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Abstract: There are presented the voyages on seas and
oceans of the world of scientist Mihai Băcescu, most important
specialist in domain of Peracarid Crustaceans (Mysidacea,
Cumacea and Tanaidacea) of his time, in oceanographic
expeditions where he was invited, the American exploration of
Peru-Chili Trench with RV "Anton Bruun" (1965), investigation of
Atlantic coasts of Africa with French ship "Thalassa" (1971) and
with the same ship the North-Western corner of Indian Ocean in
1977. In 1973–1974 due to Academician Mihai Băcescu's pains was
organized the first Romanian expedition in the Indian Ocean, at
Tanzanian coast. All these expeditions were closed with important
scientific discoveries, new species for science, with enriching the
patrimony of "Grigore Antipa" Museum, novelties also presented
in some beautiful exhibitions.

Pare ciudat, cel puŃin pentru mine, să particip la aniversarea centenarului unui mare biolog, după ce l-am văzut,
aproape în fiecare zi, vreme de 38 de ani. I-am cunoscut bucuriile, generate de izbânzi pe tărâm ştiinŃific, dar şi în momente de cumpănă din prima jumătate a deceniului al
cincilea al secolului care s-a scurs aproape pe nesimŃite.
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Totuşi, noianul de adversităŃi nu l-au putut doborî, ci l-au
îndârjit mai mult. Este drept, adversarii nu erau de talia sa.
Nu aveau inteligenŃa, cunoştinŃele şi puterea sa de muncă,
profitând doar de conjuncturi politice care le erau favorabile.
Am început cu această incursiune într-un trecut
destul de îndepărtat şi deja nebulos, deşi ar fi trebuit să
spun, de la bun început, că dr. Mihai Băcescu a fost unul
dintre marii zoologi ai vremii sale, poate chiar cel mai mare,
dacă avem în vedere că a descris 350 de specii noi, 42 de
genuri şi a stabilit 5 noi familii. Şi-a depăşit contemporanii şi
prin faima de care s-a bucurat în lumea ştiinŃifică, manifestată prin cele 60 de specii ce i-au fost dedicate şi care îi
poartă numele. Un zoolog care, de fapt, avea curiozităŃi şi
preocupări multiple în domenii aparent separate pentru un
om obişnuit, dar nu şi pentru dr. Mihai Băcescu, care se
mişca, cu egală strălucire, în limnologie, oceanografie, ecologie, etnozoologie, muzeologie sau istoria ştiinŃei. Am uitat
să adaug botanica. Nu îmi amintesc, în desele ieşiri pe teren
în compania sa, la mare, la izvoarele Mureşului sau pe valea
Cernei, să fi întâlnit vreun animal sau o plantă pe care să nu
le cunoască. Dar, ca orice om complex, nutrea pasiuni pentru
anumite domenii sau, mai de grabă, pentru mai multe grupuri de crustacee minuscule, pe care le-a urmărit întreaga
viaŃă, le-a cercetat cu iubire şi interes şi a ajuns să le
cunoască ca puŃini alŃii în vremea sa. Au fost reprezentanŃii
a 3 ordine de crustacee, Mysidacea, Tanaidacea şi Cumacea,
ultimul se pare să fi fost cel mai îndrăgit. Lucrările pe care
le-a publicat asupra lor i-au adus o faimă mondială şi probabil lor le datorează în bună măsură invitaŃiile de a lua
parte la mari expediŃii oceanografice care l-au purtat apoi pe
apele învolburate ale Pacificului, Atlanticului sau Oceanului
Indian. În cursul acestor expediŃii şi-a uimit conducătorii
expediŃiilor, colegii întru oceanografie, dar şi tehnicienii
prezenŃi la bordul navelor. ConsecinŃele nu au fost numai de
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ordin ştiinŃific ci, în ultimă instanŃă, extrem de profitabile
pentru muzeul bucureştean, fondat de Grigore Antipa care
iată şi-a serbat centenarul odată cu cel mai ilustru membru,
după fondator, al instituŃiei. Grigore Antipa a avut mână
bună când l-a chemat pe tânărul Mihai Băcescu la Bucureşti.
Acceptând propunerea, acesta a părăsit, probabil nu fără o
strângere de inimă, mediul universitar ieşean şi pe profesorul Paul Bujor.
Dar să ne întoarcem la expediŃiile oceanografice, sper
definitiv, nu însă înainte de a preciza că dr. Băcescu, specialist nu doar în crustacee, ci şi în bentosul marin, avea dreptul
şi întâietatea de a alege pentru muzeul său aproape orice
animal pe care-l aducea la bord traulul de adânc sau drăgile
care coborau la peste 6000 de metri adâncime. Din păcate,
restricŃiile de greutate la
avion şi fondurile băneşti, de care dispunea,
i-au impus o severă
selecŃie a materialelor.
Prima
mare
expediŃie la care a luat
parte dr. Mihai Băcescu
a fost croaziera cu nava
„Anton Bruun”, care s-a
desfăşurat în perioada 1
octombrie – 17 noiembrie 1965, de-a lungul
jgheabului oceanic PeruChile.
Nava, care purta
numele marelui oceanograf danez Anton
Bruun
(1901–1961),
Mihai Băcescu lucrând la bordul
navei „Anton Bruun”.
conducătorul expediŃiei
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„Galathea”, care a adus noi lumini asupra faunei abisale, nu
era una chiar obişnuită. Fusese navă prezidenŃială, folosită
de Harry Truman şi Dwight Eisenhower şi pe care preşedintele John Fitzgerald Kennedy a transferat-o celebrului
Woods Hole Oceanographic Institution, care a echipat-o
perfect pentru o expediŃie oceanografică ce avea să cerceteze
marile adâncuri oceanice. Inutil să insist acum asupra aparaturii ultra moderne, aflate la bord, pentru acei ani.
Invitarea dr. Mihai
Băcescu a venit din partea
FundaŃiei NaŃionale pentru ŞtiinŃă a Statelor Unite,
la recomandarea a doi
iluştri oceanografi americani, profesorii Robert
Menzies şi Ed Chin.
ExpediŃia condusă
de Robert Menzies işi
propunea trei scopuri
principale:
cercetarea
vieŃuitoarelor bentale abisale din groapa ce purta
numele marelui zoolog
francez Milne Edwards, din
zona Jgheabului PeruChile, aflate la adâncimi de
6300 m; colectarea unor
exemplare ale celebrului
melc Neopilina, descoperit
Ridicarea la bordul lui „Anton
de expediŃia „Galathea”, o
Bruun” a drăgii Menzies.
fosilă vie, fiindcă fusese
considerat dispărut de 250 milioane de ani, până în anul 1965
erau cunoscute 4 specii de Neopilina; în fine, studiul complex
al maselor de apă aflate în preajma curentului rece Humbold.
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Una dintre marile realizări ale expediŃiei navei
„Anton Bruun” a fost scoaterea din adânc a unor exemplare
de Neopilina a căror studiere a dus la concluzia că ele aparŃin
de două noi specii.

