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ABSTrAcT: By his biological and economical work, expressed 
through scientifical articles and monographies and by insti‑
tutions founded by him, which are working either nowdays, 
grigore antipa remains immortal. 
he was contemporary and good friend with another famous 
Romanian naturalist, emil Racoviţă, the founder of a new sci‑
ence, Biospeleology, and of the first Institute of speleology in 
the world.
grigore antipa initiated the Romanian hydrobiology and 
Ichthyology and he organized, on scientific basis, the state 
Fisheries. But his fame came from the organizing, on ecologi‑
cal basis, of the National Museum of Natural history, from 
Bucharest, which carries his name. he enriched his museum with 
the dioramas imagined by him, taken afterwards like models by 
several worldwide museums.
There is no student in Romania who has not gone to Bucharest 
in trips organized by school in order to see, first of all, the antipa 
museum.
The greatest naturalist has fought, like no other, to highlight 
the richness of the his country waters, especially the ones of the 
Danube with her wonderful delta and the lakes from the flooding 
zone of the river.
he firmly believed that this complex ecosystem, partially in its 
natural state, was an important wet zone of the planet, which had 
to be protected until it was too late (see antipa – 1910, Negrea & 
Negrea, 1975 ; Negrea, 1990). It could not be otherwise, antipa 
being a brilliant disciple of ernst haeckel, the founder of ecology, 
who distinguished him with Summa cum Laude, rank assigned by 
the greatest darwinist professor only three times in his career.

1 Dr. în biologie, cercetător ştinţific principal I la Institutul de speologie „Emil Racoviţă” 
al academiei Române, membru titular al Diviziei de Istoria Ştiinţei a CRIFsT al acade‑
miei Române, Academician of the American Biographical Institute (USA)
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Originea lui Grigore Antipa
În cartea mea, Pe urmele lui Grigore Antipa (1990) am încercat o primă 

genealogie, bazată pe datele culese din diferite surse (Negrea, 1990, pp. 10–17).

Fig. nr. 1 – Coperta cărţii Pe urmele lui Grigore Antipa de Ştefan Negrea, 
cu chipul lui grigore antipa radiind de optimism şi bunătate (desen 

de Ilie Victor după o fotografie din fototeca al. Marinescu)

Din această schemă rezultă că, pe linie maternă, antipa se trage din 
strămoşi aromâni. În ce priveşte strămoşii pe linie paternă nu am identi‑
ficat date certe. Descendenţii din familii cu numele antipa, din zona de 
nord‑est a oraşului Botoşani, nu mi‑au putut da date despre strămoşii lor. 
În arhiva oraşului Botoşani, am găsit date certe doar despre bunici (vezi 
schema, fig. nr. 2). 

O singură moştenire verbală, neverificabilă, mi‑a dat‑o Constantin 
antipa din strada săvenilor, nr. 143. anume, că tatăl său, Mihai antipa, 
era văr cu grigore antipa, iar bunicul său, Ion antipa, era frate cu avoca‑
tul Vasile antipa (tatăl lui grigore antipa). Nu mi‑a putut arăta nici un 
document. Dar din informaţii orale, el ştia că sunt români, însă nici un caz 
armeni, lipoveni sau alte naţii conlocuitoare din oraş.
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Fig. nr. 2 – În schema genealogica a ascendenţilor lui grigore 
antipa (orig. Şt. Negrea, 1988, publicată în cartea sa Pe urmele lui 

Grigore Antipa, Bucureşti, editura sport‑Turism, 1990, p. 13)
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Părinții şi fratele lui Grigore Antipa
Despre Vasile antipa şi Zoiţa Nicolau (părinţii lui grigore) am găsit 

puţine date sigure în actul de căsătorie şi in cel de deces al tatălui în 
arhivele statului din Botoşani, trecute in schema genealogică (vezi fig. 2).

Din actul de căsătorie cu Zoiţa rezultă că Vasile Antipa, s‑a născut în 
anul 1826 în localitatea Curteşti din părinţii gheorghe antipa şi Maria, 
născută sârbu. Nu se ştie când şi cum a ajuns avocat în Botoşani şi s‑a căsă‑
torit cu Profira Mârzescu. se ştie însă că la 38 de ani, (în 1864) a divorţat 
de ea, iar la 41 de ani, mai exact la 19 februarie 1867 (stil vechi) s‑a căsăto‑
rit cu Zoiţa. spre sfârşitul aceluiaşi an (1867), Zoiţa i‑a născut un fiu, pe 
grigore, eroul cărţii Pe urmele lui Grigore Antipa (Negrea, 1990). Nu se ştie 
însă din ce cauză tatăl, Vasile antipa, la doi ani după nuntă, la 18 martie 
1869, a decedat. 

