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ANIVERSĂRI

ACADEMICIANUL CONSTANTIN TOMA
 la 80 de ani

Suntem în anul
în care

Academicianul 
Constantin Toma 

împlineşte 80 de ani, născut 
fiind în 1935,

la 19 noiembrie,
în satul Gugeşti,

judeţul Vaslui

S-au adăugat astfel încă cinci ani de strădanii şi frumoase împliniri la cele ilustrate în 
volumul „IN HONOREM-Profesorului Constantin Toma la a 75-a aniversare” [1]. Am 
avut fericirea să găsesc în cuprinsul a 399 pagini şi 21 de anexe, care redau brevetele, 
medaliile, premiile şi diplomele primite de la instituţii academice, acreditarea meritelor 
deosebite pentru întreaga activitate ştiinţifică, didactică şi civică a sărbătoritului. În 
cele 52 de omagii consemnate din partea unei palete largi de personalităţi ştiinţifice, 
colaboratori, colegi şi prieteni s-au exprimat înalte aprecieri asupra operei ştiinţifice a 
Academicianului Constantin Toma, fondator al Şcolii de Morfo-anatomie şi Histologie 
vegetală la Facultatea de Biologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, autor 
a 29 de cărţi (cursuri şi manuale universitare, atlase, tratate şi monografii), 450 studii 
şi articole ştiinţifice originale publicate în reviste din ţară şi din străinătate, peste 120 
articole de popularizare şi de istoria botanicii, 30 de recenzii, 80 de referate ştiinţifice 
la teze de doctorat din România şi 8 din Republica Moldova. A fost premiat de trei ori 
de Academia Română (1978, 2000 şi 2002) cu Premiul „Emanoil Teodorescu”. 

Orizonturile cunoaşterii imperiului vegetal cucerit de magistrul Constantin Toma 
s-au extins în ultimii cinci ani peste continente, prin publicarea la Heidelberg, New 
York, Dordrecht, London, unde îşi are reprezentanţe editura Springer, a unei lucrări 
monumentale: „Halophytes. An integrative Anatomical study” [2], în colaborare cu 
Grigore M. N. şi Ivănescu Lăcrămioara. Este aceasta şi o mărturie a bucuriei de a-şi 
vedea discipolii depăşindu-şi maestrul.

Academicianul Constantin Toma este Doctor „Honoris Causa” al Universităţii 
„Vasile Alecsandri” Bacău (2005), „Vasile Goldiş” din Arad (2008), Universitatea 
din Oradea (2009), Universitatea „Apollonia” din Iaşi (2010), şi „Profesor emeritus” 
al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Membru de onoare al Academiei de 
Ştiinţe a Republicii Moldova (la 75 de ani, din ziua naşterii) [3]. 

O sinteză a personalităţii ştiinţifice a Academicianului Constantin Toma o 
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consemnează Academicianul Valeriu Cotea: „Îi datoram contribuţii esenţiale 
în domeniul Morfo-anatomiei vegetale. Bazat pe o considerabilă muncă de 
documentare, foloseşte referinţe exacte, care permit demarcarea clară a punctului 
său de vedere de cel al resurselor folosite. Toate cărţile sunt interesante, novatoare, 
ieşite din obişnuit, de o mare şi diversă bogăţie documentară. Nu seamănă deloc 
între ele, fiecare cuprinde problemele ei proprii, însoţite de soluţii şi recomandări 
corespunzătoare. A crescut o şcoală de morfo-anatomie vegetală, echipa formată 
probând astăzi un profesionalism excepţional. Convingerea mea este că Profesorul 
Constantin Toma rămâne o permanenţă în galeria marilor oameni de ştiinţă din  
domeniul biologiei vegetale.”[1]

De 62 de ani sunt un martor constant al activităţilor şi împlinirilor Academicianului 
Constantin Toma, începând cu anul I al Facultăţii de Ştiinţe naturale a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza”, când am intrat în competiţia de afirmare a aspiraţiilor de 
cercetare în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, complementare programei didactice. 
Ne-am confesat chiar şi în acomodarea subtilă, adeseori dramatică, la noua viaţă 
spirituală din cetatea universitară. Ne-am apropiat mai mult şi ne-am împrietenit poate 
şi pentru faptul că veneam amândoi din două sate vasluiene, despărţite doar de câteva 
coline. Veneam, de asemenea, din familii de ţărani cu şase copii în cazul lui, respectiv 
cinci copii în cazul meu.

