunzător rolului pe care trebuie să-1 aibă, ca

instituţie ştiinţifică, didactică şi de culturalizare a maselor.

Sînt refăcute serele vechi, se construiesc un complex de sere mici

pentru culturi speciale, este refăcută flora montană, cea exotică, plan-
tele medicinale şi tehnice, ce fuseseră lăsate în părăsire, se conturează

un nou sistem al plantelor, un sector economic, pepiniera, un teren de

cercetări şi experimentări, un sector geografic al Carpaţilor, se face un

plan de plantaţie pe sectoare şi parcele, se crează un fişier al plantelor

cultivate, se face o .verificare şi etichetare a taxonilor existenţi. Se pro-

pune publicarea unui „Delectus seminum" şi a unei „Notationes Bota-

nicae". Se propune organizarea unei expoziţii permanente de plante,

cu înflorire în diferite anotimpuri, precum şi al unor exponate si pic-

turi. Se propune organizarea de conferinţe, betonarea fundului lacului

din centrul Grădinii, construirea de sere noi, amenajarea şi pavarea

aleilor, etc.

S-au restabilit relaţiile de schimb de seminţe şi de plante cu peste
500 Grădini Botanice şi Instituţii similare din ţară şi din străinătate.

Inventarul de plante cultivate în Grădina Botanică a sporit simţitor,
creîndu-se posibilitatea de a participa la diferite expoziţii internaţio-
nale de flori, unde s-au obţinut menţiuni pentru materialul expus. La

expoziţiia horticolă de la Erfurt, din 19(31, Grădina Botanică a obţinut

la un concurs de flori o medalie de aur.

Editarea publicaţiei „Acta Botanica Horti Bucurestiensis", din 1958,

a făcut posibil ridicarea prestigiului Grădinii dar şi realizarea unui

fond de materiale ştiinţifice de informare şi documentare.

în iulie 1959, Profesorul I. T. Tarnavschi cere : editarea unei bro-

şuri privind istoricul, dezvoltarea şi organizarea Grădinii Botanice ; Con-

struirea noului Institut Botanic ; păstrarea Grădinii ca o unitate ştiin-

ţifică, didactică de instruire şi culturalizare a maselor largi cu condu-

cerea unică a Ministerului învăţămintului, prin Universitate, fără ames-

tecul altor instituţii ; efectuarea demersurilor necesare pentru obţinerea
terenului dintre Grădina Botanică şi Grozăveşti, în vederea extin-

derii Grădinii
; dotarea Grădinii cu mijloace moderne de investigaţii şti-

inţifice şi ou cele necesare bunului mers al lucrărilor de întreţinere,

amenajare şi dezvoltare a Grădinii ; terminarea grupului geografic al

Carpaţilor, amenajîndu-se acesta ou piatră de stâncă, pămînt special
diferitelor plante din regiuni muntoase şi cu instalaţia de ploaie arti-

ficială pentru crearea condiţiilor necesare de umiditate şi în acest

sector ; amenajarea lacului din centrul Grădinii Botanice ; organizarea
herbarului Institutului şi Grădinii cu un schimb regulat de exiccate cu

alte instituţii similare din ţară şi străinătate ; încadrarea herbarului şi
Muzeului cu .personal de specialitate.

în toamna lui 1961 organizează centenarul Grădinii Botanice, unde

participă, printre alţii : Praf. dr. I. Grinţescu, Prof. dr. A. Popoviici-

Bâznoşanu, Prof. dr. E. Botezat, Acad. prof. dr. E. Pop, Prof. dr. Al. Borza,

Prof. dr. С. Motaş, Dr. V. Mârza, Acad. dr. E. Macovsohi, m. с. Acad.

prof. dr. N. Sălăgeanu, Prof. dr. E. Ghişa, Prof. dr. С. Papp, Prof. dr.

Al. Buia, etc.



în 1964 organizează o expoziţie-muzeu, cu caracter permanent, avînd

iconografiile plantelor spontane şi cultivate, pictate de A. Santoeono,

precum şi piese colectate personal sau de colaboratorii, din ţară şi

străinătate. în 1968 tipăreşte primul Ghid al Grădinii Botanice din

Bucureşti.

După plecarea la pensie, în 1972 rămlne acelaşi om de suflet, fiind

mentorul numeroşilor săi colaboratori ; în această perioadă donează biblio-

teca personală şi herbarul, Instituţiei cu care s-a identificat pînă la

sacrificiul de sine, într-o întreagă viaţă de om.

Domnule Profesor, omagiul nostru pios, al acelora care am devenit

oameni şi oameni de ştiinţă, în primul rînd datorită D-voastră şi exem-

plului vieţii şi activităţii D-voastră, al acelora care am stat alături de

D-voastră şi la bine, şi la mai puţin bine.

Dumnezeu să vă odihnească !

Dr. G. A. NEDELCU


