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Abstract: The story of ten steps of „Grigore Antipa" 
Museum climbed by the author of these lines together with 
Professor Mihai Băcescu in his last 12 years of life, steps of Mihai 
Băcescus exceptional prefessional and human career, the decalogue 
of a formation. 

 
 
L-am cunoscut pe Profesorul Mihai Băcescu în ultimii 

12 ani ai îndelungatei sale vieŃi, la amurg. Atunci când n-a 
mai fost director decât pentru un an. Aş putea spune deci că 
l-am cunoscut mai puŃin pe directorul muzeului şi mai mult 
pe savantul şi profesorul Mihai Băcescu, în calitatea de ultim 
discipol, a treia generaŃie, care se ocupă în această Ńară de 
crustaceele cumacee după întemeietorul şcolii şi după Zarui 
Muradian. Soarta m-a ales pe mine şi nu pe D-na Zarui 
Muradian-Ciamician să primească în dar vorba poetului 
„saricile pline/de osemintele vărsate-n mine”. Să-mi încredinŃeze 
mie rezultatele şi cunoştinŃele acumulate într-o viaŃă, în cel 
mai tulburător şi profund transfer dintre generaŃii. 

Primele cumacee, pe care mi le-a dat să învăŃ să 
determin, să-mi fac ucenicia în bucătăria lucrului în colecŃiile 
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unui muzeu, au fost cumacee din România, adunate de 
Domnia-sa pentru a putea scrie volumul din Fauna României. 
Studierea mai întâi a faunei Ńării tale. Prima treaptă. 

A urmat apoi iniŃierea la microscop, disecŃiile, dese-
nele, primele lucrări semnate împreună. La început am făcut 
desenele pieselor disecate de maestru. Am învăŃat. Intrarea 
în galeria iniŃiaŃilor, puŃinilor aleşi să boteze specii. A doua 
treaptă. 

Şi după numai trei lucrări semnate împreună, toate 
pe un material generos provenind din Brazilia, mi-a dat 
drumul în apă, să mă descurc singur. A treia treaptă. 

 

 
Mihai şi Elisaveta Băcescu, la Agigea, 1933. 

M-a îndemnat să scriu cât mai mult specialiştilor 
străini, să menŃin un contact permanent cu aceştia, fiind sin-
gura modalitate de a fi la curent cu ultimele contribuŃii în 
domeniu, esenŃial în sistematică. A patra treaptă. 
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Mihai Băcescu şi Dragoş Neculce în Tanzania. 

Următorul pas a fost înscrierea la doctorat, susŃinerea 
referatelor şi examenelor în laboratorul Domniei-sale, 
scriind pe un colŃ al mesei lui Grigore Antipa, masă în jurul 
căreia ne adunam de două ori pe an pentru a cânta 
Profesorului „MulŃi ani trăiască”. Şi au fost şi sfaturile date, 
acasă, în vizită la Profesor, de la distinsa şi în veci pomenita 
soŃie a sa, Eliza, în faŃa unei farfurioare cu cireşe amare, de a 
lăsa orice lucru neimportant şi de a mă concentra pe teză. A 
cincea treaptă. 

În 1997, anul în care ne-am despărŃit tragic pe rând 
de dr. Aurelian Popescu-Gorj, cel mai apropiat prieten din 
muzeu al profesorului şi de dr. Geza Julius Muller, vechiul 
său elev de la ConstanŃa, Profesorul Mihai Băcescu a avut de 
îndurat şi despărŃirea cumplită de prea iubita sa soŃie, de 
reazemul vieŃii sale, în perioadele ferice când dădea mâna 
cu PrinŃul Renier de Monaco, când uimea savanŃii francezi 
cu mizidele descoperite în Mediterana şi pe dr. Grigore 
Antipa, care l-a chemat atunci la muzeu, dar mai ales în 
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perioadele de umilinŃe nespuse, îndurate în muzeu din 
partea unor nimeni.  

Nu voi uita vreodată cum Părintele Galeriu, în înfri-
gurata şi înnegurata biserică Sf. Silvestru, încerca să aducă o 
alinare sufletească, duhovnicească, distrusului savant, 
vorbindu-i despre taina bobului de grâu, care încolŃeşte, prin 
moarte, doar în împărăŃia lui Dumnezeu. Şi Profesorul a 
găsit resurse nebănuite, şi aşa, cu sufletul scrumit, a conti-
nuat să vină la muzeu, vizibil, tot mai vizibil afectat de 
tragedia suferită. Deşi putea să rămână acasă, grav bolnav, a 
continuat să vină la muzeu pentru că simŃea că acesta este 
sensul vieŃii sale, că trebuie să slujească acestuia până la 
moarte. A şasea treaptă. 

