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DIMITRIE BRANDZA ŞI GRĂDINA BOTANICĂ
DIN BUCUREŞTI

G. A. NEDELCU*, V. SANDA**, GH. MOHAN*

Grădinile Botanice iau fiinţă, în general, pe lângă marile Universităţi,
ca o necesitate a înlesnirii procesului de învăţământ, de răspândire a

cercetărilor botanice şi al cunoaşterii plantelor spontane şi cultivate, de

interes ştiinţific şi practic, de protejare a unor specii sau vegetaţii periclitate

(endemice, rare, în curs de dispariţie, etc.). Grădinile Botanice îmbină scopul

didactic, instructiv - educativ al cercetărilor ştiinţifice, cu utilul şi frumosul.

Prima Grădină Botanică este organizată 1a Padua, în 1533. Cosma de

Medicis organizează în 1543, Grădina Botanică din Pisa. în 1568 ia fiinţă

Grădina Botanică din Bologna. în 1577 se organizează Grădina Botanica

din Leyda; 1a 1593, Grădina Botanică din Montpellier, etc. în acea perioadă

Ţările Române, divizate, luptau pentru supravieţuire şi independenţă,

înfiinţarea unei Grădini Botanice nici nu se putea pune. Cultura plantelor

ornamentale, exotice, era un apanaj al Curţilor Domneşti şi boiereşti, iar

plantele ornamentale autohtone însoţeau orice casă de român. Abia în sec.

XIX încep demersuri pentru înfiinţarea unor Grădini Botanice.

Grădina Botanică din Bucureşti se înfiinţează din iniţiativa şi stăruinţele

Dr. Carol Davila. Acesta, în 1855, în calitate de Director al Şcolii de Farmacie

şi Chirurgie, de 1a Minai Vodă, face demersuri pe lângă Domnitorul Ştirbei

Vodă, pentru înfiinţarea unei Grădini Botanice, care să servească elevilor şi

pentru aprovizionarea cu plante medicinale, indigene şi străine.

Carol Davila scria Domnitorului: „încuragiat de buna voitoare primire

pentru verice amelioraţiune folositoare ţării, vin astăzi a propune înălţimii

Voastre, creaţiunea unei Grădini Botanice. Afară de necontestabile foloase

pentru instrucţiunea tinerimii, Grădina Botanică Medicinala va aduce şi o

* Grădina botanică, Bucureşti.
** Inst.de cercetări.
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importantă reformă, aprovizionării cu plante medicale în farmaciile din ţară...

Este o tristă impresiune a vedea că România este tributară ţărilor străine

pentru produse care se găsesc în sânul său cu abundenţă... Afară de aceste

avantagii necontestabile, Grădina Botanică va fi pentru populaţia Bucureştilor

un loc de preumblare, unde, în treacăt, fiecare va putea cunoaşte însemnata

avuţie a florei Române, care astăzi este necunoscută şi răspândită în întinderea

acestei ţări".

Fără a avea o aprobare oficială. în 1857 îl însărcinează pe Ulrich

Hoffman, Directorul Grădinilor Publice, cu întocmirea unui plan de

organizare a unei Grădini Botanice. însă, condiţiile pentru înfăptuirea

sa nu emu prielnice, Ţările Române erau frământate în preajma actului Unirii

de 1a 1859.

Abia în 1860, Domnitorul Unirii. Al. I. Cuza semnează Decretul de

înfiinţare a unei Grădini Botanice, alocând şi 1.000 ducaţi aur, pentru

începerea amenajării sale. Astfel, se obţine o parte a terenului Mănăstirii

din Cotroceni, unde, de altfel, se şi inaugurează, 1a 5 noiembrie 1860; Grădina

Botanică este ataşată 1a Şcoala de Farmacie şi Chirurgie ţinând de Ministerul

Instrucţiunii Publice şi a Cultelor. Aici, Pricipele Dimitrie Ghica plantează

primul arbore comemorativ. Ca Director este numit U. Hoffman, profesor
1a această Şcoală. în această calitate face numeroase excursii cu studenţii

săi, îmbogăţind colecţiile Grădinii şi adunând un bogat herbar. U. Hoffman

moare în iarna lui 1866, astfel că, în 1867, ca Director al Grădinii este

numit Dr. D. Grecescu, elev al său şi care-1 urmează, ca profesor, şi 1a

Catedră, până în 1874. în timpul său. Grădina cuprindea: „tot locul din

vale, de 1a Cotroceni, ce se află în dreapta şi stânga şoselei... concepută pe

un picior destul de întins, ca să poată îndeplini, cu timpul, scopul pentru

care se crease". Datorită mijloacelor restrânse care s-au acordat, se

amenajază numai Şcoala botanică (Sistemul) şi o secţiune de plante indi-

gene farmaceutice şi economice.

