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OAMENI ÎN SLUJBA UNEI IDEI

(Grădina botanică din Cluj, la 70 de ani de existenţă)

FELICIAN MICLE

Viaţa unei instituţii, activitatea şi evoluţia ei se confundă de cele

mai multe ori cu viaţa şi virtuţile oamenilor care o slujesc. Exemplele
sînt numeroase şi toate confirmă acest adevăr devenit axioatic, potrivit
căruia omul sfinţeşte locul, înnobiliîndu-1 şi conferindu-i acel timbru

particular al personalităţii care defineşte cel mai bine tot ce are mai

valoros şi mai peren în fiinţa sa.

La şapte decenii de existenţă a Grădinii botanice din Cluj, o re-

trospectivă asupra acestei instituţii nu poate fi separată de evocarea

a icelor figuri de botanist! de seamă care s-aiu perindat la cîrma ei impri-
mînd fiecare nota specifică şi inconfundabilă a calităţilor şi talentelor

lor — şi de ce nu şi a scăderilor lor omeneşti — care au determinat

atît evoluţia instituţiei cit şi destinul oamenilor ei.

Vom înfăţişa în cele ce urmează erîmpeie alese din viaţa şi ir

făptuirile principale ale celor care s-au succedat la conducerea Gră-

dinii botanice. Ei întruchipează o strălucită pleiadă din trecutul şi pre-

zentul nostru care s-au avîntat cu voinţă încordată şi cu nestinsa

însufleţire în zbuciumul luptei pentru afirmarea şi progresul institu-

ţiei cărora s-au devotat.

Cu toţii sînt pilde vii de pasiune şi competenţă ştiinţifică, de muncă

neîncetată şi generoasă, pilde pline de calde îndemnuri pentru toţi ce»

ce se hotărăsc să-şi închine puterea de muncă şi de creaţie pentru pro-

păşirea ştiinţei. Îndemnul lor este cu atît mai captivant cu cît nu pu-

ţini dintre ei fuseseră siliţi să- răzbească spre ţintă prin lupte eroice

croindu-şi drum măcinător de timp şi de energie, printre greutăţile pe

care o soartă vitregă sau chiar duşmănoasă le îngrămădea în faţă ne-

contenit.

O activitate atît de complexă şi fecundă născută din acel fior per-

manent al conştiinţei menirii sale ca om de ştiinţă şi iubitor de ţară,

ca aceea a lui Alexandru Borza, nu poate fi evocată în totalitate, dacă

nu se stăruie şi asupra operei sale organizatorice tot atît de notorie ca

şi cea didactica şi ştiinţifică.

Ori tocmai realizările de ordin organizatoric ale profesorului Bor/a

sînt cele mai sugestive şi renumite pentru public datorită atributului

lor concret, permanent şi spectacular. Urmărindu-ie pas cu pas în de-
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venirea lor, vom găsi că ele au reclamat nu numai un excepţional talenl

în necontenită tensiune, ci şi un imens sacrificiu de timp şi de energie,

care au sustras atît de des pe autorul lor de la opera sa de cercetare

ştiinţifică. Este unul din cele mai nobile şi mai grele sacrificii pe care

un om de ştiinţă le face pentru a uşura munca şi cultura generaţiilor

contemporane şi viitoare. Opera lui organizatorică are deci o superi-

oară semnificaţie morală şi trebuie să o considerăm printre cele mai

meritorii, din cite ne-a lăsat Borza, cu atît mai mult, cu cît abilitatea

şi strădania sa de-a organiza, sînt în permanenţă afirmate şi în întreaga

sa operă ştiinţifică.