Mama lui grigore antipa, Zoiţa Nicolau, s‑a născut în anul 1838 în 
satul Băiceni, nu departe de oraşul Botoşani. Nu se ştie când i‑au murit 
ambii părinţi. a fost crescută la conacul bunicii sale, Dafina Şendrea din 
Băiceni, împreună cu fratele ei mai mare cu 14 ani, Panaite, născut în anul 
1824. Din porunca bunicii Dafina s‑a căsătorit în 1861, împotriva voinţei 
sale, cu Iorgu leon. avea doar 22 de ani. În anul următor, l‑a născut pe 
Nicolai (Nicu), fratele vitreg al lui grigore, făcut cu al doilea soţ, Vasile 
antipa. Cei doi fraţi, deşi vitregi, au fost buni prieteni, atât în timpul copi‑
lăriei cât şi în anii adolescenţei şi maturităţii, lor. Decesul neaşteptat al 
mamei lor, secerată de febra tifoidă la 12 octombrie 1873, când abia împli‑
nise 35 de ani, i‑a lăsat orfani pe cei doi copii la o vârstă foarte fragedă 
(Nicolai avea 11 ani, iar grigore 6 ani). este emoţionantă pagina din amin‑
tirile lui N. leon (1925) despre pierderea mamei lor. Citez: 

Cea mai teribilă nenorocire pe care am simţit‑o în viaţă a fost moartea 
mamei. Pierdere ireparabilă, iremediabilă. Într‑o zi, m‑am furişat în camera 
în care zăcea – fiindcă nu aveam voie (de la medic‑n.a.) – şi m‑am lăsat pe o 
canapea. Ea, zărindu‑mă, m‑a chemat lângă dânsa şi, cu mâna ei blândă atin‑
gându‑mă uşurel pe frunte şi pe obraji, mi‑a spus: „Ai alergat în toate părţile, 
te‑ai jucat, dar ca lângă mama, nicăieri nu e mai bine”. Pe obrajii mei dezmier‑
daţi, două şiroaie de lacrimi fierbinţi, alunecară, iar ochii ei erau umezi. Câteva 
zile dupa aceea, ea vorbea în delirul febrei tifoide: îşi făcea planuri de plecare la 
Paris. De abia intrasem în liceu, nu aveam 12 ani împliniti şi ea spunea: „Cum 
termină Nicu liceul mă duc să stau cu el la Paris, să facă Universitatea”. A doua 
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zi era moartă. În zadar o pipăiam, o sărutam şi o rugam să se trezească. Pentru 
mine totul era sfârşit.

Copilăria în județul Botoşani (1867–1878)
După moartea mamei, viaţa celor doi fraţi, Nicolai (Nicu) leon şi 

grigore antipa s‑a desfăşurat sub oblăduirea tutorului, Moşu Panaite, 
fratele Zoiţei, pendulând între vacanţe şi şcoală.

Nicu Leon a urmat pensionul lui Mărgineanu din Botoşani, apoi, pen‑
tru studiile liceale, Institutele unite din Iaşi. la acest liceu a avut profesori 
renumiţi ca grigore Cobălcescu, Petru Poni şi a.D. Xenopol. Terminând 
liceul în particular, şi‑a luat bacalaureatul în anul 1882. După liceu, Nicolai 
leon a urmat Facultatea de Ştiinţe şi Medicină a universităţii din Iaşi, 
secţia Ştiinţe Naturale (1882–1889). aceste studii au fost continuate stră‑
lucit la universitatea din jena (1884–1887). Dintre profesorii celebri, îl 
amintesc pe ernst haeckel, sub a cărui conducere ştiinţifică şi‑a pregătit 
teza de doctorat despre piesele bucale la hemiptere, teză susţinută în 1887 
şi distinsă cu calificativul Magna cum Laude. Întors în ţară, a desfăşurat 
o multiplă activitate pe plan didactic şi ştiinţific, dedicându‑se unor stu‑
dii în domeniul parazitologiei prin care a contribuit la vindecarea unor 
maladii. În cadrul universităţii din Iaşi a fost ales decan (1912), apoi rec‑
tor (1918–1922). În schimb, a refuzat titlul de academician al academiei 
Române, motivând că el nu poate accepta această onoare, câtă vreme per‑
sonalităţi celebre ca eminescu, Creangă sau Caragiale nu sunt membri 
titulari ai academiei Române (aveau să fie făcuţi membri de onoare de 
către Academia Republicii Socialiste România.