în 1874 Grădina Botanică este trecută Universităţii. Ministrul

Instrucţiunii Publice şi al Cultelor, Titu Maiorescu, îl aduce de 1a laşi pe

Dr. Dimitrie Brandza, numindu-l profesor 1a Facultatea de Ştiinţele Naturale

si Director al Grădinii Botanice.

D. Brandza s-a născut 1a 22 octombrie 1846, în satul Bivol, de pe

Prut, jud. Dorohoi. Familia Brandza era de origine basarabeană, provenind
din jud. Bălţi, satul Brandza. Erau pomeniţi de vechile cronici, încă de pe

vremea lui Ştefan cel Mare şi Sfanţ. Tatăl său, Paharnicul Gh. Brandza,

pentru educaţia fiilor săi (Dimitrie Brandza, Alexandru Brandza şi Constantin

Brandza - vezi tabel nr. 1), angajează un emigrant polonez, Vladimir Hansky,
ca preceptor. Cu acesta făceau excursii în împrejurimi, învăţând denumirile

ştiinţifice ale plantelor şi animalelor.
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La 10 ani este adus la laşi, la Academia Mihăileană. La liceu, chiar

din clasa Vi-a urmăreşte cursurile de la Universitate ale lui Gr. Cobălcescu,

strânge plante şi insecte, notează păsările, face disecţii pe animale în faţa

fraţilor săi şi a colegilor. Se înscrie pentru o bursă la Paris, dar este respins,

neavând 18 ani. Familia, impresionată de calităţile sale, îl trimit la Paris pe

cheltuială proprie. Ajunge la Paris în anul 1864, unde se înscrie la

Universitate, atât la Facultatea de Ştiinţe, cât şi la cea de Medicină. în 1866

îsi ia licenţa în Ştiinţele Naturale. în acelaşi an, Catedra lui Gr. Cobălcescu

se separă în două: Ecologie - Mineralogie şi Botanică - Zoologie. Dimitrie

Brandza se prezintă la concurs pentru ocuparea postului vacant, pentru

Botanică - Zoologie; Catedra Ecologie - Mineralogie păstrând-o Gr.

Cobălcescu. Ca contracandidat îl are pe Dr. Buicliu, cel care era suplinitorul

acestei Catedre. Concursul se ţine la Bucureşti, având o comisie alcătuită

din: A. Marin, Ern. Bacalogu. D. Petrescu, С Exarcu. D. Brandza cere ca

cele 3 teze de concurs să fie făcute într-o zi. Dr. Buicliu se retrage. La proba

orală, D. Brandza se prezintă în frac, dând o solemnitate aparte lecţiei sale,

obicei păstrat tot restul vieţii. Comisia îl elogiază şi-1 apreciază cu notă

maximă, numindu-1 profesor de Botanică şi Zoologie la Universitatea din

laşi, la numai 20 de ani. După un an îşi ia concediu pentru continuarea

studiilor medicale la Paris. Ca suplinitor îl lasă pe prietenul său, Dr. Mihail

Burada, licenţiat în Ştiinţele Naturale.

în 1869 obţine titlul de doctor în medicină, iar pentru deosebita valoare

a tezei asupra Genţianaceelor („Histoire botanique et thérapeutique des

Gentianacées employées en medicine") i s-a oferit titlul de laureat al

Facultăţii de Medicină si medalia de bronz. Activitatea si abnegaţia sa în

studii şi cercetări impresionează pe H. Bâillon, profesorul său de botanică,

care-i insuflă dragostea pentru studiul plantelor. Admiraţia sa pentru studentul

român se concretizează în dedicarea unei plante exotice din fam.