Prima şi cea mai neliniştitoare problema a tînărului profesor de

botanică a fost aceea a colecţiilor muzeale risipite in 10 locauri, greu

accesibile sau chiar inaccesibile pentru cercetare. lerbarul se găsea în

două clădiri vechi din grădina nouă încă neamenajată precum şi în

sălile şi coridorul de la disciplina de botanică generală. El se compunea

din aproximativ 300.000 numere inventariate în proprietatea Muzeului

Ardelean şi predate în custodie Universităţii, precum şi din vreo 40.00C
numere în proprietatea Universităţii, în parte neinventariate. Acest a'in

urmă lot a crescut rapid încă din anul şcolar 1919/1920 prin colecte

noi, prin donaţii şi mai ales prin cumpărarea încă în anul 1919 a Her-

barului lui Porcius (12.000 de foi) păstrat pînă atunci de fiica botanis-

tului la Rodna Veche. i

Materialul muzeal propriu-zis, conservat în diferite feluri, fusese

aglomerat şi dosit în mod de-a dreptul barbar în încăperile părăsite

sau chiar neacoperite ale vechiului teatru clujean, care supravieţuia pe

terenul actualei case a universitarilor. El reprezintă o excepţională va-

loare pentru cerctare şi pentru instrucţie, realizat în cea mai mare

parte prin strădaniile profesorului Al. Richter (1868 —1927).

Profesorul Borza dă alarma prin memorii adresate senatului, mi-

nisterului sau comisiei de edificare a universităţii, instituită în cursul

anului şcolar 1921/1922. Obţine după neîncetate insistenţe, suma de

90.000 decoroane cu care extinde „Vila Davila" din noua grădină mu-

ţind în ea întreg herbarul de fanerogame. Este pe cît ştim cea dinţii

investiţiei mobiliară a universităţii româneşti. Cu tot caracterul ei pro-

vizoriu, această clădire a fost sediul întregii activităţi ştiinţifice şi teh-

nice a catedrei de sistematică timp de mai bine de un deceniu. între

timp elaborase un plan grandios de construcţii, printre oare figura un

instituit botanic, herbarul şi catedra de botanică. în anul 1935 a fost

inaugurat festiv muzeul şi deschis pentru vizitatori.

A doua realizare de mare anvergură a profesorului Borza, mult mai

cunoscută şi mai afectuos apreciată de publicul de pretutindeni, esie

Grădina botanică a Clujului. i

în 1919 Universitatea dispunea de o grădină botanică mică, orga-
nizată ingenios de profesorul Richter pe teritoriul din spatele institu-

telor de zoologie şi geografie. Prin zelul aceluiaşi Richter se cumpă-

rase încă în 1911 şi 1912, de la patru proprietari limitrofi, un teren de

9,69 ha pe colina din sudul oraşului cu destinaţia de-a fi transformat

în „noua grădină botanică". Acest lot, ocupat înainte de toate de pomi

fructiferi, rămăsese însă complet neamenajat şi constituia în 1919 cea
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mai tulburătoare tentaţie pentru pasiunea şi priceperea de organizator
a proaspătului director, care venea de la Blaj cu o certă experienţă

şi cu o caldă vocaţie pentru înfăptuirea şi cultivarea unei grădini bo-

tanice, i

Cunoscuse încă înainte de unire grădinile mai multor universităţi

din Germania. Austro-Ungaria, Elveţia, Italia iar la începutul carierei

salo universitare, în vara anului 1921, a vizitat de astă dată cu interes

special grădini]e din Praga, Viena, Geneva, Lyon, Grenoble, Marsilia,

Paris, Strasbourg şi Kew (Londra) întoreîndu-se cu sugestii şi îndem-

nuri noi. A avut norocul să găsească pe şeful de culturi Cornel Gürtler,

un horticultor şi peisagist excelent, cu extinse cunoştinţe botanice, spe-

cializat în Grădina botanică a lui Engler din Berlin şi în a lui Pax

din Bresleau. Gürtler era însă mai presus de toate un slujbaş devotat

şi un îndrăgostit al meseriei sale. A fost u nsfetnic competent pentru

planurile profesorului Borz aşi un adevărat maestru în a le executa.

Terenul destinat grădinii noi poseda, pe de altă parte, o configuraţii

excepţional de avantajoasă scopului urmărit. Munca grea a început încă

în primul an, după planurile profesorului Borza şi a durat vreo 5 ani

fără întrerupere. Trebuia defrişat pometul, iar terenul liber trebuia ri-

golât şi nivelat pentru a primi Plantaţiile, care st mutau pe rînd îm-

preună cu serele din grădina veche. Se amenajau grupuri biologice şi

sistematice, se croiau drumuri şi cărări, se construiau clădiri, poduri

şi acvarii, deodată cu un sistem propriu şi complicat de irigaţie care a

reclamat un baraj de acumulare şi un „castel de apă" — romanticul

turn al grădinii — de unde să se facă, prin presiune, distribuirea apei
în plantaţii. i