Grigore Antipa s‑a născut în Botoşani, la 25 noiembrie 1867, stil 
vechi (7 dec. stil nou). Tatăl Vasile, avocat în acest oraş, era căsătorit cu 
Zoiţa Nicolau din Băiceni. la 19 februarie 1867 (stil vechi), imediat după 
nuntă, s‑a mutat în casa arătoasă din Bulevardul M. eminescu, 56 (fost 
harapului), primită ca zestre de Zoiţa. Nici până astăzi (2014), n‑a devenit 
Casa memorială Grigore Antipa, cu toate insistenţele mele şi ale lui Victor 
Dughilă, profesor de Biologie în Botoşani (azi pensionar) şi mare admira‑
tor al savantului, deoarece era dată de primărie de mulţi ani Comisariatului 
militar. aşa înteleg cei care conduc oraşul să respecte pe marii oameni ai 
României, de reputaţie mondială!

În toamna anului 1873, cu ploi bacoviene, după moartea fulgeratoare a 
mamei Zoiţa, copilăria celor doi fraţi s‑a frânt. Nicu a fost dat la Pensionul 
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lui Mărgineanu pentru clasele gimnaziale, iar grigore a rămas cu Moşu 
Panaite, ca să mai crească. el îl lua la Băiceni unde avea treabă cu sachi 
Pamfil, administratorul moşiei boierului alecu Popovici, urmaşul deceda‑
tei bunicii Dafina. În cartea mea Pe urmele lui Grigore Antipa (pp. 37–44) 
povestesc despre călătoriile celor doi pe dealurile acoperite de păduri 
nesfârșite, despre dragătul tânguios al clopotelor de la schitul agafton, 
despre lacul misterios din Pădurea Ipoteștilor lui eminescu, despre pes‑
cuitul crapilor și al altor pești din iazul de lângă Băiceni etc. Întrebat de 
sachi într‑o zi ce vrea să se facă când va fi mare, grigore i‑a răspuns: Ei 
bine, avocat ca tata. era prea crud ca să ştie ce va face cu viaţa lui. Îi plăcea la 
ţară, îl atrăgea viaţa din pădure, din crânguri, din iaz, animalele din curte şi 
din livezi, păsările în zbor şi cuiburile cu pui, stupii de albine, dar nu avea 
cum să ştie că toate aceste vietăţi în mediul lor natural sau antropizat fac 
obiectul de studiu al naturaliştilor. 

În capitolul Vacanţe de neuitat (pp. 44–58) evoc atmosfera patriarhală 
din satul Băiceni, văzută din prisma copilului grigore şi întâmplări auzite 
din timpul deplasărilor mele pentru cartea Pe urmele lui Grigore Antipa. 
Mă gândesc şi acum, când scriu, că eroii povestirilor mele s‑au dus de 
mult în lumea umbrelor, acolo unde nu‑i durere, nici întristare, nici suspin. 
Deşi nu i‑am cunoscut, eu îi simt aproape. I‑am imortalizat în cărţile mele 
(Negrea, 1979, 1980, 1990, prima întipărită în 30.000 exemplare), la un 
secol după naşterea lui grigore şi după jumătate de secol de la apariţia 
Amintirilor scrise de Nicolai (Nicu) leon (1922–1927). Nu împlinise şase 
ani când Moşu Panaite, fratele regretatei Zoiţa, l‑a dus pe fiul ei, grigore, 
la Pensionul lui Mărgineanu din Botoşani, unde fiii celor cu dare de mână, 
învăţau să scrie şi să citească. aici se puteau face patru clase primare şi 
patru gimnaziale în regim de internat. Dotat cu o memorie remarcabilă şi 
o inteligenţă sclipitoare, grigore asimila cu uşurinţă lecţiile predate şi era 
oricând gata să răspundă la întrebări. În toamna anului 1877, când grigore 
era elev în primul ciclu al şcolii, ţara se afla în plin război pentru indepen‑
denţă. Cu patriotism neprefăcut, învăţătorul punea pe elevi să citească din 
poeziile lui Vasile alecsandri. După examenul de absolvire a celor patru 
clase, grigore s‑a dus pentru ultima oară în vacanţă la Băiceni.