Leguminoasae, Brandzeia fîlicifolia' D. Brandza se reîntoarce în ţară în

1870. Este numit medic secundar al Spitalului „Sf. Spiridon", la secţia de

chirurgie a Dr. Rus, de asemeni medic al Seminarului Socola şi Profesor de

Tgienă, Profesor de Ştiinţele Naturale la Liceul Naţional din laşi. Având

atâtea sarcini şi Funcţii, trezeşte invidia celor din jur; este reclamat Primului

Ministru Lascăr Catargiu. Acesta, cu bunul său simţ, întreabă dacă

D. Brandza îşi face datoria? Află că îşi îndeplineşte cu deplină

conştiinciozitate toate sarcinile! în plus, ţine numeroase conferinţe de ştiinţele

naturale, cu numeroase demonstraţii; ţine o conferinţă asupra Trichinozei,

scrie manuale de botanică, zoologie şi geologie. Face numeroase excursii

ştiinţifice, adunând un bogat material pentru marea sa operă: Prodromul

Florei României.
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Cu Dr. Agapie face numeroase excursii cu şareta; încet, încet, pasionat
de botanică, renunţa 1a numeroasele sale slujbe, păstrând numai pe cea de

1a Catedră şi de Profesor 1a Liceul Nou, pe care-1 fondase cu Quintescu,

Vizanti, Climescu, Toni, etc.

Are relaţii strânse cu Dr. Fătu a cărei Grădină Botanică particulară de

1a Păcurari era folosita şi de Dr. D. Brandza. între multiplele sale funcţii era

şi aceea de conservator al Muzeului Societăţii de Medici şi Naturalişti din

laşi, unde a studiat colecţiile lui lulius Edel, losif Szabö şi lacob Czihâk.

în 1874 Dr. D. Brandza este transferat 1a Bucureşti, 1a Facultatea de

Ştiinţe, 1a Catedra de Zoologie şi Botanică, devenită vacantă, prin demisia

Prof. С. Exarcu. Dimitrie Brandza renunţă definitiv 1a cariera de medic si se

dedică în totalitate botanicii. Prin trecerea Grădinii Botanice 1a Universitate,

pe lângă Catedra, Dimitrie Brandza devine şi Director al Grădinii. De aici

se derulează un destin comun: al Grădinii Botanice şi al lui Dimitrie Brandza.

începutul Directoratului nu-i este însă favorabil; Grădina trebuia mutată

din Cotroceni, datorită anexării terenului Grădinii, Parcului Princial, pe un

mic teren de pe B-dul Academiei. Obţine de 1a Ministerul Instrucţiunii
Publice şi al Cultelor, suma de 25.000 lei, pentru construirea locuinţei

grădinarului şi aduce de 1a Paris o Florărie de fier, cedată ulterior Primăriei

Capitalei, care o montează în Cişmigiu.
Grădina Botanică începe să fie din ce în ce mai strâmtorată; Primăria

ia terenul acesteia, pentru instalarea statuii lui Heliade Rădulescu, iar apoi a

lui Gh. Lazăr. După lungi stăruinţe şi intervenţii, Ministrul Instrucţiunii

Publice şi al Cultelor, P. S. Aurelian, propune Consiliul de Miniştrii, ca

Starul să cedeze terenul actual, situat în Valea Cotrocenilor, pentru crearea

unei mari Grădini Botanice şi acceptat prin Decret Regal, nr. 658, din 28

februarie 1884. Până 1a această dată, în 1876, Dimitrie Brandza este ales

Membru al Societăţii Geografice Române; publică în Buletinul ei (an 1, nr.

7 şi 8) „Fragmente din Flora României, unde, 1a 11 aprilie 1880, în discursul

de recepţie, comunica: „Despre vegetaţia României şi exploratorii săi".

Aceste studii erau primele rezultate ale activităţii sale de cercetător al florei

României, în urma cercetărilor proprii, prin excursiile ştiinţifice efectuate 1a

laşi şi Bucureşti, dar şi al studierii herbariilor lui Guébhard, Edel, Szabö,

Czihâk, ale lui Hoffmann, herbar descoperit de el în podul azilului „Elena

Doamna" şi dăruit lui, de Dr. С. Davila, precum şi a predecesorului său de

1a conducerea Grădinii, Dr. D. Grecescu, cu care nu se avea în relaţii de

prietenie, prea bune.