Am învăŃat apoi care este îndatorirea cea mai sfântă a 
copacului tânăr, de a susŃine cât îl Ńin puterile, pe patriarhul 
pădurii, din a cărui sămânŃa a crescut, acum uscat şi 
clătinându-se. Şi aşa, plin de veneraŃie, am făcut desenele 
pentru ultima sa lucrare, cu descrieri de specii noi de mizide 
din Indonezia, am lăsat totul deoparte, luam maşina de scris 
în braŃe şi mă duceam în laboratorul Domniei sale pentru a-
mi dicta ultimele manuscrise, două fiind memorii de călăto-
rie (cu nava „Thalassa” în Oceanul Indian, apărută postum 
şi expediŃia în Tanzania, încă nepublicată). A şaptea treaptă. 

Darul cel mai de preŃ aveam să-l primesc în ultimul 
său an de viaŃă. În primăvara lui 1999, la 9 martie, poştaşul 
aducea la muzeu un colet din FranŃa cu exemplarele de 
autor ale volumului din Tratatul de crustacee, în care eram 
coautor al capitolului dedicat cumaceelor alături de 
profesorul Mihai Băcescu. În aceeaşi zi, prin faŃa muzeului 
avea să treacă primul papă sosit vreodată în România şi 
într-o Ńară ortodoxă, Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea, 
cu care fizic semăna atât de bine Profesorul Băcescu, lucru 
remarcat nu doar de români. Întâmplare? CoincidenŃă? A 
opta treaptă. 
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Profesorul Mihai Băcescu, la întoarcerea din Tanzania, 1974. 

De la Profesorul Mihai Băcescu am învăŃat statornicia 
în faŃa microscopului, acel legendar „cur şezut”, să nu las 
poarta muzeului deschisă după mine, să nu dau astfel 
impresia de casă părăsită. A noua treaptă. 



Dr. Iorgu PETRESCU 112

Din vara lui 1999, vor urma pentru mine, cât va dori 
Dumnezeu, trepte de aer şi tot ce mi s-a întâmplat de atunci 
încolo sunt semne clare pentru mine că Domnia sa nu m-a 
părăsit vreo clipă. Deplasările în străinătate, care au urmat, 
prima chiar în anul morŃii sale, i se datorează în totalitate, 
fiind doar mijlocite de bunii săi prieteni, care nu vor conteni 
să-l venereze, profesorul Karl Wittmann de la Universitatea 
din Viena şi profesorul Antonio Ariani de la Univesitatea 
din Napoli. 

Despre a zecea treaptă şi cea din urmă, nu poate 
vorbi cu adevărat decât Cel care este mai presus de noi. 

V-am reŃinut atenŃia atât cu evenimentele mai mult 
personale nu din dorinŃa ipocrită de a mă lăuda pe mine, ci 
de a omagia pe cel a cărui creaŃie mă consider. Pe cel care cu 
tact, cu un adevărat magnetism aş putea spune, ca un bunic, 
cu dojeni, poveŃe, zaharicale, povestioare, m-a crescut ca pe 
propriul nepot spiritual, făcându-mă Om întreg. 

 

 
Profesorul Mihai Băcescu, alături de Profesorii. Karl Wittmann (stânga) şi 
Antonio Ariani (dreapta), 1999. 
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„Moş Băcescu” striga pe culoarele muzeului un prea 
tânăr şi neştiutor coleg la acea dată. Ceea ce în primul 
moment m-a vitriolat, a căpătat ulterior alte şi alte conotaŃii. 
Moşii sunt personaje extrem de importante în mitologia 
românească atât de dragă Profesorului şi tot moşi au fost şi 
acei voievozi, făuritori şi apărători de Ńară, cei pentru care 
Moldova este a urmaşilor şi urmaşilor noştri în veacul 
vecilor. 

Aşa că, indiferent ce se va întâmpla, lucrarea 
Profesorului Mihai Băcescu pe acest pământ este eternă, 
pentru că Spiritul, Ideile sunt ale lui Dumnezeu. 

 