Directorul grădinii controla fiecare lucrare şi se zbuciuma de-a bi-

nele să obţină fondurile necesare în ritm simultan cu al elanului de

înfăptuire. în primii ani se ajutau cu veniturile obţinute prin vînzarea

fructelor, venituri care scădeau mereu odată cu desfiinţarea pometului.
Dar profesorul Borza a ştiut să exploateze şi în sens instructiv şi edu-

cativ producţia grădinii noi. înainte de dispariţia totală a pometului
a organizat, în ani diferiţi, trei expoziţii de fructe atît de ştiinţific şi

estetic prezentate încît a obţinut elogiile ministerului agriculturii, cu

atît mai mult pe ale publicului clujean.
în 1926/27 grădina a putut fi deschisă în întregimea ei pentru vi-

zitatori, care au început a aduce noi venituri, din care au fost finanţate
multe publicaţii sau cercetări pe teren.

Nu este nevoie să caracterizăm în detaliu Grădina din Cluj al că-

rei renume universal este suficient de grăitor prin el însuşi. Nu putem

să nu consemnăm însă şi aici, ca şi în cazul muzeului, supremaţia ne-

condiţionată a concepţiei ştiinţifice în organizarea şi administrarea gră-

dinii. A fost apreciată şi chiar admirată de specialişti ingenioasa ex-

presie topografică a i'ilogeniei regnului vegetal, după cea mai moderna

teorie a ei, în sectorul sistematic. Grupurile geografice-biologice au un

conţinut strict ştiinţific şi sînt ajustate atît de potrivit reliefului dat,

încît reuşesc să sugereze în spectatori autenticitatea unei vegetaţii în

mediul ei natura]. Grădina a fost de timpuriu dotată cu o staţiune me-

teorologică-ecologi că, cu o secţie de cultură a speciilor critice sau en-
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demice din flora noastră, cu o „grădină a lui Pliniu" care constituia

o atît de interesantă insulă de istoria plantelor cultivate în inima gră-

dinii. Se delimitau pe rînd loturi experimentale pentru studii sistema-

tiee-filogenetice (Borza), pentru cercetări ecologice (Bujorean), pentru

culturi de viţă de vie indigene (I. Pop), pentru observaţii genetice la

Compositae (Ê. Nyarâdy), etc. Importanţa ştiinţifică a grădinii se am-

plifică treptat prin schimbul de seminţe din ce în ce mai extins cu re-

zultate utile pentru instrucţia universitară şi pentru cercttare.

în preajma deschiderii grădinii pentru public, în anul 1723 profe-
sorul Borza atrăgea atenţia vizitatorilor, că grădina „este în primul

rînd o expresie a concepţiilor botanice moderne în materie de clasifi-

care a plantelor şi de fitogeografie iar nu un parc public artistic. Stîn-

cäriile, bazinele, grămezile de nisip, colţurile umbroase sînt făcute pen-

tru a da plantelor staţiunile naturale de care au nevoie pentru a trăi,

iar nu ca decor arhitectural. Punctul de vedere al esteticii horticultu-

rale şi de arhitectură decorativă a fost trecut în organizarea acestei

grădini botanice pe planul al doilea". Toţi cei care cunoşteau grădina,

ca şi milioanele de vizitatori, din care imensa majoritate nu sint nici

măcar diletanţi în botanica ne putem de seama cu cît rafinament de

artă s-a afirmat totuşi acel „punct de vedere de mîna o doua", care a

vrăjit o instituţie expresiv ştiinţifică într-un încîntător colţ de veritabilă

destindere sufletească pentru localnici, ca şi pentru străini.