între anii 1881 şi 1882 face numeroase excursii în Dobrogea, în urma

cărora, în 1884 prezintă 1a Academie „Vegetaţia Dobrogei". în anul 1882,

datorită intervenţiilor şi stăruinţelor, Ministerul Instrucţiunii Publice şi al

Cultelor, V. A. Ureche aproba înfiinţarea unei secţii de botanică, ataşată
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Muzeului de Istorie Naturala. La finele lui 1882, succesorul lui V. A. Ureche,

P. S. Aurelian numeşte personalul noii secţii, ca Director, Dimitrie Brandza;

Muzeul se instalează în sala nr. 49 de la et. 11, aripa stângă a Palatului

Universităţii, sală ocupată şi de Societatea de Geografie. Aici adună colecţiile

sale, biblioteca sa şi instrumentarul ştiinţific. Banii alocaţi fiind folosiţi însă

1a cumpărarea unei colecţii de coleoptere, Dimitrie Brandza se vede nevoit

ca lucrările de instalare ale Muzeului Botanic să 1c facă pe cont propriu, aici

amenajează şi Herbarul Florei României, compus din vechile colecţii din

Moldova si Muntenia: Edel, Szabo, Czihâk, aduse de la lasi, Hoffmann si

ale sale. Introduce pentru prima dată, lucrări practice de microscopie şi

lupă, precum şi lecţii pe viu, cu plante cultivate în Grădina Botanică,

legând-o astfel, direct, de procesul instructiv - educativ.

în urma unui incendiu declanşat pe 24 martie 1884 (st. v.), întreaga

colecţie a Muzeului Botanic se transformă în scrum, în faţa îndurerată a

întemeietorului său. Chiar a 2-a zi, ia legătura cu marii botanişti ai timpului:
Max. Cornu, A. Franchet, H. Bâillon, Ed. Bureau, Albert Grodet, Fr. Crepin,
Ed. Morren, V. de Janka, cardinalul Haynald, etc., cerând plante şi produse

vegetale. Dimitrie Brandza face numeroase excursii pentru reînfiinţarea
acestui Muzeu.

în urma raportului prezentat de G. Chiţu, Ministru al Instrucţiunii
Publice şi al Cultelor, guvernul acordă 3.000 lei, apoi 10.000 lei, pentru

reconstrucţia Muzeului Botanic, achiziţii şi explorări botanice. Personalul

Muzeului se măreşte cu un ajutor naturalist şi 2 servitori.

Academia Română, într-o şedinţă 1a care au participat: T. Maiorescu,

T. lonescu, Bacaloglu, Gr. Stefànescu, I. Ghica, Fălcoianu, Fătu, Sion,

Tocilescu, V. Babeş, P. S. Aurelian, D. Sturdza şi V. Alecsandri, acordă şi
ea 2.000 lei, pentru explorări botanice; Ministerul Agriculturii, 3.000 lei,

prin bunăvoinţa lui I. Câmpineanu, pentru reînfiinţarea Bibliotecii Muzeului,
iar din partea Comitetului Studenţilor Universităţii, 1.022,50 lei, sub

auspiciile lui Vasile Alecsandri.

G. Chiţu, Ministrul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor şi D. Sturdza,
Ministru de Externe, acordă sume pentru exproprieri, pentru împrejmuirea
locului şi începerea lucrărilor preliminare ale Grădinii Botanice şi cumpărarea
de colecţii de plante vii.

Dimitrie Brandza propune a se lua ca model diferitele instalaţii necesare

Grădinii, Institutul Botanic din Liège, cel mai complet 1a acea dată. în mai

1885 pleacă la Liège unde îl contactează pe Prof. Ed. Morren, cu care

alcătuieşte planul Institutului Botanic şi al Grădinii Botanice. în acest scop

sunt însărcinaţi doi arhitecţi belgieni: Jules Bernimolin din Liège, pentru

clădiri, şi L. Fucsh din Bruxelles, pentru Grădina Botanică. Sub conducerea

directă a lui Dimitrie Brandza, cu concursul Ministrului Instrucţiunii Publice

şi al Cultelor, D. Sturza şi a lui Titu Maiorescu, în 1885 încep lucrările 1a

Grădina Botanică, pe cele 9 ha luate de 1a Ministerul Agriculturii şi Domenii.
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A

Intre anii 1885-1889 se mai cumpără de la diferiţi proprietari, de pe Str.

Constelaţiei şi lerbăria, încă 1,66 ha. în 1889 se achiziţionează platoul de

deasupra cascadei (0,65 ha), iar în 1890, Primăria mai acordă 0,4 ha.

