Gabriela ANDREI, Mircea-Dragomir ANDREI

DIN VIAŢA ŞI OPERA NATURALISTULUI
IGOR SIENKIEWICZ (1907–2006)
Gabriela ANDREI*1, Mircea-Dragomir ANDREI**
arnold4386@yahoo.com

Abstract: Igor Sienkiewicz was born in Bessarabia, at
Tighina in 15/28 December 1907, in an intellectual Polish family.
Next, he studied at the Russian school in Kishinev, graduating
it in 1928, but the Romanian authorities did not recognize the
diploma. So, he went to France, at Toulouse where in 1931 he
became an agricultural engineer, but returned to Tighina his
license was not recognized. So, he had to resume his studies at
the Science Faculty of Agriculture from Jassy, based in Kishinev,
finally geting the right to practice in 1938.
In 1949–1956 he dealt with the pest control, as an employee
of the Ministry of Agriculture, and from 1956 he worked at the
Antipa Museum. He studied Heteroptera, bringing important
scientific contributions, publishing countless papers.
Arriving Lublin in 1964, he obtained a passport for Poland,
where he got a degree of PhD Entomology in 1965. Being
established for good in Montreal, he worked as a French professor
at the College of St. Jean de Richelieu.
Countless were his hardships, but he never gave up of his
passion for Entomology.
The present paper is mainly based on the moving testimony
of dr. Igor Sienkiewicz, assigned to the authors.
Keywords: I. Sienkiewicz; Bessarabia; entomologist,
Heteroptera; Antipa Museum; Poland; Canada.
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Când ne-am angajat la Muzeul Antipa, în 1975–76,
dr. Sienkiewicz plecase de 11–12 ani, amintirea personalităţii sale era
încă vie în memoria cercetătorilor din muzeu, care avuseseră şansa
să-l cunoască.
Întâmplarea a făcut să lucrăm iniţial chiar în secţia de Entomologie
şi şeful secţiei, dr. Aurelian Popescu-Gorj, să ne încredinţeze Colecţia
de Heteroptere „A.L. Montandon”, pe care Sienkiewicz o studiase în
mod special, fiind nu numai continuatorul entomologului Montandon
dar şi primul biograf al acestuia.

Fig. nr. 1 – dr. Igor Sienkiewicz la 89 de ani (1996)

Corespondenţa noastră cu Sienkiewicz a început în 1983, când
i-am trimis în Canada primele lucrări pe care le scrisesem referitoare la
colecţia şi la personalitatea lui Arnold L. Montandon. Apoi, mai bine
de opt ani, am discutat în scris, pe teme de muzeu şi de viaţă, prilej cu
care ne-a împărtăşit din gândurile şi din experienţa sa atât de bogată.
Nu vom uita niciodată acea dimineaţă de început de toamnă
1996, când aşteptam în Gara de Nord trenul ce venea de peste Prut…
Foarte emoţionaţi amândoi, ţineam în mâini un anunţ: „Dr. Igor
Sienkiewicz. Bine aţi venit!”.
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Niciodată nu-l văzusem în vreo fotografie. Cu toate acestea, am
ştiut imediat care dintre călători este! Când a coborât, înalt, cărunt şi
deosebit de distins, ni s-a părut la amândoi că răspândea în jurul său
lumină… Aceeaşi impresie au avut-o şi unii dintre colegii de la Muzeu,
unde Sienkiewicz a fost primit cu căldură, cu respect şi admiraţie, atât
de cei pentru care numele său era cunoscut, cât şi de ceilalţi.