Accentuăm, în sfîrşit, importanţa funcţiei socială, îndeplinită de

grădină sau mai corect în cadrul ei de către cel care îi dase fiinţă. Gră-

dina a ajutat în mod substanţial grădina botanică din laşi, într-un

moment critic al acesteia, a stat la dispoziţia a numeroase grădini şco-

lare cu seminţe şi butaşi. A polarizat în juru-i pe horticultorii ardeleni,

în cadrul „Societăţii de horticultura" prezidată şi condusă de directot u!

grădinii botanice. |
Profesorul Borza a condus cu recunoscuta-i competenţă şi autori-

tate, cu inepuizabila sa energie şi dragoste, timp de 29 de ani fără

întrerupere (1920—1948), Grădina botanică din Cluj Aici se află astăzi,

la loc de cinste statuia sa, mărturie grăitoare peste ani a omagiului
adus unuia dintre marii savanţi români, ctitor de aşezăminte botanice

şi părinte al atîtor generaţii de botanişti de la noi.

Următorul director al Grădinii este numit în anul 1949, profesorul
Emil Pop, un alt nume ilustru al biologiei noastre, care conduce aceasta

instituţie timp de un an. El continuă opera organizatorică şi ştiinţifică
a lui Borza, o consolidează, conferind grădinii atributele inconfundabile
ale personalităţii sale ştiinţifice şi umaniste, deopotrivă. Cei care l-au

cunoscut pe Emil Pop au afirmat nu odată că pentru el ştiinţa nu era

numai modalitate de a fi sau numai progres ci şi flacără. El reprezintă

pentru învăţămîntul biologic clujean şi românesc prototipul profesoru-
lui autentic, ca savant şi om de cultură. Odată, în plimbările sale aproape
zilnice din ultimii ani de viaţă ai săi, prin Grădina botanică, mi-a vor-

bit despre cultura biologului, a omului de ştiinţă în general. Citînd din

cuvintele unui scriitor, mi-a zis : „Cultura îţi arată limitele. îţi dezvă-

luie că eşti relativ, că eşti vulnerabil. Te obligă să fi modest. îţi desco-

peră infernul şi uneori îţi arată că infernul e chuar în tine. Ea pus
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Hngă eternitate, moartea. A îndemnat omul să ridice privirea spre stele,
dar în clipa următoare 1-a făcut să se înfioare la gindul că e singur
în univers. Să cucerească un alt paradis, lucid, critic, în locul paradi
sului ignoranţei. Un paradis în care visezi să fi fencit, după ce şti, dupa
ce ai aflat că eşti fragil, relativ şi trecător".

în anul 1950 la conducerea Grădinii este numit profesorul Eugen

Ghişa. în 1951 nu a existat un director propriu-zis ci un responsabil
de colectiv în persoana conferenţiarului Al. Neagu şi un responsabil
ştiinţific, prof. E. Ghişa. Anul următor 1952, cîrma Grădinii este pre-

luată de reputatul om de ştiinţă, Emilian Topa, de numele căruia S€

leagă cele peste 20G de lucrări ştiinţifice, cu o tematică largă, din do-

meniul sistematicii, taxonomiei, floristicii, al plantelor medicinale, ei

nobotanicii, ocroiirii naturii, istoriei botanicii etc. Emilian Тора descria

noi asociaţii vegetale, semnalează noi taxoni vegetali, adueîndu-şi o

substanţială contribuţie la elaborarea Florei României fiind autorul care

a preluat 35 de familii de plante şi unele genuri ale familiei Fabaceae.

Ca director al Grădinii botanice, Emilian Topa a contribuit la îm-

bogăţirea şi diversificarea colecţiilor de plante, la augmentarea relaţiilor

ştiiţifice şi de schimb de material vegetal ale instituţiei cu grădini bo-

tanice de pe întregul Glob. Sub directoratul său se dau în folosinţa

serele noi ale Grădinii, creşte simţitor numărul colilor de herbar, al

pieselor de muzeu. Demnă de relevat este pasiunea directorului E. Тора
în procurarea de material botanic nou pentru Grădină. Mergea oriunde

şi peste tot, era informat cu noutăţile apărute în grădinile botanice sau

în cele particulare, verifica zilnic toate lucrările ce trebuiau efectuate

în sectoarele Grădinii, se implica cu întreaga sa fiinţă în viaţa insti-

tuţiei. Prin întreaga sa activitate, Emilian Тора rămîne în conştiinţa
celor care l-au cunoscut ca o figură luminoasă şi neobosită pusa în

slujba progresului instituţiei noastre, iar posteritatea îi păstrează me-

moria cu cinste şi gratitudine, incluzindu-1 în galeria umbrelor măreţe
ale botanicii noastre.

