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ABSTRACT: The article represents an homage brought by generations
of disciples to the memory of Mr. Academician Constantin Toma, an
illustrious forerunner, one of the founders of the Academic School of
Biology at Alma Mater Iassiensis. The text attempts to present to the
readers the image of the mentor, and researcher, bound body, and soul
to the ideals of professional becoming through education and creative
scientific endeavour, the man who served with devotion the biological
sciences in this corner of the country and world for over half a century.
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„Un profesor își pune amprenta asupra eternităţii;
el nu poate ști niciodată până unde poate ajunge
influenţa lui”
Henry Brooks Adams

Am trecut, cu pași nevăzuţi, graniţa celui de al doilea deceniu al mile‑
niului III; lăsăm în urmă amintiri, fapte şi realizări, în care o parte din
visele noastre au devenit realitate.... și, în lumina toamnei, ne oprim o
clipă gândul asupra unui chip drag nouă, care a marcat în mod emblematic
biologia românească vreme de mai bine de șase decenii, Profesorul univer‑
sitar dr. Constantin TOMA, cel care a pășit în veșnicie în urmă cu un an.....
Vorbind la acest ceas despre Profesorul Constantin TOMA spunem,
din păcate, „a fost”, gândindu-ne la omul energic, ferm, hotărât, dascăl
exigent dar cald și apropiat de colaboratori, PROFESORUL nostru și al
multor generaţii de biologi, deschizător de drum și creator de școală, care a
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trecut mult prea devreme, fără veste, pragul spre lumea umbrelor, plecarea
sa lăsând un gol adânc în sufletele noastre, greu de acceptat…
Spunem însă şi vom spune mereu „este” și „va fi”, gândindu-ne la cer‑
cetătorul şi profesorul animat de dorinţa de a dărui din cunoștinţele sale
colegilor și discipolilor, a cărui operă știinţifică străbate „vie” timpul, con‑
stituind piatra de temelie a generaţiilor de biologi ce se formează an după
an pe băncile Școlii ieșene de Morfologie și anatomie vegetală al cărei ctitor
a fost și va rămâne Profesorul Constantin TOMA.
Despre ilustrul nostru înaintaș au scris, în decursul anilor, condeie
iscusite (colaboratori apropiaţi, discipoli și prieteni deopotrivă), unii din‑
tre noi încercând chiar, în urmă cu un an, să așternem pe hârtie gânduri
de recunoștinţă în preajma frumoasei aniversări pe care speram cu toţii
să o onorăm la mijloc de noiembrie, dar nu a fost să fie ...... și, din acest
motiv astăzi, remodelându-ne cuvintele, nu ne-am propus decât o readu‑
cere în amintire, pentru colegii noștri care nu au avut, poate, șansa de a-i
sta alături, a imaginii unui model didactic și de cercetare, a unui OM ce a
contribuit din plin la afirmarea biologiei vegetale ieșene aplicativ – expe‑
rimentale vreme de peste o jumătate de veac. Facem acest gest de suflet
convinși fiind de adevărul potrivit căruia cineva trecut dincolo de hotarul
vieţii nu a murit, ci trăiește încă atâta timp cât noi, cei de aici nu l-am uitat,
păstrându-i vie amintirea în gândurile și prin faptele noastre.
Urmaș destoinic al străbunilor săi făuritori de neam și ţară, dornic de
a ști, riguros cu sine însuși, răzbind prin greutăţile vremurilor, acesta și-a
urmat magiștrii pe drumul cunoașterii, răsplătindu-le încrederea peste ani,
prin „culmile” cucerite.
Stau mărturie în acest sens amplele sale contribuţii la dezvoltarea a
numeroase direcţii de cercetare în domeniul fitobiologiei, precum: flo‑
ristică; corologie și fitosociologie; dendrologie și fenologie, alături de
blastogenie generală, morfologie și structura stipelelor la leguminoase; fizi‑
ologie, anatomie experimentală și radiogenetică; citologie, embriologie și
culturi de ţesuturi in vitro ori carpologie și biologia sexualităţii; anatomie
ecologică, morfologie, histologie și anatomie specială (muguri – frunze)
sau plante medicinale, arbori, arbuști ornamentali; xilotomie și fitochimie,
direcţii înmănuncheate într-un nou concept integralist pentru organismele