Elev la Institutele Unite din Iaşi (1878–1885)
În toamna anului 1878, Moşu Panaite l‑a trimis pe grigore antipa 

să înveţe la Institutele unite din Iaşi, considerat cel mai bun liceu din 
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Moldova. Timp de şapte ani, el a învăţat cu o pleiadă de profesori renu‑
miţi pentru erudiţia lor, absolvind clasele gimnaziale şi liceale şi trăind ca 
un locuitor al acestui oraş cultural, capitala Moldovei începând cu Vasile 
lupu. Dintre dascălii lui grigore antipa, amintesc pe grigore Cobălcescu 
(1831–1892), geolog şi paleontolog reputat, pe Petru Poni şi a. D. Xenopol. 
În afară de fraţii leon şi antipa, ei au avut şi alţi elevi care, la rândul lor, 
au ajuns personalităţi cunoscute şi peste hotarele ţării, cum a fost emil 
Racoviţă (1868–1947), fondatorul Biospeologiei. Dar cel mai mult, antipa 
a fost influenţat de către Petre Missir (1896–1929), prin modul de gândire 
şi concepţiile sale. acest profesor de economie politică, proaspăt venit din 
germania, făcea lecţii atât de interesante, încât grigore, după propria lui 
mărturisire a rămas toată viaţa pasionat de această ştiinţă care i‑a oferit 
idei şi argumente pentru aplicarea în practică a rezultatelor studiilor sale 
de ecologie acvatică. În 1885, elevul antipa grigore şi‑a luat bacalaureatul, 
iar în februarie 1886, a obţinut certificatul de absolvire a studiilor liceale, 
cu notele cele mai mari la ştiinţele naturale şi limba germană – tocmai la 
acele materii care se cereau la înscriere la universitatea din jena.

Student la Jena, cetatea evoluționismului (1886–1892)
În toamna anului 1886, Nicu l‑a convins pe grigore să plece cu el la 

jena, ca să‑l înscrie şi pe el la celebra universitate cu profesori renumiţi ca 
goethe, schiller, humboldt,hegel şi unde ernst haeckel era şi prorector. 
secţia ştiinţifică a Facultăţii de Filosofie, la care l‑a înscris pe grigore, avea 
în componenţă şi Institutul de Zoologie condus de haeckel. Cei şase ani de 
studenţie, de muncă încordată sub îndrumarea marelui biolog darwinist, 
este amplu evocată în cartea Pe urmele lui Grigore Antipa (Negrea, 1990, 
pp. 79–104), în subcapitolele: Studentul Grigore Antipa şi marele Haeckel, 
Cum se deprind tainele cercetării, Cu Nicu Leon la Weimar, Leipzig şi Dresda, 
Popasuri în staţiuni biologice de renume (pentru teza de doctorat), Un docto‑
rat trecut la Haeckel (pe care l‑a obţinut cu calificativul Summa cum Laude, 
acordat de haeckel doar de trei ori în cariera sa). De reţinut că relaţia dintre 
profesor şi studentul român a devenit aşa de apropiată încât, după întoar‑
cerea lui antipa din ţară, ei au purtat corespondenţă. astfel la 4 mai 1917 
(stil vechi), cu trei luni înainte de lupta de la Mărăşeşti, profund afectat 
că poporul său, se lupta cu cel al lui antipa pe teritoriu Românesc, îi scria:

Iubite prieten Antipa […]. M‑am bucurat aflând că frumosul dv. oraş a 
scăpat de la distrugere şi că astfel, splendidul dv. muzeu a scăpat de la distrugere 
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[…]. La 16 februarie am fost sărbătorit cu prilejul a 83 de ani de la trecerea doc‑
toratului meu . Cu ocazia acestor două comunicări, mi‑am încheiat activitatea 
ştiinţifică. Nu mă mai ajută puterile. Întâmpin cu bucurie ultima mea călătorie 
în nirvana (parcă ar fi un dac care se bucură că pleacă la Zamolxis – n.a.). 
Sunt paralizat de şase ani, aşa că nici gând să mai pot călători vreodată. Soţia 
mea iubită m‑a părăsit şi ea, acum doi ani […].În muzeul unde am întrunit 
toate documentele referitoare la evoluţie, sunt expuse, la loc de cinste, frumoa‑
sele daruri de la dumneata [...]. Cu cele mai bune urări […] al dv. profesor Ernst 
Haeckel. 

În iulie 1917, antipa a primit ultima carte poștală cu scris tremurat. 
Citez din scrisoarea lui haeckel: De câteva luni, sănătatea mea s‑a înrăuţit, 
nu mai pot lucra ordonat. Nu îmi mai permit inima şi sistemul nervos. Pare de 
necrezut, dar deşi octogenar şi paralizat, dorinţa de muncă mai pâlpâia în 
el. Doi ani mai târziu, la 16 august 1919, titanul gândirii biologice s‑a stins 
din viaţă la 85 de ani. el va rămâne în veci nemuritor prin opera şi pilda 
vieţii sale.

grigore antipa nu avea să uite toată viaţa sa cei şase ani de muncă 
încordată în laboratorul lui haeckel, sub directa lui îndrumare, alături de 
cei doi asistenţi ai săi, a. lang şi W. Kukenthal. ani în care a învăţat sârgu‑
incios cum se studiază fauna pe teren şi la microscop, cum se efectuează o 
cercetare ştiinţifică care se încheie cu redactarea rezultatelor şi pregătirea 
lucrărilor pentru tipar.