Fig. nr. 2 – dr. Igor Sienkiewicz în vizită la Muzeul Antipa, sept. 1996.
(De la stânga la dreapta: A. Popescu-Gorj, I. Sienkiewicz, D. Murariu, M. Weinberg,
M. Guţu, M.-D. Andrei)

Asupra tuturor a lăsat o vie şi frumoasă amintire. Întâlnirea
noastră la Muzeu a durat doar câteva ore şi speram că nu va fi singura
(Fig. nr. 2). dr. Sienkiewicz ştia însă mult mai bine decât noi că
distanţa dintre Canada şi România îi va fi tot mai greu de străbătut,
în anii care urmau.
Vădit emoţionat, vizitase atunci colecţia de Heteroptere, pe care,
cu mulţi ani în urmă o studiase cu pasiune îmbogăţind-o cu sute şi
sute de exemplare.
După cum avea să mărturisească mai târziu, vizitând în septembrie
1996 locurile natale, nu mai găsise pe nimeni dintre cunoscuţi, dar a
ascultat o mulţime de povestiri triste despre trecut.
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În 2002, intenţionând să publicăm o notă dedicată lui Igor
Sienkiewicz, la împlinirea vârstei de 95 de ani, am apelat din nou la
dr. Paul Dăncescu, cunoscut medic şi entomolog, stabilit de mult timp
în Canada. Prin deosebita amabilitate a domniei sale reuşeam să aflăm
veşti despre Sienkiewicz, cu care nu mai purtam corespondenţă. În
ultimii ani, ochii nu-l mai ajutau ca să poată studia în continuare heteropterele ce-i fuseseră atât de dragi toată viaţa, dar mintea, mereu trează,
mereu activă, îi strălucea încă, precum o nestemată de mare preţ.
În zilele de 13 şi 14 aprilie 2002, dr. Dăncescu l-a contactat telefonic
şi la sugestia noastră, i-a adresat mai multe întrebări, legate fireşte de
viaţa şi activitatea sa. Timp de câteva ore, dr. Paul Dăncescu a ascultat
şi a notat relatările lui Sienkiewicz, întristat pe vremea aceea şi de faptul
că «nimeni nu mai vorbeşte, nimeni nu vrea să mai ştie (…) lumea a uitat
toată tragedia oamenilor din Basarabia»... Dorea ca întâmplările trăite de
el, de familia sa, sau de alte familii, despre care aflase vizitând Tighina în
1996, să fie cunoscute. Aşadar, în această lucrare ne-am bazat, în bună
parte, pe mărturiile dr.-lui Igor Sienkiewicz.
Igor Sienkiewicz s-a născut într-o veche familie de intelectuali
polonezi, la 15/28 Decembrie 1907, în Basarabia la Tighina (în
Republica Moldova de astăzi), o regiune extrem de bogată, în care viţa
de vie şi pomii fructiferi dădeau un rod «care nu se întâlneşte ca bogăţie
şi frumuseţe, nicăieri în lume».
În 1831, după înăbuşirea de către ruşi a uneia dintre insurecţiile
polonezilor, strămoşul său, Stanislas Sienkiewicz este deportat în
Basarabia, la Tighina. Pe atunci, Basarabia era loc de deportare. Aici
se căsătoreste cu Constanţia, tot poloneză cu familia deportată în
Basarabia. Fiul lor va fi bunicul lui Igor Sienkiewicz. Într-o lume străină
au trecut la ortodoxie. Părinţii lui Igor au fost Leonida Sienkiewicz şi
Ludmila Muczinski, a cărei familie era originară din Lituania.
Igor Sienkiewicz urmează şcoala şi liceul rusesc la Chişinău. După
1918 acolo funcţionau două licee particulare ruseşti. Unul condus de
Schumacher, un german rusificat, al doilea, al «Asociaţiei personalului
comercial» – era liceu evreiesc. Diploma obţinută în 1928, la absolvirea liceului, nu îi este recunoscută de oficialităţile române, care pun
pe ea o ştampilă: „fără drept de continuarea studiilor”. Aceasta pentru