Exemplare de Neopilina colectate de „Anton Bruun”.

Aşa cum se procedează în astfel de cazuri, Robert
Menzies le-a descris şi a dat nume în lucrarea pe care a
publicat-o destul de repede. Ei bine, cu aceste nume este o
istorie exaltantă, dedicată memoriei ilustrului oceanograf
Anton Bruun, s-a numit Neopilina bruuni, cealaltă a fost botezată Neopilina (V.) bacescui. Iată justificarea oferită de Robert
Menzies în lucrarea sa, text care caracterizează minunat pe
cercetătorul român „Această specie a fost numită în onoarea
colegului meu de cercetare ştiinŃifică, dr. Mihai Băcescu,
director al Muzeului „Grigore Antipa” din Bucureşti, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România
din Bucureşti, oaspete al Fondului NaŃional de ŞtiinŃă şi
participant la cea de-a 11-a croazieră a lui „Anton Bruun” şi
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primul care a observat diferenŃele dintre această specie şi
Neopilina (V.) ewingi Clarke şi Menzies. Eforturile sale
neobosite au ajutat misiunea ştiinŃifică şi cooperarea
prietenească în muncă şi au fost un exemplu pentru oamenii
de ştiinŃă şi studenŃii din ultimii ani, aflaŃi la bord”.

Descrierea speciei Neopilina (Vema) bacescui de către Menzies (facsimil).

Mihai Băcescu intra, astfel, în elita mondială a
oceanografilor pe aceeaşi platformă cu Anton Bruun, fapt
unic în istoria biologiei româneşti. Pe plan ştiinŃific, urmările
participării la expediŃia „Anton Bruun” au fost remarcabile,
nu numai pentru Mihai Băcescu, care a publicat o serie de
lucrări, în care a descris noi specii de crustacee1, încununate
1 Băcescu, M., 1967 – Further mysids from the Pacific Ocean collected during
the XIth cruise of R/V Anton Bruun, 1965, Revue Roumaine de Biologie,
Série Zoologie, 12: 147–159.
Băcescu, M., 1971 – Mysimenzies hadalis g. n. sp. n., a benthic Mysid of
the Peru Trench, found during cruise XI/1965 of R/V Anton Bruun
(USA), Revue Roumaine de Biologie, Série Zoologie, 16 (1): 3–8.
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de contribuŃia sa la volumul „Abissal Crustacea”,
Contributions to the Mysid Crustacea from the Peru-Chile
Trench (Pacific Ocean). Anton Bruun Report, No. 7: 3–2.