După susţinerea tezei de doctorat, antipa a mai rămas aproape un 
an la jena, aşteptând o recomandare de la ministrul Culturii şi Instrucţiei 
Publice, Dimitrie sturdza, către anton Dohrn, directorul staţiunii 
Zoologice din Napoli. această recomandare a fost primită prin poştă în 
ianuarie 1892, iar la 14 februarie era deja în celebra staţiune Zoologica a lui 
Dohrn. După şase luni, în care a lucrat sub îndrumarea acestuia, s‑a întors 
în ţară pe deplin edificat despre cum se studiază mediul marin. Purtând în 
minte planuri îndrăzneţe, s‑a întors la Bucureşti. avea 25 de ani, vârsta de 
aur pentru un biolog cercetător.

având în vedere spaţiul redus care mi‑a mai rămas, pentru perioada 
românească de cercetare a apelor marine şi dulcicole, pentru studiul bio‑
diversităţii şi al bioeconomiei lor, vor recurge la prezentarea cronologică a 
principalelor evenimente.
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Început de carieră (1892–1912)
este perioada de cercetare a Mării Negre, a Deltei Dunării şi al zonei 

inundabile a acestui fluviu de către grigore antipa. Pentru detalii, a se 
vedea, în principal, lucrările: antipa (1912–1941), Botnariuc & Beldescu 
(1961), Negrea & Negrea (1975), Tudorancea (editor…).

• Octombrie 1892. Grigore Antipa obţine prin intermediul ministru‑
lui D. sturdza o audienţă particulară la regele Carol I, în care să prezinte 
memoriul intitulat Despre necesitatea introducerii unei pisciculturi raţionale 
în apele României. În şedinţă, Regele îl recomandă pe antipa miniştrilor 
de resort, că deşi tânărul are numai 25 ani, să fie numit director general al 
Pescăriilor statului, să i se încredinţeze direcţia colecţiilor zoologice din 
muzeul de Istorie Naturală din Bucureşti şi să i se înlesnească îmbarcarea 
pe navele marine militare, în scopul demarării cercetării biologiei Mării 
Negre. Câteva luni mai târziu, a fost numit director general al Pescăriilor 
statului, funcţie pe care a deţinut‑o până în 1914, iar la 11.04.1892, a fost 
numit ca director al secţiei de Zoologie a Muzeului de Istorie Naturală, 
post pe care l‑a deţinut până la moartea sa, în 1944.

• La 15.05.1893 (stil vechi). Antipa pleacă în prima expediţie pentru 
studiul vieţii din Marea Neagră la bordul crucişătorului elisabeta. ea a fost 
efectuată în trei etape şi a durat în total 118 zile. este considerată prima 
cercetare oceanografică românească. Neavând încă un colectiv de lucru 
şi având treburi urgente, materialul faunistic colectat a rămas nevalorifi‑
cat şi nepublicat. aceeaşi soartă au avut‑o şi colecţiile din expediţia de 60 
de zile din 1894 cu bricul Mircea, pe traseul sulina – Constanţa – Odesa 
– Mangalia – Varna, precum şi cele din expediţia din 1895 la bordul cano‑
nierei griviţa, în apele româneşti ale Mării Negre (detalii în Negrea, 1990, 
pp. 114–132). Peste ani, avea să publice două lucrări despre Biosociologia 
şi Bioeconomia Mării Negre (antipa 1933–1941).