că fusese eliberată de un liceu rusesc! De aceea, absolvenţii erau nevoiţi
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să plece în Belgia, Germania, Iugoslavia, Cehoslovacia, sau Franţa, ca
să urmeze şi studii universitare.
Sienkiewicz merge în Franţa la Toulouse, unde, pasionat de
entomologie şi de domeniul combaterii dăunătorilor, va obţine în 1931
diploma de inginer agronom. În plină criză economică, şomajul fiind
foarte ridicat, iar el vorbind prost limba franceză, nu găseşte de lucru,
corespunzător calificării sale. Lucrează ca simplu muncitor agricol.
În 1932, se întoarce la Tighina, dar nu i se recunoaşte diploma
de inginer, deoarece nu avea liceul echivalat cu liceul românesc. De
aceea învaţă limba română şi pentru corectarea studiilor dă examenele
de liceu românesc. Face armata, apoi se înscrie la Facultatea de
Agronomie de la Iaşi, cu sediul la Chişinău. Este admis în anul patru,
deoarece în Franţa studiile universitare durau trei ani, iar în România
patru ani, după sistemul german. Dă examenele de diferenţă ca să
completeze anii. Astfel, în 1938, la vârsta de treizeci de ani, obţine în
sfârşit dreptul de practică. Aşadar a trebuit să facă liceul de două ori şi
cursurile universitare, tot de două ori!
În 1939 intră în Camera Agricolă la Chişinău şi lucrează în satul
Chiţcani, unde existau livezi şi vii întinse, din care 21 de hectare
aparţineau familiei sale.
După cum mărturisea Sienkiewicz în 2002, anul 1939 a fost
singurul an cu viaţă normală pentru el şi familie.
Pe 28 Iunie 1940 survine brusc ocupaţia sovietică, despre care
află de la radio! Familia sa face marea greşeală să rămână la Tighina.
Socrul, medic şi primar al oraşului Tighina, fost deputat în Partidul
Ţărănesc al lui Iuliu Maniu, este arestat după patru zile de la sosirea
sovieticilor. Este condamnat la cinci ani, dar la termen condamnarea
în lagărul morţii se prelungeşte la cinsprezece, pe care însă nu-i mai
execută, deoarece în 1949 moare, după nouă ani de deportare.
În zilele de 11, 12, 13 şi 14 iunie 1941 au loc deportări masive,
a căror amintire a rămas adânc săpată în memoria lui Sienkiewicz.
Despre vremurile acelea îngrozitoare i-au povestit şi cei pe care i-a
întâlnit în 1996, când şi-a revăzut locurile natale.
Zeci de mii de oameni din oraşe şi sate erau ridicaţi la 2
noaptea, pe neanunţate, pe nepregătite, fără să-şi poată lua nimic
de acasă, nici măcar haine groase de iarnă, nici unelte, cu toate că
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fuseseră cu toţii buni gospodari. Apoi erau înghesuiţi în vagoane de
vite, unde nu puteau să stea jos, ci numai în picioare. Femeile erau
separate de bărbaţi. Vagoanele purtau inscripţia: „mutări”. Adică
simple mutări, nu deportări! Trenurile mergeau încet, vagoanele
erau lăsate pentru foarte multă vreme pe linii moarte, încât târziu
de tot, ajungeau în Siberia iarna, iar de acolo, spre Cercul Polar,
deportaţii erau îmbarcaţi pe vase, pe Ienisei şi Amur, şi debarcaţi
dincolo de taiga, în tundra pustie. Odată ajunşi acolo, vedeau cu
groază cum vapoarele pornesc înapoi spre Sud, lăsându-i în plină
iarnă polară, fără haine, fără hrană şi fără posibilitatea să-şi facă
măcar o groapă în pământ ca să se adăpostească. Satele erau situate
la zeci de kilometri unul de altul, iar populaţia locală, extrem de
rară şi săracă, era ostilă noilor veniţi.

