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ABSTRACT: The book entitled „My Incidences with World“ is 
authored by George Hasan and has a caption with the following 
specification: „Edition edited by George Mustata, Mariana Mustata 
and Marius Solea“. It appeared in 2011, in Bucharest, at Weather 
Publishing House.
It comprises a collection of articles, letters and other unpub‑
lished writings which due Professor George Mustata initiative 
were arranged so that they reconstructed his life and complet‑
ed the published work with novel materials. Obviously, the book 
cannot be summarized, or commented, in a review. It should be 
read and each retains what interested him in life and work of this 
biologist, professor and founder of the academic school: Gheo‑
rghe Hasan founded the Pedagogical Institute in Bacau, become 
the University nowdays.
KEYWORDS: Professor Gheorghe Hasan – man and work; found‑
er of Pedagogical Institute in Bacau.

Cartea care poartă titlul „Incidenţele mele cu lumea” şi care are ca autor pe 
Gheorghe Hasan este de fapt o culegere de articole, documente, acte şi alte 
scrieri inedite care, din iniţiativa profesorului Gheorghe Mustaţă au fost 
aranjate în aşa fel încât editorii i‑au îngtregit opera publicată în timpul vie‑
ţii. Cartea a apărut la Editura Vremea din Bucureşti în luna mai 2011, iar eu 
am primit un exemplar cu dedicaţie de la profesorul Mustaţă.

1 Academician of the American Biographical Institute (USA); doctor în biologie; mem‑
bru al Diviziei de Istoria Ştiinţei a CRIFST al Academiei Române (secretar în perioada 
1995 – 2007); cercetător ştiinţific asociat la Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” al Acade‑
miei Române; redactor‑şef adjunct al publicaţiei „Fauna României” a Academiei Române; 
redactor‑şef adjunct al publicaţiilor „Noema” şi „Studii şi comunicări/DIS” ale CRIFST.



462 | Ştefan NEGREA

Foto: Coperta cărţii: Gheorghe Hasan:  
„Incidenţele mele cu lumea”,  

ediţie coordonată de prof. Gheorghe Mustaţă,  
Editura Vremea, Bucureşti, 2011, 439 pagini

„Domnului cercetător principal I – Ştefan Negrea – mi‑a scris el cu stiloul 
pe prima pagină – mă simt onorat să vă pot oferi această carte în amintirea 
marelui profesor Gh. Hasan, un prieten comun. 27.05.2011. Gh. Mustaţă”. Fiind 
vorba de o culegere, nu poate fi rezumată sau comentată într‑o recenzie. 
Pot însă spicui cîteva titluri sau subtitluri din „Sumar”. Primul capitol, inti‑
tulat „Continuitatea evoluţiei lumii prin interacţiuni între sisteme” este foarte 
bogat în subtitluri (p. 15 – 177). Se referă, mai întâi, la teoriile formării uni‑
versului şi a apariţiei vieţii pe pământ, la originea codului genetic, apoi 
trece la premisele comunicării interumane, la viaţa spirituală, la geneza 
conştiinţei, izvoarele etc.

În capitolul următor evocă personalităţi ale biologiei româneşti: 
Paul Bujor, întemeietor de şcoală; profesorul Ioan Borcea, Grigore Anti‑
pa, Mihai Constantineanu, Petru Şuster etc. Urmează capitolul intitulat 
„Confesiuni ( fragmente de jurnal)”, apoi „Epistolarul”, „Preţuirea urmaşilor” 
(relativ la ctitoria Institutului Pedagogic din Bacău).
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Ultimul capitol este intitulat „Despărţirea de un mare om şi profesor”. 
Povestirea de Gheorghe Mustaţă este tonică deoarece a lăsat în urmă nu  ‑
mai amintiri: „Inteligenţa socială – încheie prof. Mustaţă – i‑a asigurat 
accesul până la forurile cele mai înalte (...) Să fii Rector şi membru în Parla‑
mentul României nu era la îndemâna oricui”.