Abia în 1888 se acordă sumele necesare construirii Institutului Botanic,

lucrări care încep în 1889, sub Ministeriatul lui Titu Maiorescu. Lucrările

sunt executate de antreprenorul Sicard, sub conducerea arhitectului L. Blanc,

care tăcuse planurile după indicaţiile lui Dimitrie Brandza. Lucrările durează

2 ani, până în toamna lui 1891, cu mari neplăceri şi nesfârşite sacrificii ale

lui D. Brandza, care caută să ducă 1a bun sfârşit idealul său. construirea

marelui templu al Botanicii Româneşti.

în 1891, secţia Botanică a Muzeului de Istorie Naturală este unită cu

Grădina Botanică sub o singură Direcţiune, sub numele de Institutul Botanic.

Aici, Dimitrie Brandza mută personal colecţiile, de 1a Palatul Universităţii:

lerbarii, plante fosile, produse vegetale, etc., astfel încât, nu poate deschide

1a timp anul universitar. .
în urma unor reclamaţii, Take lonescu, Ministrul Instrucţiunii Publice

şi al Cultelor, face o vizită inopinantă 1a Institutul Botanic, unde îl află pe

Dimitrie Brandza, în frig, lucrând 1a Muzeu. Nemulţumit că nu a fost

întâmpinat, îi reproşează lui D. Brandza întârzierea deschiderii cursului:

„Ţara ştie că are un botanist de seamă, de aceea a şi făcut măreţul Institut

Botanic"! Dimitrie Brandza, răspunzând Ministrului, specifica: „Ţara va şti

că a avut un botanist, căci până acum nu a ştiut, deoarece chiar mai zilele

trecute am fost invitat să-mi încep cursul meu, ca şi cum eu nu aş fi fost

conştient de datoria mea. Acum sunt însă mulţumit că, venind 1a Institutul

nostru Botanic, aţi avut ocaziunea, D-le Ministru, a vă convinge în persoană,

dacă îmi fac sau nu datoria, căci prin aranjatul 1a locul lor a colecţiilor

botanice, mutate de curând din Palatul Universităţii, de 1a Bulevard,

în noua clădire a Institutului, făceam tocmai posibilă începerea cursului

meu de botanică".

La 22 februarie 1892 a ţinut, Dimitrie Brandza, prima sa lecţie de

botanică, în Amfiteatrul Institutului Botanic.

în acelaşi timp, sub conducerea directă a lui Dimitrie Brandza, se

înfiripa şi Grădina Botanică. Aceasta se prezenta ca un poligon neregulat,

locul fiindmlăştinos a trebuit mai întâi să fie asanat, apoi s-a trecut 1a nivelarea

sa, trasându-se aleile, conductele de apă, construindu-se 30 bazine şi guri

de apă. în faţa Institutului Botanic se creează 2 mozaicuri de flori, cu aspecte

de primăvară-vară şi vară-toamnă, iar panta dealului este populată cu o

colecţie bogată de gymnospermae; aici se construieşte şi o cascadă,

cu piatră adusă de 1a Buşteni, pentru plante alpine şi montane. Apa se deversa

într-un mic lac, iar printr-un pârâu se vărsa în lacul mare al Grădinii,

asigurând circulaţia şi oxigenarea apelor. Grupul Sistematic implantat pe

toată suprafaţa Grădinii; sub cerul liber erau cultivate peste 7.000 specii,

încadrate în 1250 genuri şi 125 familii, toate fiind etichetate. Pe stâncărie
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erau cultivate plante alpine şi montane, constituind grupul plantelor alpine.

Urmau grupul plantelor medicinale, grupul plantelor alimentare, industriale

şi furajere; şcoala de flori, arboretul (în plantaţia de centură), şcoala

pomologică şi viticolă, Rosarium (cu 200 varietăţi de trandafiri), pepinierele

şi răsadiţele, Serele (Florăria), unde se cultivau peste 800 specii. în concepţia

lui Dimitrie Brandza, Institutul Botanic avea trei componente: 1. Muzeul

Botanic (inclusiv herbar şi Bibliotecă); 2. Laboratoarele Facultăţii

şi 3. Grădina Botanică, alcătuind astfel un tot unitar, integrat, didactic,

ştiinţific, educativ.

Boala sa de inimă agravându-se, cere concediu în toamna lui 1892,

retrăgându-se 1a vila sa de 1a Slănicul Moldovei. în primăvara lui 1895

pleacă 1a Paris şi se instalează 1a Versailles, cu soţia sa.