Din perspectiva ecofiziologiei şi etologiei (biologia comportamentului) în care 
m-am specializat şi publicat, îmi voi accepta privilegiul de a argumenta şi motiva 
geneza amprentelor comportamentale care au fundamentat caracterul şi aptitudinile 
Profesorului Constantin Toma, pentru a fi pilduitoare tuturor tinerilor care aspira la 
libertatea prin cunoaştere. 

Din sinteza autobiografică pe care ne-o oferă cu generozitate în volumul omagial 
menţionat mai sus, desprindem constelaţia de factori genetic determinaţi şi adiţionaţi 
ontogenetic, pe fondul cărora vom încerca să conturăm etograma personalităţii 
profesorului. Prin etogramă, Heymer (1977) înţelegea „inventarul complet şi descrierea 
exactă a tuturor tipurilor de comportament ale unei specii”, dar şi dificultatea de a nu 
putea experimenta pe om, aşa cum au reuşit etologii să stabilească etograma multor 
specii de animale, acelaşi autor constatând că „o etogramă convenabilă a omului nu a 
fost stabilită în prezent”. [4]

Folosind rezultate de actualitate în acest sens, Creţu, 2010, constată că 
„Personalitatea este rezultanta finală a organizării şi „imprimării”(imprinting-în 
sensul Lorenz) la nivel biologic şi psihologic al acestor comportamente ca urmare 
a activităţilor repetate. Aceste comportamente reprezintă modalităţi de adaptare-
specific persoanei şi înalt diferenţiate individual-la mediile (în special sociale) 
experimentate de-a lungul existenţei.” Şi tot Creţu constată: „Trebuie să investigăm 
omul, nefăcând abstracţie de stimuli situaţionali, ci în relaţie cu aceştia (părinţi, fraţi, 
prieteni, iubiţi, colegi de serviciu, parteneri sau rivali sociali relevanţi din diverse  
grupuri/instituţii etc.)”. [5]

Ce ne spune Academicianul Toma despre părinţi? „Tatăl meu – Irimia, om harnic, 
energic, răzbătător şi mama mea - Virginia, cu o voinţă ieşită din comun, conştientă 
de responsabilitatea pe care o avea de a creşte cei şase copii, erau dornici, ca şi alţi 
oameni din sat săraci dar destoinici, de a-şi vedea copiii la şcoli înalte” [1]. În acest 
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cadru environmental al celor „7 ani de-acasă” s-a constituit amprenta comportamentală 
a Academicianului Constantin Toma, care odată imprimată s-a păstrat pentru tot restul 
vieţii, adiţionând doar variabile şi efecte ale stimulilor specifici altor circumstanţe de 
manifestare. 

Încercând o concretizare a comportamentelor de bază cu semnificaţie pentru 
supravieţuire în această comunitate de şase fraţi, într-o perioadă de război şi secetă, 
vom afla şi geneza trăsăturilor de caracter ale Profesorului. De exemplu, în fluxul 
comportamentului alimentar, s-a imprimat atitudinea de toleranţă şi echitate în accesul 
la hrană a tuturor. În participarea la asigurarea hranei zilnice, prin muncă asiduă zi-
lumină (vara 12-14 ore) s-a conturat spiritul de întrajutorare, cooperare, corectitudine, 
respect reciproc, bunăcuviinţă şi smerenie. 

Dar mai presus de toate, integrarea în bioritmul natural, i-a prilejuit copilului să 
descopere viaţa plantelor, a animalelor şi rolul lor în supravieţuire. S-a impregnat cu 
bogăţia de culori a florilor, cu parfumul acestora, s-a răsfăţat în concertele ale păsărilor, 
şi-a potolit setea cu apa curată din izvorul fântânilor, a savurat gustul fructelor 
proaspete, apropiindu-se din ce în ce mai mult de inima naturii, care a devenit până 
azi coloana vertebrală a existenţei sale. Abia astăzi, când alimentaţia omului a devenit 
atât de denaturată prin procesare excesivă, putem aprecia valoarea hranei naturale 
asupra „constituţiei, trăsăturilor fizice şi structurale, de caracter şi personalitate, de 
capacitate şi funcţionare a organelor” (Kushi, 1996) [6].