Fig. nr. 3 – Deportaţi din Basarabia şi Bucovina între anii 1940–1949.

Pentru că deportările se făceau după criterii de neînţeles, cei din
familia lui Sienkiewicz, rămaşi la Tighina, aveau mereu pregătit un sac
cu lucruri. Au scăpat însă, şi la a doua ocupare a Basarabiei de către
sovietici, în 1944, ei părăsesc totul şi fug în România. Fuga a fost un
adevărat coşmar. Trenuri supraaglomerate, oameni disperaţi! Numai
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printr-o minune au reuşit să scape urcându-se într-un astfel de tren;
el, intrând pe geam într-un vagon, iar soţia, într-un alt vagon, fiind
primită de nişte militari germani. Se opresc mai întâi la Drăgăşani,
apoi, la Bucureşti.
Peste cei rămaşi în Basarabia urmau să treacă alte valuri de
deportări, în 1946 şi 1949.
În perioada 1949–1956 lucrează la Ministerul Agriculturii, în
domeniul protecţiei plantelor – combaterea dăunătorilor agricoli şi
carantină fitosanitară.

Fig. nr. 4 – Catalogul Colecției de Heteroptere Palearctice
„A. L. Montandon” din Muzeul de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”, București.

În 1956 este angajat la Muzeul Antipa, unde studiază heteropterele. Profesorul Al. V. Grossu, pe vremea aceea director al Muzeului
(1955–57), spunea că Igor Sienkiewicz era un foarte bun cercetător,
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unul dintre cei mai valoroşi oameni pe care i-a avut Muzeul, alături de
M. Băcescu, A. Popescu-Gorj, V. Iuga-Raica şi alţii.
Sienkiewicz a făcut multe deplasări în teren şi a colectat un
foarte bogat material entomologic, care se află astăzi în patrimoniul
Muzeului. În lucrările sale el semnalează circa 40 de specii de heteroptere noi pentru fauna României şi descrie mai multe specii noi
pentru ştiinţă. O listă a acestor taxoni, din păcate incompletă, a fost
publicată de noi în anul dispariţiei marelui naturalist. (Andrei, 2006)
La Muzeu, în secţia de Entomologie, Igor Sienkiewicz
este preocupat în mod deosebit de studiul personalităţii lui
A. L. Montandon (1852–1922), al cărui continuator era, şi de marea
colecţie de heteroptere a acestuia, pe care o actualizează şi ordonează,
reuşind să publice în 1964 The Catalogue of the „A. L. Montandon
Collection” of Palaearctic Heteroptera preserved in the Grigore Antipa
Museum of Natural History, Bucharest (Fig. nr.4).
După propria-i mărturie, Igor Sienkiewicz a învăţat limba polonă
destul de târziu.
Purta de ani de zile o bogată corespondenţă cu specialişti polonezi,
când în 1960 se înscrie la doctorat, la profesorul K. Strawiński de la
Universitatea din Lublin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) şi
face cerere de plecare la studii în Polonia. Cererea îi este respinsă şi
chiar în acelaşi an, 1960, este scos de la Muzeu şi trimis ca inginer
agricol la gospodăria Poiana-Piteşti. Profesorul N. Botnariuc este
cel care reuşeşte să-l readucă la Muzeul Antipa, unde va continua să
lucreze până în 1964, când obţine, în sfârşit, paşaport să părăsească
România pentru Polonia.