La 6 mai 1895 se anunţă vizita M. M. L. L. Regele Carol, şi a Reginei

Elisabeta. La 7 mai, orele 16.00 sosesc M. M. L. L., precedate de Generalul

Vlădescu şi însoţiţi de Take lonescu, Ministrul Instrucţiunii Publice şi al

Cultelor; vizita durează numai 2 ore, fiind vizitat Institutul Botanic,

Amfiteatrul Botanic, labotatoarele, Muzeul, Biblioteca, precum şi întreaga

Grădină Botanică, fiind profund împresionaţi.
Fiind informat 1a Paris de vizitele Regelui şi Reginei, Dimitrie Brandza

se reîntoarce în ţară. De 1a Paris vine direct 1a Institutul său drag, apoi merge

acasă să se odihnească. Pleacă 1a Sinaia, în audienţă 1a M. M. L. L. Regele

Carol şi Regina Elisabeta, a mulţumi pentru înalta favoare acordată Institutului

Botanic. Dorind a decora pe Dimitrie Brandza şi personalul său ştiinţific,
acesta răspunde că nu şi-a făcut decât datoria şi roagă a nu se acorda nici o

decoraţie. Pleacă 1a Slănicul Moldovei, 1a modesta sa vila, unde, 1a 3 august

1895, moare. Corpul său este adus 1a Bucureşti şi înmormântat 1a cimitirul

Belu, în apropierea Capelei, fiind condus, printre alţii, de: D. Sturdza,

Dr. M. Burada, V. A. Ureche, General Şt. Fălcoianu, Dr. D. Grecescu,
Dr. С. Itrate, Dr. С. Botez, Dr. Leon, etc. în jurul mormântului se

face o mică plantaţie cu plante rare, alcătuită şi întreţinută de soţia sa,

Natalia D. Brandza.

Zach. C. Panţu, student şi apoi colaborator al lui D. Brandza, numit în

1890 conservator al colecţiilor de 1a Institutul Botanic, îl caracterizează

astfel pe Dimitrie Brandza: „Om energic, foarte activ, sprinten, autoritar şi

corect, spirit fin şi corect, vioi, nobilă prestanţă, modestie şi onestitate

extraordinară, om foarte sincer; român verde, nu numai ca origine ci şi ca

sentiment".

Ctitor al unor Instituţii fundamentale ale statului Român, făuritor de

destin, a fost prieten cu elita ştiinţei şi culturii româneşti a vremii: Bogdan

Petriceicu-Haşdeu, V. A. Ureche, Al. Odobescu, Gh. Barinţ, Prof. Carajani,
Gh. Sion, Florian de Porcius, losif Vulcan, Alexandru Roman,
Gr. Cobălcescu, Nie. Anintescu, David Emanuel, Dr. Neagoe, etc., având

şi elevi de potrivă: Sabba Ştefănescu, M. Vlădescu, I. P. Licherdopol,
Dr. Atanasescu, Dr. Colorianu, etc.
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Nu făcea politică, dar simpatiza cu grupul liberalilor Verescani, dar şi

stima orişice om politic de valoare, ca: Titu Maiorescu, I. Lahovary,
L. Catargiu, P. S. Aurelian, D. A. Sturdza, cu care făcea excursii 1a Slănicul

Moldovei şi Piatra Craiului. în 1891 a fost propus de Rege, ca Ministru al

Instrucţiunii Publice şi al Cultelor, dar modest şi consecvent principiilor
sale, refuză.

Dimitrie Brandza a fost ca un meteorit pe firmamentul botanicii

româneşti; a ars pentru ştiinţele botanice româneşti, a fost ctitor al unor

aşezăminte ştiinţifice de bază, Institutul Botanic, Grădina Botanică, Herbarul

Naţional, Muzeul Botanic, având lucrări esenţiale pentru Botanica

Românească, ca: Prodromul Florei Româneşti, Flora Dobrogei, Despre

vegetaţia României şi exploratorii ei
-

în care împarte ţara, în raport cu

clima, relieful, solul şi poziţia geografică - în 6 regiuni floristice. De altfel,

pentru Prodrom, în care consemnează 2.100 specii, primeşte şi premiul
Academiei Române, „Gh. Lazăr".

El a format o întreagă pleiadă de specialişti: I. Constantineanu

(micolog), Zach. C. Panţu (sistematician), A. Procopianu-Procopovici

(sistematician, geobotanist), Sm. Radian (biolog), Em. C. Teodorescu

(fiziolog, algolog), Olga Mălinescu (algolog), M. Vladescu (sistematician)

- pe care îl va lăsa 1a conducerea Grădinii, timp de 41 de ani.