• Tot în anul 1893, ca Director general al Pescăriilor Statului, a început 
să facă deplasări în zona inundabilă şi în Delta Dunării, inclusiv în apele 
interioare, pentru a se documenta nemijlocit pe teren de starea apelor, a 
pescăriilor şi a comerţului cu peşte. Între două deplasări, deşi copleşit de 
treburile administrative, găseşte timp pentru prelucrarea datelor culese pe 
teren şi publicarea rezultatelor. În 1894 apărea prima lucrare de hidrobiolo‑
gie cu implicaţii economice despre Lacul Razim şi starea actuală a pescăriilor 
şi mijloacelor de îndreptare. În această lucrare arată necesitatea construi‑
rii unor reţele de canale de legătură a lacurilor cu Dunărea. această idee 
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genială a aplicat‑o ulterior şi la Deltă, cu rezultate practice extraordinare. 
Constatând pagubele produse de pescuitul haotic, nemilos şi mai ales prin 
distrugerea puietului, antipa a publicat lucrările: Studii asupra pescăriilor 
din România (1895) şi Legea pescuitului şi rezultatele ce le‑a adus. Un răspuns 
atacurilor ce i s‑au adus (1899). e vorba de legea facută de el şi trecută prin 
Parlament, în anul 1896. Dar cea mai importantă operă a sa de la sfârşit de 
secol a fost sinteza publicată în 1895 Studii asupra pescăriilor din România, 
bazată pe trei ani de cercetare în „numeroasele deplasări în toate punctele 
piscicole de la gurile Dunării şi din bălţile înconjurătoare”, inclusiv în lacu‑
rile de la litoralul românesc al Mării Negre. Cu o intuiţie genială, el scria ca 
un ecolog modern despre „înlănţuirile” ce există între vieţuitoare, „la baza 
tuturor stând planctonul”. Pentru curmarea acestei situaţii grave, antipa 
a elaborat legea menţionată şi prin programul numit PaRID (Pescăriile 
şi ameliorarea Regiunii Inundabile a Dunării), bazat pe cooperatizarea 
pescăriilor şi pe centralizarea vânzării peştelui. În viziunea tânărului bio‑
log economist, pescarii, eliberaţi de exploatarea intermediarilor (arendaşi, 
negustori etc.) şi constituiţi în cooperative de producţie, urmau să pescu‑
iască în limitele legale, plătind taxe de proprietate, din care statul putea să 
execute lucrări mari (îndiguiri, canale, cherhanale etc.). se vede aici efectul 
benefic al studierii economiei politice, predată în liceu de Petre Missir, care, 
împreună cu ernst haeckel au fost, după mine, modelele de urmat în viaţă, 
care l‑au influenţat pozitiv pe grigore antipa, făcând din el un ilustru bio‑
log demn să stea în panteonul ştiinţific – cultural al lumii, împreună cu un 
alt moldovean, emil Racoviţă, colegul lui de liceu de la Iaşi. 

• În anii 1907–1908, sub protecţia Legii pescuitului, Grigore Antipa, 
ajutat de inginerul Mihai Roco (proiectare) şi Ion Vidraşcu (execuţie) fac 
primul canal în Delta Dunării, numit Dunavăţ, lung de 27 km, legând lacul 
Razim (greşit numit de geografii vremii Razelm) de Dunăre. Ca efect, pro‑
ducţia de peşte din acest lac a crescut de la 38.000 la 3.600.000 kg/an. Din 
1907 şi până în 1914 (când antipa a fost demis din funcţia de inspector 
general al Pescăriilor statului), Delta s‑a îmbogăţit cu o reţea de canale, 
care i‑a redat fertilitatea piscicola de alta dată.

• În 1909 apare monografia lui Antipa, intitulată Fauna ihteologică a 
României, rezultat al unei activităţi de cercetare de 

14 ani, care încă mai poate servi ca model în domeniu. În 1910, publică 
încă o sinteză intitulată Regiunea inundabilă a Dunării, starea ei actuală şi 
mijloacele de a o pune în valoare din care rezultă grija de cetăţean patriot, de 



189Grigore Antipa (1867–1944) – 70 de ani de la moarte |

a valorifica această zonă umedă. Inginerii hidrotehnişti, după anul 1950, 
au asanat o parte din Deltă şi marile lacuri din zona inundabilă a fluviului 
(Crapina – jijila, Insula Mare a Brăilei, lacul greaca aproape în întregime, 
Potelul etc.), deşi Negrea & Negrea (1975), în cartea lor, care este bazată pe 
tezele de doctorat (a. Negrea, gasteoropodele, Şt. Negrea, Cladocerele), 
arată, în încheiere, că toate concluziile lor confirmă, după cinci decenii, 
pe cele ale lui antipa (1910) şi că zona inundabilă a Dunării trebuie să 
rămână în stare naturală şi nu asanată. Dar, forurile de decizie de atunci 
n‑au ţinut seama de concluziile noastre (detalii în Negrea & Negrea, 1990, 
pp. 158–161) 

În plin avânt creator (1913–1937)
• Muzeul lui Grigore Antipa funcţionează în clădirea actuală din 

1908. Istoricul acestui muzeu şi contribuţia lui antipa sunt pe larg pre‑
zentate în cartea Pe urmele lui Grigore Antipa (Negrea, 1990, pp. 162–168 şi 
174–192) în care autorul reconstituie lungul drum de 150 de ani, începând 
din 1834 când a fost fondat sub numele Muzeul Naţional şi până în 1990, 
când a apărut cartea. Din lipsă de spaţiu, trimit cititorul la această sursă 
de informaţii garantate, în bună parte, inedite. subliniez doar că Dumitru 
Murariu, ca director, a construit o aripă nouă a clădirii şi a reorganizat 
spaţiul de vizitare, dându‑i un sens unic şi inzestrându‑l cu cele mai noi 
mijloace de vizionare şi informare, fără a fi nevoie neapărat de un ghid. 
Voi sugera colegului Murariu să‑şi desăvârşească opera cu un Memorial 
dedicat personalităţilor care au fost legate într‑un fel sau altul de acest 
muzeu. Desigur, vor fi reprezentaţi, cu prioritate, directorii acestui lăcaş de 
cultură, care au contribuit la dezvoltarea lui: grigore antipa, Constantin 
Motaş, Mihai Băcescu şi Dumitru Murariu, toţi academicieni şi profesori 
universitari reputaţi. Îi promit anticipat colaborarea mea.