În 1965 îşi susţine teza în entomologie, la Universitatea din
Lublin, obţinând titlul de Doctor în Ştiinţe.
Din Polonia, în iunie 1965, pleacă împreună cu soţia în Franţa,
apoi în SUA. Ajunge la NewYork, dar după 8 luni părăseşte Statele
Unite, stabilindu-se definitiv în Canada, la Montréal. La început
lucrează ca tehnician la Colegiul McDonald al Universităţii McGill
din Montréal, apoi, timp de 11 ani, ca profesor de biologie, la Colegiul
Francez de la St. Jean de Richelieu.
Ultimii zece-doisprezece ani din viaţă au fost tot mai grei. Pe de o
parte singurătatea, după dispariţia iubitei sale soţii şi pe de alta, pierderea
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treptată a vederii ce nu i-a mai permis să lucreze. Era o durere profundă,
permanentă. Chiar dacă din partea vecinilor săi se bucurase mereu de
mult respect şi preţuire, după cum ne relata dr. Paul Dăncescu, care l-a
vizitat personal, singurătatea devenea tot mai apăsătoare.
Doar cu câteva luni înainte să împlinească 99 de ani, s-a stins la
Montréal, pe 10 Mai 2006, departe de locurile natale şi ale tinereţii.
Pe 19 Mai, funeraliile la Catedrala ortodoxă rusă St. Pierre et St. Paul,
de pe rue Champlain, şi înhumarea la Cimetière Urgel Bourgie.
În cei peste 98 de ani, lumea îşi schimbase faţa de mai multe ori,
schimbând de fiecare dată şi cursul vieţii sale. Destinul i-a barat adesea
calea, întorcându-l din drum sau împingându-l cu disperare înainte,
spre ţărmuri necunoscute, dar pasiunea pentru entomologie nu l-a
părăsit niciodată.
În ultimul an de viaţă Sienkiewicz a dorit să-şi doneze biblioteca şi
colecţia entomologică Muzeului Antipa, de care se simţea foarte legat.
Din păcate, cu toate demersurile Statului Român, prin Ministerul de
Externe, la cererea conducerii Muzeului, acest lucru nu a fost posibil,
valorile rămânând pe teritoriul Statului Canadian.
În 1984, în Istoricul cercetărilor din volumul de Faună R.S.R.
Heteroptera-Pentatomoidea, referindu-se la continuatorii lui
Montandon şi Horváth în studiul heteropterelor, Béla Kis scria: «O
perioadă de câteva decenii cercetările au fost întrerupte; se publică doar
câteva mici liste faunistice (Z. Szilády, 1908; E. O. Marcu, 1932–1933).
Între anii 1955 şi 1964, I. Sienkiewicz reia studiul heteropterelor, aducând
completări valoroase la cunoaşterea acestui grup de insecte din România».
Doi dintre cei care l-au cunoscut personal pe Igor Sienkiewicz,
lucrând în acea vreme la Muzeu, sunt dna Medeea Weinberg, astăzi
un dipterolog de prestigiu, şi dl Alexandru Marinescu, binecunoscut
cercetător în domeniul istoriei ştiinţei şi muzeologiei.
Din amintirile dnei Weinberg, publicate de noi parţial în 2006
(Andrei, op.cit.), mai redăm câteva.
Pentru că nu se înţelegea deloc cu colega de laborator,
I. Sienkiewicz cere să fie mutat de-acolo şi aşa ajunge să împartă laboratorul cu Medeea Weinberg. În încăperea respectivă erau două birouri:
unul mare, la geam, altul mic, la perete. Prima discuţie cu tânăra colegă
a fost despre ce birou alege fiecare. Sienkiewicz l-a ales pe cel mic de la