Activitatea deosebită i-a fost apreciată şi răsplătită şi prin dedicarea

unor specii de plante; însuşi profesorul său de 1a Paris, H. Bâillon, îi dedică

pe Brandzeia filicifolia, mic arbust ce creşte în insulele orientale ale Africii

meridionale; Verbascum brandzae Franchet, endemică în Oltenia;

Agropyrum brandzae Panţu et Solacolu, găsită în satul Băltăgeşti, dealul

Alah-Bair (Constanţa).

El însuşi dedică numeroase specii unor botanişti: Galium bailloni

Brandza (Jud. Vâlcea), Centaurea jankae Brandza (Dobrogea), alături de

alte specii descoperite de el: Saxifraga huetiana, Nitraria schoben, Paeonia

romanica, P. triternata, Silène pontica, Trifolium romanicum.

Având privilegiul de a vorbi despre Dimitrie Brandza şi ctitoriile sale,

1a peste 100 de ani de 1a înfăptuire, putem conchide că, puţine au fost

Instituţiile Ştiinţifice care au avut o soartă atât de tragică; în perioada Primului

Război Mondial, pe teritoriul Grădinii Botanice au fost cantonate trupe care

au adus mari prejudicii culturilor, atât exterioare cât şi a celor din Sere; în

preajma celui de-al 2-lea Război Mondial, Grădina Botanică este trecuta în

subordinea Primăriei Capitalei care permite construirea unui restaurant pe

teritoriul său. Herbariile lui D. Brandza nu erau încă determinate. Dr. Tr.

Săvulescu nota:
~h

erbariile lui D. Brandza se găsesc încă în posesia

Institutului Botanic din Bucureşti şi ar fi cel mai frumos omagiu faţa de

memoria acestui pionier al Botanicii Româneşti şi mare Român, dacă o

mână pioasă şi un suflet curat, iluminat de lumina credinţei, aşa cum a fost

el, ar studia comoara lăsată. Ar fi, dimpotrivă, un sacrilegiu dacă relictele lui
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Brandza vor mucegai sau vor cădea pradă voracităţii insectelor, în loc să

fie folosite pentru ştiinţă".

Şi în timpul celui de-al 2-lea Război Mondial sunt cantonate trupe pe

teritoriul Grădinii. Alături de prejudiciile aduse Grădinii, Botanice, prin

distrugerea culturilor, asupra sa sunt aruncate 96 de bombe; în raidul de 1a

4 aprilie 1944 este distrus în totalitate de către aviaţia aliată, Institutul Botanic,

Muzeul Botanic, 2/3 din Herbarul Naţional. Sunt scoase din foc, datorită

abnegaţiei Profesorului I. T. Tarnavschi, peste 175.000 coli herbar, 2.000

volume ale Bibliotecii, piese de laborator, mobilier. Este omorât botanistul

Aurelian Vlădescu, grădinarul Neuervit, alături de alte 800 de victime.

Ulterior, Grădina Botanică este refăcută, sub forma actuală, de

profesorul M. Guşuleac, dar mai ales de profesorul I. T. Tarnavschi, Direc-

tor al ei, mai bine de 23 de ani, refăcând, cu ocazia centenarului, Institutul

Botanic, apoi un nou Muzeu Botanic, Herbarul.

Cât de actuale sunt aprecierile lui Dimitrie Brandza, făcute în 1891,

cu ocazia inaugurării Institutului său Botanic? „Institutul Botanic s-a înălţat
din flăcări ca aurul, care, din foc iese mai strălucitor şi mai curat".
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DIMITRIE BRANDZA ET LE JARDIN BOTANIQUE DU BUKAREST

Cette traveauprezent la vie de laDr. D. Brandza et son actrvitépout larealisation dupremiere
Jardin Botanique du Roumanie.

Elle présenté sa contribution titaniquepour larealisation d'un Institut Botanique, un Mussée

Botanique et un Jardin Botanique lie au processu instructive - educative du l'Université duBukarest.

DR. D. BRANDZA ET LE JARDIN BOTANIQUE DU BUCKAREST

Resume

Cet communication présenté la vie de Prof. Dr. D. Brandza et son activité, dans la fin du

siècle XLX, eu Buckarest, un Institute Botanique, avec son laboratoires, avec un Biblioteque, un

Herbier Nationale et, evidement, un Jardin Botanique.