• În anul 1899, Antipa se căsătoreşte la 32 de ani, cu Alina Petrescu, 
fiica generalului Zaharia Petrescu. Din cauza unei afecţiuni a aparatului 
digestiv a fost internată de mai multe ori la un sanatoriu în Baden bei 
Wien, pentru tratament balnear, iar grigore îi scria aproape zilnic după 
cum îi promisese. 

• Grigore Antipa a fost un veritabil homo viator, încă din vremea stu‑
denţiei la jena. 

Eu făcusem regulă – mărturisea în 1934 – de la care nu m‑am abătut nici‑
odată: în fiecare an să călătoresc cel puţin două luni în diferite ţări, pentru a face 
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noi achiziţii de colecţii (vezi Negrea, 1990, pp. 182–192, capitolul intitulat 
Drumuri noi prin Europa şi traversarea Atlanticului – imposibil de rezumat.

• Aceeaşi Academie Română care îi răspinsese lucrarea Studii asupra 
Pescăriilor din România, de la premiul Gheorghe Lazăr, după 11 ani îi recu‑
noştea lui grigore antipa valoarea întregii opere teoretice şi aplicative, 
alegându‑l ca membru corespondent după trei ani, iar după încă trei ani, 
în 1910, a fost ales membru activ. la 28 mai 1912 (stil vechi), antipa ros‑
tea discursul său de recepţie intitulat Cercetări hidrobiologice în România 
şi importanţa lor ştiinţică şi economică. secţia ştiinţifică l‑a ales ani de‑a 
rândul secretar în perioada 1919–1941. Tot antipa este cel care s‑a ocupat, 
din partea academiei, cu inventarierea moştenirii lăsate prin testament de 
jacques Menahem elias, bancher şi filantrop român. Împreună cu Daniel 
Danielopol, au ridicat spitalul elias din Bucureşti, pe atunci considerat cel 
mai modern spital din europa.

• În toată viaţa sa profesională, Antipa a avut ca preocupare per‑
manentă, problemele Dunării, dovadă publicarea în 1922 a unui studiu 
intitulat sugestiv Dunărea şi problemele ei ştiinţifice, economice şi politice 
(vezi Negrea, 1990, pp. 197–202). În schimb, studiul Problemele evoluţiei 
poporului român, publicat în 1919, denotă şi o altă preocupare apreciată de 
agronomul gh. Ionescu Şişeşti astfel: „Cu această carte doctorul antipa 
şi‑a îndeplinit datoria faţă de naţiune ca educator”, fiind un adevărat 
„Tratat de sociologie, privind realităţile româneşti”

• Grigore Antipa a fost şi ctitor de aşezăminte. În afară de Muzeul 
de Istorie Naturală şi fundaţia elias din Bucureşti, a ctitorit Institutul de 
Biooceanografie din Constanţa, staţiunea hidrobiologică din Tulcea şi cres‑
cătoria piscicolă de la Nucet. Tot el a fost iniţiatorul fondării Institutului 
de Cercetări agronomice (ICaR) şi tot antipa a fost iniţiatorul creării 
Institutului geologic al României. aşadar, numai institute de ştiinţă aplicată.

• Antipa a avut o prezenţă activă (cu comunicări) la diferite manifes‑
tări ştiinţifice internaţionale începând cu anul 1927. Menţionez dintre ele: 
al 10‑lea Congres Internaţional de Zoologie (Budapesta, 1927); lucrările 
biroului CIesMM, pentru exploatare ştiinţifică a Mării Mediterane 
(Madrid, 1929); al 14‑lea Congres Internaţional de agricultură (Bucureşti, 
1930); al 11‑lea Congres Internaţional de Zoologie, Padova, 1930; al 7‑lea 
Congres Internaţional de acvacultură şi Pescuit, însoţit de alina (Paris, 
1931); adunarea generală a Comisiei Mediteranei (CIesMM), la Paris 
(1933) şi la Napoli (1934); Reprezentant al României la sărbătorirea 
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centenarului Muzeului Naţional de Istorie Naturală (Paris, 1935). Despre 
alte deplasări în străinătate (1936, 1939) există informaţii puţine, vagi. 