vegetale: structură – funcţii – mediul de viaţă.
Rezultatele astfel dobândite constituie esenţa celor peste 400 lucrări
originale, 21 monografii, tratate și atlase, 10 cursuri universitare, din totalul
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cărora două tratate și două capitole știinţifice au văzut lumina tiparului la
edituri de prestigiu la nivel naţional (Editura Academiei Române) și inter‑
naţional (Editura SPRINGER)1 în timpul vieţii sale, iar alte două postum
(Editura SPRINGER)2; la acestea se adaugă 120 lucrări privind istoria biolo‑
giei (medalioane aniversare și comemorative), 100 articole de popularizare,
38 recenzii și 15 prelegeri de sinteză, producţie știinţifică impresionantă,
solicitată, consultată și citată de mai mult de 80 de specialiști în domeniu
din întreaga lume, patru dintre volumele menţionate fiind încununate cu
premiul „Emanoil Teodorescu” al Academie Române.
Cercetător scrupulos, talentat și neobosit, prezent zi lumină în sala
de curs, pe teren și în 3laborator, bun organizator al activităţilor practice
de cercetare, Profesorul a constituit pilonul principal al Laboratorului de
Morfologie și anatomie vegetală, în care au avut acces toţi cei dornici să
descopere câte ceva din tainele plantelor: studenţi, doctoranzi, cercetători,
cadre didactice din învăţământul preuniversitar, prinzând astfel viaţă și
dezvoltându-se sub conducerea sa Școala de Morfo – anatomie vegetală de
la Iași, îmbogăţită prin organizarea unui Laborator de Microscopie elec‑
tronică, deservit de specialiști formaţi – prin grija conducătorului său – în
laboratoare similare din ţară și de peste hotare, școală ajunsă azi la străluci‑
rea și recunoașterea binemeritată pe plan naţional și internaţional. Aici au
activat, pe parcursul anilor, 35 tineri biologi îndrumaţi cu răbdare de către
Domnia sa în drumul spre cucerirea înaltului titlu de doctor în știinţe,
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mulţi dintre aceștia devenind ulterior reprezentanţi de seamă ai știinţelor
botanice din ţară și de peste graniţele ei.
În cadrul comunităţii academice din facultate, din universitate și la
nivel naţional, Profesorul Constantin TOMA a desfășurat o deosebit de
bogată și rodnică activitate managerială, îndeplinind funcţii de referinţă,
precum: prodecan, secretar știinţific, șef de catedră (în trei legislaturi),
decan al Facultăţii de Biologie (în două legislaturi), cancelar general al
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, director al Grădinii Botanice
din Iași, director al Institutului de Cercetări Biologice din Iași, mem‑
bru în Consiliul Naţional de Evaluare și Acreditare Academică, membru
în Comisia de Biologie a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor și Certificatelor Universitare.
Artizan al cuvântului scris, Profesorul a îndeplinit cu onoare func‑
ţii înalte în comitete de redacţie ale unor redutabile reviste știinţifice de
profil la nivel naţional, dintre care amintim: director al revistei Columna
a Academiei Române, redactor șef al revistei Romanian Journal of Plant
Biology (Academia Română) și al revistei Analele știinţifice ale Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași – seria Biologie vegetală, membru în colec‑
tive de redacţie ale mai multor reviste de profil din București, Pitești, Arad,
Oradea, Bacău, Comănești, Iași, Craiova, Huși, Vaslui.
Activitatea știinţifică și harul didactic al Profesorului Constantin
TOMA, precum și deplina sa implicare în treburile cetăţii i-au adus, prin
ani, recunoașterea profesională bine meritată, ca membru în 10 societăţi
și fundaţii știinţifice din ţară și obţinerea unor înalte poziţii academice la
nivel naţional și internaţional, dintre care amintim: membru corespon‑
dent al Academiei Române (1991), membru de onoare al Academiei de
Știinţe a Republicii Moldova (2011), membru titular al Academiei Române
(2012) și decernarea a numeroase premii și distincţii: Profesor evidenţiat
(1982), Ordinul „Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler” (2004),
