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MOTTO:
„Munca este cel mai preţios bun al omului”.
(C. Motaş)

ABSTRACT: The article discusses a little known manuscript written by the Romanian Academician Constantin Motaş. The paper
begins with a section dedicated to the life and works of scientist
Constantin Motaş, and then proceeds with a lengthy presentation of the content of the 29-page manuscript, which is part of
Ştefan Negrea’s personal library. The manuscript is divided into
a forward to the book „Prin peşterile lumii” (Through Caves
around the World) written by Ştefan Negrea in the 1970s, a
review of the same book, as well as Motaş’ notes on Negrea’s
book.
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INTRODUCERE
În cele ce urmează prezint mai întâi viața şi opera acad. Constantin Motaş,
autorul manscrisului olograf nepublicat, descoperit în biblioteca mea.
Apoi voi face câteva precizări privind conţinutul acestuia şi o comparaţie
cu „Pseudokinegheticos”.
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1. Constantin Motaş: repere biografice
Constantin Motaş s-a născut într-o familie modestă în oraşul Vaslui
la 8/20 iulie 1891 şi a murit în Bucureşti la 15 ianuarie 1980. A fost înmormântat în cimitirul Bellu, parcela academicienilor. Câţiva ani mai târziu a
fost îngropată alături de el Ştefana, soţia sa. După ce C. Motaş s-a pensionat, am făcut multe excursii în munţii noştri: el cu Ştefana, eu cu Didina.
A două zi „Moş Tică”(diminutiv permis numai celor apropiaţi), ne da ca
amintire picturi cu flori sau insecte văzute în ajun. Era unul din puţinii
pictori animalieri din țara noastră – cel mai cunoscut fiind Ion Ţuculescu,
medicul biolog rămas în memoria românilor numai ca pictor.
C. Motaş a rămas orfan de mic copil. În conferinţa ţinută în aula
Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, intitulată „Drumul meu
în biologie”, mărturisea: „Când am văzut catafalcul acela negru şi pe mama
întinsă, am izbucnit în plîns şi mi-am spus: am pierdut ce aveam mai scump
în viaţa mea. Căci pierzând pe mama am pierdut mângâierile ei, cuvintele ei de
încurajare, şi am rămas un sălbatic…”

Fig. nr. 1 – Academicianul Constantin Motaş în biblioteca sa
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Şcoala primară şi primele două clase de liceu, le-a făcut în anii
1898–1901, la gimnaziul „M. Kogălniceanu” din Vaslui. De aici a fost strămutat la Liceul Naţional din Iaşi (1905–1911), unde a avut colegi pe Petre
Constantinescu-Iaşi, Cezar Petrescu, Ionică Manu, şi alţi intelectuali de
seamă. Acum s-a manifestat înclinarea spre ştiinţele naturii. Citea din
lucrările lui Ernst Haeckel şi publica articole cu subiect biologic în revista
„Floarea Albastră”, înfiinţata de el.
După liceu, în 1911, a obţinut prin concurs o bursă de Stat şi s-a înscris
la secţia de ştiinţe Naturale, a Universitaţii din Iaşi, cea mai veche din
România. Aici a avut profesori de elită, printre care pe Ion Simionescu,
Ion Borcea, Paul Bujor, Ion Scriban şi Al. Popovici.
Despre ei Motaş a scris în revista ştiinţifica „Vasile Adamachi”, la care
avea să colaboreze mulţi ani. După luarea licenţei, în 1915, cu menţiunea
„foarte bine cu distincţie”, din cauza nepotismului care se practica de pe
atunci, n-a fost reţinut în Facultatea de ştiinţe Naturale. Aşa că a acceptat
postul de custode la Biblioteca Centrală Universitară. Aici îşi amintea ca
şedea, admira şi dădea cărţi şi folosea un scaun desfundat folosit cândva de
M. Eminescu ca director al bibliotecii. Tot aici el a început studiul hidracarienilor, folosind un microscop împrumutat de la profesorul C. N. Ionescu
şi pentru care făcea planşe.