După E. Тора care a condus Grădina botanică între anii 1952—

1959, deci timp de 8 ani, destinele cîrmuirii acestei instituţii revin

pentru a doua oară profesorului Eugen Ghişa în intervalul 1960—1962,

deci timp de 3 ani. Pasiunea pentru cunoaşterea naturii, a lumii plan-
telor îi este repede remarcată de Al. Borza care-1 reţine preparator la

Catedra de botanică, în anul 1935. Datorită calităţilor sale pedagogice
urcă toate treptele didactice inclusiv profesor universitar, din anul 1967.

Eugen Ghişa n-a fost numai un erudit didact, un maestru al predării

botanicii sistematice ci şi un om de ştiinţă remarcabil, afirmîndu-se

în domeniul fitoeenologiei şi în cel al taxonomiei unde îşi aduce aportul

la editarea „Florei României" prin prelucrarea familiilor Magnoliacea« ,

Solanaceae, Scrophulariaceae şi Campanulaceae. A contribuit la editarea

„Florei Romaniae Exsiccata", a „Cecidothecii Romanica".

în anii cît a fost director al Grădinii botanice a promovat o largă

deschidere spre toate zările lumii contribuind La stabilirea de noi le-

gături de schimb cu instituţiile similare, a dispus reorganizarea unor

sectoare ale grădinii, completarea şi diversificarea colecţiilor de plante

din flora ţării şi a lumii întregi. A fost un director discret care nu
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inhiva iniţiativa oamenilor lăsîndu-i să-şi afirme personalitatea şi capa-

cităţile creatoare. Profesorul Ghisa rămîne în conştiinţa instituţiei noas-

tre cît şi în cea a botanicii româneşti, drept o pildă de profesionalism

şi pasiune pentru ştiinţă, un exemplu de modestie şi tenacitate dăruite

pe altarul vocaţiei sale.' în Grădina botanică a Clujului, E. Ghişa ocupa

locul de cinste alături de celelalte figuri proeminente care au contribuit

la progresul şi prestigiul acestei instituţii.

în anul 1963 la conducerea Grădinii botanice este numit şeful ac

lucrări Onoriu Ratiu care va urca şi el toate treptele ierarhiei univer-

sitare inclusiv cea'de profesor, din anul 1978. A condus cu rîvnă această

instituţie timp de 23 de ani, adică pînă în ianuarie 1986. Directorii:

Raţiu s-a îngrijit de o zeloasă şi raţională augmentare a colecţiilor, do

precisa lor inventariere, de punerea lor la dispoziţia cercetătorilor de

pretutindeni. A depu<- eforturi susţinute pentru apariţia regulată a cu-

noscutei publicaţii a Grădinii, „Contribuţii Botanice", a colaborat la

editarea anuală a „Catalogului de Seminţe", la apariţia unui nou ghid

al Grădinii. în această periodă continuă să apară în vederea schimbului,

5 Schede pentru „Flora Romaniae Exsiccata". Cele cinci sectoare ale

Grădinii cunosc o reală activizare sub conducerea şi îndrumarea pro-

fesorului Raţiu, eompletîndu-se colecţiile de plante, introdueîndu-se

multe specii noi. Din călătoria de studii efectuată în Indonezia, împreună

cu profesorul Tarnavschi de la Bucureşti, a adus un foarte bogat şi

inedit material, seminţe, plante, piese de muzeu, toate reprezentîm!

lucruri originale şi deosebit de utile Grădinii botanice. în această pe-

rioadă se asfaltează principalele alei ale Grădinii, lacul din Grădina

Japoneză, se înlocuieşte gardul împrejmuitor. Tot acum creşte substan-

ţial numărul personalului de cercetare cît şi cel tehnic şi de îngrijire.
Se amplifică legăturile Grădinii botanice cu noi instituţii similare de

pe toate continentele, fapte care însumate, probează cu argumente in-

contestabile, procesul de întărire a prestigiului acestei instituţii.
Fecundă şi meritorie a fost activitatea ştiinţifica a profeesorului