titlul de Professor Emeritus al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași (2005), Premiul Academiei Române pentru 4 volume știinţifice (1978,
2000, 2002, 2016), Titlul de „Doctor Honoris Causa” al unor universităţi
din ţară (Universitatea din Bacău – 2005; Universitatea „Vasile Goldiș” din
Arad – 2008; Universitatea din Oradea – 2009; Universitatea „Apollonia”
din Iași – 2010), titlul de „Cetăţean de onoare” al satului natal Gugești
(2011) și al Municipiului Iași (2019).
Reprezentant de frunte al biologie vegetale la nivel zonal și naţional,
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acesta a participat, în calitate de invitat, la numeroase stagii de speciali‑
zare și de documentare la universităţi de prestigiu din Louvain, Moscova,
Budapesta, Chișinău, Paris, Madrid, Lisabona, Geneva, Manchester, Roma,
Camerino, Frankfurt, Izmir, Viena, Sofia, însoţind totodată neobosit și
introducând cu bucurie pe mai tinerii săi colegi în „circuitul știinţific”,
printr-un multiplu lanţ de manifestări și reuniuni de profil în aproape toate
ţările Europei.
Talentat vorbitor, permanent disponibil de a intra în legătură cu publi‑
cul larg, cucerind și încântând prin tonalitatea și subtilitatea discursului
său, Profesorul Constantin TOMA a reprezentat cu măiestrie și profesiona‑
lism Facultatea de Biologie la cote înalte, edificiu știinţific ce l-a recunoscut
în etape succesive drept unic și autorizat lider.
Dascăl neîntrecut prin eleganţa, precizia şi claritatea verbului, emble‑
matic prin ţinuta şi autoritatea știinţifică la catedră, în laborator şi pe teren,
respectat, iubit şi uneori chiar „temut”, Profesorul Constantin TOMA a
reprezentat și va reprezenta peste timp un veritabil model şi simbol pentru
studenţii biologi formaţi, an după an, vreme de aproape jumătate de veac
pe băncile Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, conturând în mare
măsură destinele profesionale ale celor mai mulţi dintre discipolii ce i-au
stat alături.
Spirit tânăr și puternic în momente de cotitură ale destinului școlii
superioare pe care a servit-o cu devotament vreme de aproape jumătate
de secol, păstrându-și „linia dreaptă”, încrezător în izbânda finală a ade‑
vărului, capabil să se ridice și să ierte, acesta a construit alături de iluștrii
săi colegi și a încredinţat spre dezvoltare urmașilor o Facultate de Biologie
unitară, puternică și modernă, centru de referinţă a biologiei românești și
nu numai.
De o distinsă sobrietate și o fină discreţie, reţinut în manifestarea
sentimentelor, dar cald și apropiat de cei din jur, cu înalt respect pentru
predecesori, preocupat permanent de instruirea și educarea generaţiilor
de tineri pe care le-a coordonat, înzestrat cu o mare sensibilitate artistică,
rafinat cunoscător și admirator al frumuseţilor naturii și a creaţiei artis‑
tice umane, Profesorul Constantin TOMA, biruitor al multor încercări și
provocări ale vieţii ce i-au dăruit prin timp aura învingătorului, a cules, an
după an, admiraţia și dragostea apropiaţilor – colegi, colaboratori, rude și
prieteni deopotrivă.
Prin plecarea Domniei sale dintre noi Școala superioară românească

22

|

Maria Magdalena ZAMFIRACHE

de biologie a pierdut un ilustru profesor și om de știinţă, Academia Română
a pierdut un eminent membru şi conducător, făuritor al atâtor opere dura‑
bile, elevii și colaboratorii au pierdut un sincer îndrumător, model de
dăruire personală pentru descoperirea adevărului știinţific.
Mutat mult prea curând în Eternitate, alături de iluștrii săi înaintași,
slujitori ai știinţelor biologice românești, Profesorul Constantin TOMA
trăiește în sufletul fiecăruia dintre noi, reprezentând și astăzi, ca și ieri,
„modelul” spre care tindem cu toţii, în eforul împlinirii profesionale.
Aplecându-ne la acest ceas comemorativ fruntea în semn de omagiu în
fata amintirii sale, suntem convinși că de undeva de departe, de acolo de
sus, dintre astre, o părticică din energiile care i-au animat fiinţa ne apropie
din nou acum, peste timp.