Apoi a venit primul război mondial, când a luptat la Caşin ca artilerist
şi la Mărăşeşti în grupul II aviaţie. În 1918 îl găsim eliberat cultivând o
grădina de zarzavat şi o harbuzerie făcute de el. Aici s-a ocupat de studiul
planariilor şi a larvelor de efemeroptere.
În fine, a reuşit să fie încadrat ca asistent apoi avansat ca şef de
lucrări la Facultatea de ştiinţe a Universităţii din Iaşi, unde a lucrat pâna
în 1930. în acest răstimp, la recomandarea lui Emil Racoviţă a studiat la
Universitatea din Grenoble, sub îndrumarea prof. Louis Léger timp de trei
ani 1925–1928, hidracarienii din Franţa. În 1928 şi-a susţinut teza de doctorat cu acest subiect şi a publicat-o ca atare în Franţa. Această lucrare de
referinţă i-a adus calificativul „très honourable avec felicitations du jury” şi
în acelaşi an devine membru al „Societăţii Internationale de Limnologie
Teoretică şi Aplicată” (SIL).
Întors în ţară, în1930 îl găsim conferenţiar la Universitatea din Iaşi şi
profesor de Zoologie aplicată şi Entomologie la Facultatea de Agronomie
din Iaşi şi Chişinău. În 1936 a revenit la Catedra de Zoologie descriptivă a Facultăţii de ştiinţe din Iaşi, funcţionând în paralel şi ca director
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al Muzeului de Istorie Naturală din Iaşi şi a Staţiunii Zoologice Marine
de la Agigea, înfiinţată de Ion Borcea. În aceşti 5 ani, el a avut realizări
importante: primele 5 laboratoare bine utilate şi ambarcaţiunea „Sagitta”,
publicarea primelor trei volume din „Lucrările Statiunii Agigea” şi organizarea bibliotecii de specalitate. La recomandarea lui Emil Racoviţă este ales,
în 1937, membru corespondent al Academiei Române. În 1939 publică cu
Victor Angelescu cartea „Punerea în valoare a apelor de munte”.
În 1940 a părăsit definitiv Iaşul pentru a onora numirea sa ca profesor de zoologie la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, ca
urmaş al profesorului Andrei Popovici Bâznoşanu şi ca director al Staţiunii
Zoologice din Sinaia. Despre acestă ultimă perioadă s-a scris şi publicat
mult. De aceea voi schiţa câteva repere, trimiţând cititorul la următoarele lucrări cu caracter biografic: S. Cărăuşu, D. Cărăuşu, V. Ghenciu: „Din
viaţa şi opera ştiinţifică şi didactică a profesorului Constantin Motaş” (1976);
Şt. Negrea: „Restituiri. Conferinţa « Drumul meu în biologie», ţinută de prof.
acad. Constantin Motaş la 18 octombrie 1973 în Amfiteatrul Muzeului de
Istorie Naturală Grigore Antipa”; Eugenia Iatan „Din viaţa şi opera savantului Constantin Motaş”, lucrare de gradul I, conducator ştiinţific conf. dr.
V. Ghenciu (1977). Ultima lucrare are calitatea de a fi făcuta pe baza datelor
şi documentelor puse la dispoziţie de C. Motaş la el acasă şi este ilustrata
cu facsimile şi fotografii originale. Este nepublicată iar cele câteva exemplare dactilografiate se află la autoare, la biblioteca Şcolii generale nr. 4
din Bârlad şi la Institutul general de perfecţionare a personalului didactic,
filiala Iaşi (unde a funcţionat prof. V. Ghenciu). La mine se află exemplarul
prof. C. Motaş primit de la Virgil Vârgolici, moştenitorul acestuia.
Închei „Reperele biografice” cu o cronologie a perioadei bucureştene
a acestuia:
• 1940–1949 – profesor de Zoologie la Facultatea de ştiinţe a
Universităţii din Bucureşti.
• 1941–1948 – Director al Staţiunii Zoologice din Sinaia a
Universităţii din Bucureşti.
• 1945–1949 – Director al Muzeului Naţional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa” (până la 21 mai 1949).