86

|

Gabriela ANDREI, Mircea-Dragomir ANDREI

perete, pentru că nu suporta să stea cu spatele la o doamnă! Programul
de lucru la Muzeu începea la 7 fix. Medeea W. ajungea pe la şapte fără
zece şi-l găsea pe Sienkiewicz, care venea zilnic la 6.30, deja la lucru,
în halat alb. Multe săptămâni de la acea primă discuţie, schimbul
de cuvinte se rezuma la „Bună dimineaţa!”, după care el spunea „Ne
punem de ceai”. După ce îşi bea ceaiul, dna Weinberg devenea foarte
activă, în timp ce pe Sienkiewicz îl apuca somnul! Remarcând efectul
invers al ceaiului asupra colegei de laborator, acesta îi propune ca în
„pauza de ceai” să stea de vorbă, pentru ca să poată şi el să depăşească
momentul somnolenţei şi să se reapuce de treabă. Aşa au început să
discute despre multe lucruri pe care Sienkiewicz le ştia şi le împărtăşea
tinerei cercetătoare, în care căpăta din ce în ce mai multă încredere.
«Era un cercetător desăvârşit, un om de teren excelent, un fin observator. (…). Lucrările sale rămân un document preţios peste timp. Avea o
cultură vastă, în toate domeniile. Un om foarte civilizat, cu un simţ al
umorului şi al criticului deosebit, deseori de neînţeles pentru cei cărora se
adresa. Uneori remarcile sale critice erau luate greşit drept laude, în sesiunile
ştiinţifice. Câteodată era excesiv de caustic».«… era şi un dansator minunat
(…) şi un foarte bun şahist», îşi aminteşte cu plăcere dna dr. Weinberg.
Amintirile inedite ale dlui Alexandru Marinescu, pe care de
curând ni le-a încredinţat, le redăm în continuare.
«Spre sfârşitul deceniului al cincilea din agitatul şi uneori, cumplitul
secol al XX-lea, cel al marilor războaie şi revoluţii, Muzeul de Istorie
Naturală „Grigore Antipa”, un obiectiv cultural vizitat de majoritatea
bucureştenilor, trecea şi el printr-o perioadă tulbure.
Directorii, aleşi o vreme dintre profesorii de la Facultatea de
Ştiinţe Naturale din Bucureşti, erau schimbaţi la intervale care nu prea
depăşeau 2 ani.
Colectivul de biologi şi muzeografi-îndrumători era şi el format
din oameni diferiţi ca origine etnică şi pregătire, grupaţi în clanuri
care se urau înfruntându-se aprig, de cele mai multe ori în şedinţele,
nu puţine la număr.
Şi totuşi, în aceste condiţii aparent potrivnice se lucra, în unele
locuri, cu rezultate remarcabile. Mai ales asupra faunei benthonice
a Mării Negre. Era o activitate onorabilă şi în secţia de Entomologie,
cu marile sale colecţii, încă nu toate puse la punct sau având cataloage
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ştiinţifice.......(...) Tot aici, la Entomologie, într-unul dintre micile
laboratoare ale secţiei, cu spaţii ce fuseseră obţinute printr-o serie de
transformări ale mezaninului clădirii, lucra un cercetător, pe care l-am
socotit, de la bun început, un personaj singular. Era un bărbat înalt,
peste medie, subţire, osos, cu o faţă prelungă şi ochelari cu lentile groase.
Acest domn, îmbrăcat destul de modest, cum puteai constata întâlnindu-l
când venea sau pleca de la Muzeu, fiindcă în restul timpului folosea un
halat alb, avea un nume străin, cu o grafie complicată. Pentru mine a
rezonat imediat cu cel al unui mare scriitor polonez, Henryk Sienkiewicz,
încununat în 1905 cu Premiul Nobel. Cărţile sale, de la „Quo vadis” la
„Pan Wołodyjowski” şi „Cavalerii Crucii”, îmi fermecaseră adolescenţa.
Prenumele entomologului de la Muzeu era Igor şi aveam să aflu, după o
vreme, că era un nepot al celebrului scriitor.
Nu prea aveam motive să trec prin secţia de Entomologie, aşa
că îl întâlneam pe d-l Igor Sienkiewicz mai ales cu prilejul şedinţelor
din amfiteatru. Totuşi am avut şi prilejul să-l vizitez de câteva ori,
în laborator, să constat că îşi făcea treaba cu pasiune. Îl găseam, mai
întotdeauna, aplecat asupra binocularului sau cu câteva cutii cu
insecte Heteroptere pe masă, în faţa sa. Acesta era grupul pe care-l
studia şi în care se specializase.
Mi-a părut un om taciturn, dar uneori mai izbuteam să trecem