• La 7 decembrie 1937, Grigore Antipa a împlinit 70 de ani, iar în 1938 
a fost omagiat în şedinţa solemnă a academiei Române. Cu această ocazie, 
a primit volumul jubiliar Grigore Antipa hommage a son oeuvre (727 pagini). 
După C. Motaş (1961), antipa reprezenta Apoteoza unei munci necurmate de 
aproape jumătate de veac în slujba ştiinţei, culturii şi binelui obştesc. se putea 
afirma că la 70 de ani putea lucra neobosit 15–17 ore pe zi (Traian săvulescu, 
1935). 

• De menţionat două lucrări la sfârşit de carieră: Rolul Academiei în 
combaterea campaniilor de ponegrire a poporului şi statului român (publi‑
cată în Memoriile secţiei Ştiiţitifice a academiei, ser. 3, tom. 15, 1940) 
şi Oceanografia, bionomia şi biologia generală a Mării Negre (314 pagini), 
bazată pe date nepublicate în bună parte. ultima sa lucrare publicată a 
fost: Valorificarea stufăriilor Deltei Dunării (an. acad. Rom. Mem. secţ. Şt., 
ser. 3, tom. 18), în 1942, cu doi ani înainte de moartea sa.

• La 9 noiembrie 1940, un puternic cutremur de pământ a distrus 
parţial clădirea muzeului, afectând şi colecţiile sale. Cu spiritul său de eco‑
nomist, antipa a apelat la emil Prager, ca să repare acoperişul fiindcă se 
apropia iarna. la 23 ianuarie 1941, o altă nenorocire: în timpul rebeliunii 
legionare, clădirea muzeului a fost mitraliată. antipa a făcut primul său 
infarct de inimă. la 1 aprilie 1943, când se împlineau 50 de ani de când 
era la cârma muzeului, ţara fiind în război, momentul aniversar a trecut 
aproape neobservat.

• La 9 martie 1944, când Grigore Antipa avea 76 de ani şi 3 luni, inima 
i‑a cedat şi a murit singur, după miezul nopţii. a doua zi, alina antipa, care 
dormea în camera de alături, aflând de decesul lui grigore, a exclamat: Nu 
putea să‑mi facă Grigore una ca asta, să mă lase pe drumuri!. a luat luminal şi 
s‑a dus în veşnicie. Trei zile mai târziu, la 12 martie 1944, alina şi grigore 
erau alături pe catafalc în sala de la intrarea în Muzeu. urnele cu cenuşa 
celor doi stau şi astăzi tot alături, într‑o firidă din aceeaşi sală, uniţi prin 
moarte, pentru totdeauna, mormânt fiindu‑le însuşi Muzeul de renume 
mondial, opera sa cea mai dragă.

În loc de concluzii
Prin opera sa biologică şi economică, exprimată prin articole şi 

monografii ştiinţifice şi prin instituţii fondate de el, care funcţionează şi 
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in prezent, grigore antipa rămâne nemuritor. el a fost contemporan şi 
bun prieten cu alt celebru naturalist român, emil Racoviţă, fondatorul unei 
noi ştiinţe, Biospeologia (în română) – Biospeleologia (în engleză), şi a 
primului Institut de speologie din lume. grigore antipa a fost iniţiatorul 
hidrobiologiei şi Ihtiologiei româneşti şi organizatorul, pe baze ştiinţi‑
fice, a Pescăriilor statului. Dar faima lui vine de la organizarea, pe baze 
ecologice, a Muzeului Naţional de Istorie Naturală din Bucureşti, care îi 
poartă numele. el şi‑a dotat Muzeul cu dioramele imaginate de el, luate 
ulterior drept model de multe muzee din lume. Nu‑i elev în România să nu 
fi mers cu şcoala în excursie în Bucureşti să vadă, în primul rând, Muzeul 
lui antipa. Marele naturalist a luptat, ca nimeni altul, pentru punerea în 
valoare a bogăţiei apelor ţării sale, cu precădere ale Dunării, cu mirifica sa 
Deltă, şi cu lacurile din zona inundabilă a fluviului. el era convins că acest 
ecosistem complex, azi parţial încă în stare naturală, este o importantă 
zonă umedă a Planetei, care trebuie protejată până nu va fi prea târziu 
(vezi antipa – 1910, Negrea & Negrea, 1975 ; Negrea, 1990). Nici nu se 
putea altfel, antipa fiind un strălucit discipol al creatorului ecologiei, 
ernst haeckel, care l‑a distins cu Summa cum Laude, calificativ acordat de 
marele profesor darwinist numai de trei ori în cariera sa.
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