În acest context s-a fixat amprenta cunoaşterii cerinţelor de viaţă a plantelor (sol, 
apă, lumină, căldură) şi animalelor (teritoriu, hrană, sănătate), a ritmului şi ciclurilor 
lor de viaţă, descoperirea miracolului creşterii lor proporţional cu efortul de îngrijire 
şi chiar a sentimentului de integrare şi înfrăţire cu fiinţele din jur. Dar, mai presus de 
orice, a fost etapa copilului care se descoperă pe sine prin descoperirea potenţialului 
celorlalţi fraţi: iubire, putere, rezistenţă, isteţime, veselie, joacă, empatie. 

Preocuparea continuă pentru cunoaşterea de sine şi punerea în valoare a 
potenţialului său creator corespund mesajului lui Jacques Delors, raportor UNESCO 
pentru educaţia secolului XXI: „Pentru a da copilului şi adolescentului o viziune 
justă asupra lumii, educaţia, fie făcută în familie, comunitate sau şcoală, trebuie mai 
întâi să-l facă să se descopere cine este el. descoperirea altuia trece obligatoriu prin  
cunoaşterea de sine.” [7]

 La maturitatea deplină a operei sale, Academicianul Constantin Toma ne convinge 
că aceasta se încadrează pe deplin în ceea ce unul dintre fondatorii etologiei moderne, 
Konrad Lorenz, atribuia autocunoaşterii: „Cel mai mare obstacol al autocunoaşterii 
noastre, anume refuzul de a accepta originea noastră animală, derivă din faptul că 
noi ignorăm sau înţelegem puţin esenţa lumii vii. Acest obstacol, cel puţin în principiu, 
se poate elimina învăţând şi înţelegând. Al doilea obstacol al cunoaşterii de sine 
este o aversiune sentimentală în a admite că faptele şi gesturile noastre ar putea fi 
cauzate prin legi naturale. Al treilea obstacol provine din împărţirea lumii într-o lume 
a lucrurilor exterioare şi o lume interioară, a gândirii şi existenţei umane, singura 
purtătoare de valori. Printr-o supraestimare orgolioasă a propriului comportament şi 
în dorinţa de a ţine acest comportament în afara proceselor naturale considerate ca 
accesibile cercetării, omul se menţine în afara cunoaşterii de sine.” [8]

Preocupat de modul în care omul ar putea să-şi identifice şi guverneze propriul 
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comportament, Barnett, 1967, consideră următoarele: „Dacă e vorba să căutăm 
înţelepciune în relaţiile dintre noi, atunci e bine să respectăm îndemnul delfic: 
„Cunoaşte-te pe tine însuţi” (Socrate)”. [9] Cultura biologică vastă a Academicianului 
Constantin Toma i-a permis să înţeleagă şi să se bucure de convingerile şi aptitudinile 
acumulate prin autocunoaştere.

Proiecţia în timp a acestor amprente comportamentale se găseşte în mărturisirea 
Profesorului de a avea „o viaţă plină de greutăţi, dar şi de satisfacţii, de necazuri 
şi de bucurii, de sănătate de invidiat, dar şi de momente de cumpănă ce păreau 
uneori insurmontabile, de înţelepciune, dar şi de rătăcire, de încredere, dar şi de 
incertitudini; pe planul activităţii profesionale, am învins întotdeauna.[…] Soţiei, 
Leontina Schmidt Toma, şi mamei mele, le sunt profund îndatorat şi mă rog pentru  
odihna lor veşnică.” [1]

De la nivelul erudiţiei sale în sfera botanicii româneşti, Profesorul clujean 
Vasile Cristea, evocând opera Profesorului Constantin Toma, pe care o consideră 
„fără doar şi poate caput anatomicorum plantarum Romaniae”, condensează 
personalitatea sa într-o metaforă strălucită „un uriaş cu fruntea-n soare al ştiinţei şi  
culturii româneşti”. [1]

Ne permitem şi noi să adăugăm, cu admiraţie şi mândrie, că Academicianul 
Constantin Toma este astăzi cel mai mare fitomorfolog român în viaţă, dorindu-i mulţi 
şi fericiţi ani!
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