• 1949 – responsabil titular pentru seria de volume „Fauna R. P.
Româna”, prin adresa Academiei R.P.R. nr. 2572 din 11 aprilie 1949 (cf.
E. Iatan 1977). O lună mai târziu a fost arestat, i s-a intentat un proces
politic (era membru în partidul lui Titel Petrescu) şi condamnat la 25 ani
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de închisoare. După efectuarea a 7 ani în închisorile comuniste, sub presiunea colegilor de specialitate din afara ţării, a fost eliberat şi rugat de
Gh. Gheorghiu Dej să aleagă una dintre instituţiile la care a funcţionat.
El a ales însă Institutul de Speologie, aflat în curs de reorganizare la nivel
naţional, la aproape 10 ani după moartea lui Emil Racoviţă, fondatorul
acestuia la Cluj, în cadrul Universităţii abia create în acest oraş (detalii în
studiul bazat pe documente de Şt. Negrea, 2007)
• La 1 iunie 1956, C. Motaş a fost numit şef de secţie titular la
Academia R. P. Româna (adresa nr. 243 din 1 iunie 1956), iar la 21 iunie
acelaşi an a primit decizia de director titular al Institutului de Speologie
(H.C.M. nr. 1989 din 21 iunie 1956).
• 1956–1963 – Director al Institutului de Speologie cu sediul central
la Bucureşti şi o Filială la Cluj-Napoca. Cu ocazia comemorării unui deceniu de la moartea fondatorului – a lui Emil Racoviţă – institutul a primit
numele sau. Lui C. Motaş îi plăcea titlul „om de ştiinţa emerit”. Titlul de
academician îi repugna de când regimul comunist i-l luase. L-a redobândit
post mortem, când Academia R. P. România a redevenit Academia Română,
după 1989. În 1963, C.Motaş a fost pensionat fără să o ceară. Fiind în plină
activitate a publicat şi după pensionare. Am trăit aceste evenimente –
lucram în aceeasi cameră cu marele savant.
• 1963–1980 (15 ianuarie) – C. Motaş a continuat să lucreze în biroul
său personal de la etaj, din str. Dr. Ştefan Capşa, nr. 8, în apartamentul
care i-a fost alocat la ieşirea din închisoare, în 1956. Nu a mai coborât la
parter unde funcţiona provizoriu Institutul de Speologie în spaţiul oferit
cu generozitate de el şi să se aşeze la biroul său din mijlocul camerei în care
lucram noi, patru cercetători şi o dactilografă care ţăcănea asurzitor. Spre
sfârşitul anului 1979 a apărut cartea mea „Prin peşterile lumii”, cu o „Prefaţă
de Acad. Constantin Motaş”. Am scris intenţionat „acad.„, deşi ştiam că i
se luase acest titlu, şi deşi că puteam să mi se ceară socoteala prin… amabilitatea vreunui „informator” care mă „turna” unde ştia el. În caseta de
la ultima pagină scrie: „Bun de tipar 15.XI.1979. Tiraj 30.000 ex. Coli de tipar
11+32 pagini planşe”. Are coperta cartonată şi supracoperta, în faţă cu imagini din peşteri şi pe spate cu chipul meu, cu barbă şi sombrero, însoţit de
un citat luat din prefaţa scrisă de „Acad. C. Motaş”. Când am avut în mâna
primele exemplare, am scris o dedicaţie pe unul din ele şi am bătut la uşa
apartamentului familiei Motaş. Tăcere. Aflu că soţii Motaş sunt internaţi
la spitalul Colentina: el acuzând dureri în plămâni şi tuşea cu expectoraţie
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iar doamna Ştefana stând la căpătâiul lui. Nu puteau fi vizitaţi. Ce păcat!
Bucuria mea şi a Didinei s-a stins. Aşteptam veşti care nu mai veneau.