Raţiu care de-a lungul vieţii a abordat cercetări din domeniile te-

ratologici, eorologici, sineeologiei, ocrotirea naturii şi protecţia mediu-

lui, dar mai cu seamă cercetări de fitocenologie. Şi-a adus o contribuţie

importantă şi originală în acest domeniu, elaborînd studiul monografic
al bazinului Stîna de Vale şi în colaborare cel al defileului Crişului

Repede.
S-a spus despre Onoriu Raţiu că a avut o figură de ascet. Un ascet

care a trăit însingurat, undeva aproape de absolut, dacă nu cumva

chiar acolo. El s-a aflat mereu în căutarea permanenţelor. Intransi-

genţa lui îl însingura. Sinceritatea, uneori brutală, pentru că nu suporta

să nu spună ce gîndeşte, orgoliul cu care detesta vulgaritatea, prostia,

compromisurile, se înscriu în aceiaşi logică. El n-a vrut să se ignore

pe sine. A consimţit să se zbuciume şi să se cunoască. Adeseori cu

riscul de-a fi mai vulnerabil decît alţii. Nu s-a menajat în primul rînd

pe sine cînd a fost ros de nemulţumiri, trăind sub paradoxul înseta-

ţilor de absolut, care fiindcă nu obţin totul, au uneori pornirea de-a

distruge şi partea la care au acces. Directorul Raţiu a trăit fervorile

şi revoltele unui temperament febril şi contradictoriu. A oscilat între
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cărei rigoare a stat mereu între intransigenţă şi muncă, adică într-o

neistovită epuizare. ,

Dar, ceea ce 1-a caracterizat ca director a fos. modestia, onestita-

tea, demnitatea dar mai cu seamă atenţia faţă de comandamentele con-

ştiinţei. A fost un stăpîn al voinţei şi un credincios slujitor al vocaţiei
sale. Memoria instituţiei pe care a slujit-o pînă la moarte, îl plasează
la loc de cinste printre figurile marcante ale Grădinii botanice, iar

portretul său ştiinţific, profesional şi spiritual îl îndreptăţeştt la un loc

de onoare în botanica românească.

Din martie 1986 şi în continuare în prezent, profesorul loan Ho-

dişan, este al 6-lea director al Grădinii botanice caic duce mai departe
cu competenţă şi entuziasm misiunea conducerii acestei instituţii spre

îndeplinirea nobilelor sale îndatoriri. Deşi de cîţiva ani Grădina bota-

nică este confruntată cu probleme multiple, ca cele legate de reducerea

serioasă de personal, sau cele ce ţin de schimbul de generaţii, de pro-
bleme materiale şi atîtea altele, şi în această ultima perioadă s-au în-

registrat o seamă de împliniri semnificative, printre care menţionăm

creşterea substanţială a numărului colilor de herbar, recondiţionarea şi

amplificarea numărului pieselor de muzeu, amenajarea, modernizarea

unor sectoare dm grădină, refacerea betonării şi canalizării lacului Gră-

dinii Japoneze, procurarea a numeroase soiuri şi varietăţi de plante mai

ales în sectorul decorativ, sporirea numărului Grădinilor botanice cu

care se realizează relaţii de schimb şi multe altele. Toate aceste fapte
stau mărturie despre interesul, competenţa şi dragostea cu care se pri-
vesc şi se conduc destinele instituţiei noastree în aceeste zile.

Activitatea ştiinţifică a profesorului I. Hodişan este cantonată in

domeniile sistematicii plantelor şi fitocenologiei, domenii în care a pu-

blicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. Este de asemenea coautorul unei

monografii premiate de Academia Română. Pe tărîm didactic a elaborat

şi publicat 5 cursuri universitare, unul dintre ele constituind primul

curs de botanică sistematică tipărit în ţara noastră. El a fost realizat

în colaborare cu profesorul loan Pop.

Organizată pe temeiuri ştiinţifice, Grădina botanică clujeană şi-a
diversificat funcţiile şi scopurile de-a lungul vremii, transformîndu-se

tot mai decisiv într-un factor activ al progresului ştiinţific, constituind

în zilele noastre nu numai o adevărată şcoală de formare a studenţilor

şi cercetătorilor biologi, dar şi o instiuţie cu reale merite în acţiunile

destinate ocrotirii naturii, a conservării de germoplasmă vegetală, în

răspândirea cunoştinţelor despre lumea plantelor.