Pagină din jurnalul de expediŃie în Peru al dr. Mihai Băcescu

În materialul adus, care cuprindea sute de specii,
aceştia au identificat şi descris 3 specii de peşti (între acestea
un peşte abisal, Caulophryne bacescui, apoi Menziesichthys), 10
specii de miside (între ele 6 specii noi de Hansenomysis) şi
alte 15 crustacee.
De altfel, între materialele aduse în România de
Mihai Băcescu, 20% dintre moluşte şi 70% dintre crustacee
erau noi pentru ştiinŃă.
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Cartea despre expediŃia cu nava americană „Anton
Bruun” va apărea abia peste 7 ani, în 1972, „Chemarea apelor”.
Aflăm din ea despre situaŃiile limită prin care a trecut
dr. Mihai Băcescu pentru a ajunge la timp în portul peruvian
Callao, de unde pleca nava, la 1 octombrie, peripeŃiile expediŃiei, călătoriile terestre prin Peru, întâlnirea cu Zaharia
Popovici, un fost colaborator al lui Grigore Antipa, stabilit în
America de Sud. Este cea mai interesantă şi mai bine scrisă
carte din cele trei pe care le-a consacrat dr. Mihai Băcescu
expediŃiilor sale oceanografice. Sigur, multe lucruri ar putea
fi spuse atunci, pe unele le ştiu, altele rămân doar bănuieli.
Cunosc însă un episod care a urmat după un timp de la întoarcerea expediŃiei „Anton Bruun”, şi care, poate, ar trebui
cunoscut pentru a înŃelege mai bine cât de cumplite au fost
frânele pe care regimul comunist le-a pus dezvoltării ştiinŃei
româneşti şi mult trâmbiŃatei colaborări internaŃionale.
Băcescu şi Menzies au proiectat o expediŃie româno-americană de explorare a adâncurilor Mării Negre. Proiectul a fost
primit destul de favorabil de autorităŃile româneşti şi
Menzies a expediat deja aparatura oceanografică la
ConstanŃa. Dar când pregătirile erau în toi, a apărut veto-ul
necruŃător al marelui nostru prieten de la Răsărit care nu
dorea prezenŃa „spionilor” americani în apele Mării Negre.
Să spunem în treacăt că şi Cousteau a fost considerat
un spion în slujba americanilor, iar după 1990, când a venit
în Delta Dunării, a avut însoŃitori români de elită.
Următoarea plecare pe ocean, de data aceasta cel
Atlantic, a avut loc cu nava franceză „Thalassa” a
Institutului de Pescuit din Nantes. Ea s-a desfăşurat pe
coastele vest africane, în apele Mauritaniei, faimoasă pentru
bogăŃia în peşte. Ea a avut loc în perioada 6 ianuarie–15
februarie 1971 şi a fost condusă de Claude Maurin, un
oceanograf francez care-l cunoscuse şi apreciase pe dr. Mihai
Băcescu.
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Între timp, Mihai Băcescu este invitat în Cuba de
Institutul Oceanografic din Havana (1967), apoi la Marine
Sorting Center din Salammbo (Tunisia), iar în perioada 3–11
iunie 1969 participă la conferinŃa „Pacem in Maribus”, care
adună la Malta, la La Valetta pe majoritatea marilor oceanografi ai lumii.
„Thalassa” era o navă de 69 m lungime, cu un deplasament de 1600 tone, dotată cu cea mai modernă aparatură
de cercetări oceanografice la acea vreme.
S-a lucrat în lungul coastei de nord-vest a Africii, mai
ales în apele Mauritaniei, cunoscute drept una dintre zonele
cele mai bogate de pescuit din lume. Ori, unul dintre scopurile expediŃiei era să facă o evaluare corectă şi actuală a
resurselor biologice ale acestor ape.