dincolo de banalităţi. Îşi expunea părerea despre oameni şi evenimente
fără nici o teamă sau oprelişte şi curând am înţeles de ce conducerea
Muzeului îl scutise de obligaţia de îndrumare a grupelor de vizitatori. În
ciuda unei temeinice culturi, nu era un bun comunicator pentru public.
Nu excela nici în cadrul conferinţelor ce se prezentau duminica, pe care,
de altfel, le cam evita. Vorbea o limbă românească perfectă gramatical,
dar cu un uşor accent aspru, care mi-a amintit imediat de accentul profesorului meu de limba rusă de la Liceul „Dimitrie Cantemir”, Vladimir
Bialokur, un polonez refugiat în România.
Domnul Sienkiewicz nu era numai un biolog erudit, dar şi un
meloman. Soţia sa, atât cât eram capabil să judec, o pianistă desăvârşită.
Am avut o dată privilegiul să o ascult interpretând Nocturnele lui Chopin.
Am cunoscut-o cu prilejul unei manifestări cam neobişnuite, care
a avut loc ca urmare a iniţiativei unuia dintre directorii efemeri ai
Muzeului, profesorul de genetică Petre Raicu.
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Curând după numirea sa în funcţie, cam pe la începutul anului
1960, acesta, dornic să-şi cunoască mai bine colaboratorii, a organizat
o „reuniune tovărăşească”, anunţând că absenţele nu sunt admise, iar
muzeografii erau obligaţi să vină însoţiţi de soţii.
A fost un eveniment memorabil, într-un fel, şi totodată din fericire,
unic. De atunci aveam să ne întâlnim, dincolo de reuniunile de lucru,
dări de seamă sau şedinţe, numai cu prilejul unor onomastici sau
aniversări, totdeauna spre sfârşitul programului de lucru, în amfiteatru
sau în laboratorul sărbătoritului.
La acea reuniune comandată de profesorul Raicu, domnul
Sienkiewicz a venit, aşa cum se ceruse, cu soţia.
A trecut peste o jumătate de veac de la acel moment, dar amintirea
lui a rămas surprinzător de vie în memoria mea. Închid ochii şi îl văd pe
Igor Sienkiewicz în costum negru, cămaşă albă şi papion, dansând un vals
cu doamna sa îmbrăcată într-o rochie lungă de culoare vişinie, probabil
din catifea, dar care după aspect şi croială amintea moda anilor ’30. De
altfel, perechea care se învârtea, cu oarecare graţie, în amfiteatru, părea
să aparţină şi ea unei alte lumi». Trebuie să menţionăm aici că acelaşi
eveniment a rămas viu şi în amintirea dnei Weinberg, care ni l-a relatat
în 2006 şi pe care l-am publicat în acelaşi an (Andrei, op.cit).
După cum afirmă dl. Al. Marinescu, relaţiile lui Igor Sienkiewicz
cu dr. Mihai Băcescu au fost totdeauna cordiale, acesta apreciindu-i în
mod deosebit activitatea.
«Plecarea lui Igor Sienkiewicz de la Muzeu s-a făcut cu discreţie.
Nu am aflat de ea decât foarte târziu când, mirat că nu-l mai întâlneam
dimineţile în hall la condică, am întrebat dacă cumva este în concediu.
Mi s-a răspuns ironic: „Da, este în concediu definitiv în Canada”.
Aş fi dorit ca înainte să aştern pe hârtie aceste rânduri să fi avut
posibilitatea de a răsfoi dosarul de cadre al domnului Sienkiewicz.
Probabil că mi-aş fi amintit lucruri mai importante. Nu a fost posibil
însă ». (24 mai 2012)
Poate că nimic nu reflectă mai fidel viaţa zbuciumată pe care a
dus-o acest mare naturalist decât afirmaţia sa într-o scrisoare datată
aprilie 1984:
«…. în lumea aceasta nu există nimic absolut, cert şi sigur. Totul
este relativ, aproximativ şi comparativ».

Din viaţa şi opera naturalistului Igor Sienkiewicz (1907–2006)

|

89

Mulţumim şi pe această cale dlui dr. Paul Dăncescu pentru
deosebita disponibilitate şi amabilitate cu care ne-a ajutat, de-a lungul
anilor, să menţinem legătura cu dr. Igor Sienkiewicz.
Mulţumim dnei dr. Medeea Weinberg pentru mărturiile pe care ni
le-a oferit pe 14 iunie 2006, legate de regretatul său coleg de laborator.
Şi nu în ultimul rând, mulţumim dlui Alexandru Marinescu,
pentru interesanta relatare privind nu numai personalitatea lui
Sienkiewicz, dar şi atmosfera existentă în Muzeu, în acea perioadă.
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