Instituţia care a împlinit anul acesta 70 de ani, se prezintă cu o

zestre impresionantă, cu un bilanţ meritoriu. Ea concentrează în colec-

ţiile sale, tot ceea ce este mai important, autentic şi valoros în dome-

niul botanicii, prezentînd studenţilor şi publicului larg vizitator minu-

nata carte deschisă a naturii, alcătuită în mod armonios, proporţional

şi temeinic, pentru a oferi celor care îi calcă pragul, posibilităţi largi
de informare şi destindere.

Activitatea multilaterală şi complexă ce se desfăşoară în Grădina

botanică din Cluj ne vorbeşte de fapt despre munca şi priceperea co-

lectivului său,dtspre valenţele lor încă disponibile, ceea ce le imprimă
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o perspectivă şi un orizont tot mai clar şi cuprinzător. Dorim sincer,

ca acest moment aniversar, să constituie pentru acest colectiv un prilej

de bilanţ rodnir. dar şi de profundă meditaţie angajată la care ii obligă

atît realizările obţinute cît şi aprecierile pozitive care li adresat.

Să ne reamintim cu acest prilej şi de falanga celor care au tradus

în viaţă gîndurile şi planurile celor care au condus Grădina botanică.

Ei reprezintă pilde' de ataşament, exemple de dăruire şi de modestie

O înşiruire care începe cu şeful de culturi Cornel Gürtler şi apoi Gh.

Filip'şi A. Trif, se continuă cu şefii grădinari G. Roşea, Petre Ploaţă,

cu horticultorii Petre Arba, loana Huzmezan, Boltan Tomai, Chiş

Ileana pentru ca să ajungem la tehnicienii principali Bodocan Nicolae,

Rozor Sofia, Făzăcaş Aurelia. Perşa Aurel, Biriş Vasile, Jablonovszky

Elemer, Toadeor losif, Bot Valentin, Baciu Alexandrina şi alţii.

Este locul şi momentul să nu uităm pleiada botaniştilor, a cerce-

tătorilor care s-au succedat la conducerea diferitelor sectoare din Gră-

dina botanica, care pe lingă realizările deosebite pe tărîm ştiinţific, au

pus sufletul, pasiunea şi energia şi nu în ultimul rînd competenţa lor

în slujba binelui şi avîntului acestei instituţii. Numele lichenologului

de faimă Vasile Codoreanu, al geobotaniştilor reputaţi în ţară şi peste

hotare ca Nicolae Boşcaiu, loan Gergely, Ştefan Suteu, Flavia Raţiu,

a renumiţilor micologi Gheorghe Sălăgeanu, Elisabeta Szasz, a micro-

biologilor de marcă Lucia Turcu şi Francise Lörinczi, a inginerilor Fă-

zăcaş Aurel şi Farcaşiu Voichiţa, a colegului Zoltăn Attila cît şi a celor

care azi lucrează în Grădina botanică ca Felician Miele, Gheorghe Groza,

Papp Ernest, Marius Constantinescu, vor rămîne înscrise cu litere de aar

în cartea de onoare a Grădinii botanice.

Activitatea rodnică de pînă acum, proiectele de viitor, ne formează

convingerea că Grădina botanică din Cluj, va impulsiona şi mai mult

activitatea de cercetare ştiinţifică, cît şi cea instructiv-educativă, de-

venind prin valoarea fondului său vegetal, cît şi prin sîrguinţa oameni-

lor săi, o şcoală vie, reprezentativă, oare va contribui cu pasiuni spo-
rite la prosperitatea acestei instituţii, a ştiinţei şi culturii din ţara
noastră. i

Ctitorilor acestui aşezămînt ştiinţific şi cultural, le revin m

incontestabile, întrucît ei au plămădit o operă de inestimabilă valoare,

pentru realizarea căreia şi-au depus toată sîrguinţa şi pasiunea. Cu

acest prilej le aducem omagiul nostru cel mai cald, fiind convinşi că

cei care îi urmează acum, desfăşoară aceiaşi nobilă activitate, în vede-

rea situării acestei instituţii acolo unde se aspiră mereu, cît mai sus,

spre prestigiu, prosperitate şi progres.