Dr. Mihai Băcescu la bordul navei „Thalassa” cu o parte din membrii
expediŃiei din 1971

S-au executat, zilnic, traulări, s-au luat 32 de probe de
plancton şi 59 de staŃii pentru chimismul apei. Cu ajutorul
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ecografului a fost stabilit profilul fundului între 20 şi 1100 m
adâncime.
În expediŃia „Thalassa”, dr. Mihai Băcescu lucrează
fără răgaz la sortarea probelor de bentos, identificarea crustaceelor, întocmirea fişelor de capturare. Dintre materialele
expediŃiei, dr. Mihai Băcescu descrie peste 10 specii noi
numai de cumacee.
Unul dintre participanŃii la expediŃia „Thalassa” a
fost dr. Cabrero, directorul Institutului Oceanografic din
insulele Canare, altul era dr. Gustave Cherbonier, unul
dintre marii specialişti europeni în grupul holoturiilor.
Printre materialele dragate de pe fundurile nisipoase, puŃin
adânci, francezul a descoperit o specie nouă pe care a
denumit-o în cinstea colegului român, Thyrone bacescui.
Urmează prima expediŃie de anvergură, pe coastele
est-africane, în Tanzania, organizată şi condusă de către dr.
Mihai Băcescu, la care participă Teodor Nalbant, de la
Muzeu, Geza Müller de la Institutul de Cercetări Marine din
ConstanŃa şi Dragoş Neculce din Cluj. S-a desfăşurat între 20
noiembrie 1973 – 6 februarie 1974, prilej cu care, pe lângă
fauna măruntă, se colectează din Oceanul Indian 32 de specii
de madreporari, în mai multe exemplare, care vor fi
prezentate într-o expoziŃie alături de mulŃimea speciilor de
peşti şi moluşte şi care vor servi la alcătuirea celor două diorame de la demisol, la care a trudit Nicolae Puşcaşu, sub
directa îndrumare a dr. Mihai Băcescu.
BogăŃia materialelor zoologice, aduse la Bucureşti, a
fost excepŃională. Pe lângă coralii menŃionaŃi, sunt de amintit
cele 80 de specii de moluşte, echinoderme şi crustacee. După
cercetarea amănunŃită a pieselor, au fost descrise zeci de
specii noi ale căror tipuri au intrat în colecŃia de tipuri a
Muzeului, care are valoare de patrimoniu naŃional.
În fine, cea de-a doua expediŃie cu nava „Thalassa”,
de data aceasta condusă de Christian Bonnet, are ca Ńel
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cercetarea apelor din nord-vestul Oceanului Indian, în care
mişunau şerpii veninoşi şi care ajungeau pe puntea navei
cam la fiecare dragare. Este inutil să mai repet că şi de data
aceasta contribuŃia biologilor români la cercetarea probelor
de bentos a fost excepŃională. Mihai Băcescu a triat şi a analizat toate probele de faună bentală, luate până la BandarAbas (Iran) şi de acolo în Golful Aden şi Djibouti.
ExpediŃia a durat din 22 februarie până la 18 martie
1977. La încheierea ei, dr. Mihai Băcescu a rămas câteva zile
la Djibouti, atunci posesiune franceză, pentru a cerceta lacul
Assal şi Triunghiul Afar. Aici l-a ajuns vestea teribilului
cutremur care a lovit România la 4 martie 1977 şi a cauzat
mari pagube muzeului.
Dr. Mihai Băcescu şi-a scurtat călătoria şi s-a grăbit să
se întoarcă în Ńară cu bogăŃia de materiale strânse, care au
însemnat enorm în acŃiunea de refacere a colecŃiilor Muzeului.
Ceea ce am încercat să prezint din activitatea de
explorator şi oceanograf a dr. Mihai Băcescu este doar partea
ce ne este cunoscută, vârful aisbergului, dacă mă pot
exprima aşa.
În realitate, ea este complexă şi înseamnă o reŃea de
relaŃii, în care domnea preŃuirea muncii, o muncă titanică şi
o dăruire exemplară faŃă de ştiinŃă.
Îmi stăruie în minte bucuria la care participam toŃi
membrii secŃiei de Biologie marină la desfacerea bidoanelor
cu materiale, ascultând fascinaŃi istoria fiecărei piese care
poposea în tăvile de pe masa mare a laboratorului de taxidermie, proiectele ulterioare de preparare sau expunere. Dar
mai ales, am undeva în fundul ochilor, imaginea dr. Mihai
Băcescu aşezat pe un scaun rotativ la masa mare din fundul
laboratorului său, disecând sau desenând un cumaceu din
apele Pacificului sau din Oceanul Indian.
Unul dintre marii mei prieteni, comandantul Philippe
Tailliez, cel care l-a iniŃiat pe Cousteau în scufundări şi i-a
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fost companion de aventuri submarine în anii eroici ai
G.E.R.S.-ului, spunea că „L’enthusiasme est la seul vertu”
(„Entuziasmul este singura virtute”). Doctorul Mihai
Băcescu a avut din plin această virtute. Dar aceasta nu a fost
singura. Cumulată cu celelalte i-au dat lui Mihai Băcescu
statura de mare zoolog european şi oceanograf al cărui
renume a depăşit marginile continentului nostru.
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