Seara zilei de 15 ianuarie 1980, ziua naşterii lui Mihai Eminescu, m-a
prins lucrând la institut. Eram mutaţi de ceva timp în clădirea construită
de Anghel Saligny şi Emil Prager pentru Institutul C.F.R., care era încă
încălzită cu lemne şi cărbune în sobe de teracota de pe strada Moxa. Dar,
iată, sună telefonul. Ridic receptorul şi aud o voce disperată. Era doamna
Motaş: „Tică s-a dus, m-a lasat singură! A murit în braţele mele la ora 14,30
într-o rezervă a clinicii lui Bruckner de la Spitalul Colentina. Ne-am internat
vineri 11 ianuarie. Azi, am ieşit un sfert de ceas. În lipsa mea, s-a înecat cu propria lui expectoraţie şi l-am găsit fără suflare. Acuma ce mă fac? Eşti primul
căruia îi dau telefon. Tică ţinea la voi ca la copii lui din prima căsătorie, pe care
i-am crescut de mici”.
Într-adevăr, joi 10 ianuarie 1980, am fost la el cu Didina să iscălească
contractul cu editura pentru prefaţă şi să-i spun că voi reveni să-i aduc
un exemplar din carte. Nu bănuiam că era ultima dată când îl vedeam în
viaţă. Era speriat, cu faţa pământie. Era aşezat într-un fotoliu cu picioarele
ridicate pe un scăunel. „Tare mă tem că am să paralizez, a început paralizia
picioarelor”. Didina îl încurajă: „o să vă treacă tusea şi o să vă reluaţi plimbările
prin camera, apoi pe afară, iar la primavară vom pleca din nou cu maşina noastră spre Oltenia de sub munte sau pe Valea Prahovei”. „Nu cred că voi rezista la
asemenea excursie, dar la Snagov sau măcar la Băneasa sau la Expoflora din
parcul Herăstrău, să mai pot picta flori”. „Şi curcanii, păsările dumneavoastră
favorite prin care aţi devenit pictor animalier renumit” – am adăugat eu. Dar
nu a fost să fie aşa. La cei 88 ani împliniţi era perfect lucid, gândirea clară.
Fotografiile făcute atunci şi iscălitura sa cu mâna tremurândă pe contract
au fost să fie ultimele din casa sa.
Şi iată acum, doamna Ştefana, fiica folcloristului Teodorescu şi
nepoata pictorului Octav Bancilă, îmi dă telefon că profesorul s-a prăpădit.
„Ce mă fac acum? Oare va primi un loc la Bellu? Cu cine să vorbesc?” Atunci
mi-a venit idea să-i dea telefon profesorului Traian Orghidan, succesorul
său la direcţia institutului de speologie. Sfatul meu a fost salutat. Domnul
Orghidan a vorbit cu Ştefan Voitec, om politic care a militat pentru unirea
PSD cu PCR, fost ministru al învăţământului prieten cu Motaş, a intervenit pe loc la Academie pentru un loc în parcela respectivă. După ce a
fost îngropat, pe mormântul proaspăt, printre alte coroane, era şi una fără
nume. Era un ultim omagiu din partea bunului său prieten.
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Vineri, 18 ianuarie 1980, au început funerariile la Institutul de
Speologie din strada Moxa. Academia nu a delegat pe nimeni să ia cuvântul, deşi a fost academician şi încă unul de mărimea întâi. După mine, Emil
Racoviţă, pe plan internaţional, prin crearea primului institut de speologie din lume şi Grigore Antipa prin activitatea sa ca secretar perpetuu al
Academiei Române, prin valorificarea moştenirii lui Manahem Elias, prin
geniul său de economist diriguitor al PARID-ului, precum şi în a scoate
în evidenţă rolul inestimabil al zonei inundabile a Dunării – rămân cei
doi corifei ai biologiei româneşti. Urmaşul lor direct în persoana eruditului savant de cultură enciclopedică C. Motaş, a dus mai departe ştiinţele
biologice prin cele 500 de lucrări ştiinţifice şi prin conducerea ctitoriilor
acestora, în speţă Staţiunea Biologică Marină de la Agigea, Staţiunea de
la Sinaia a Universităţii din Bucureşti şi Institutul de Speologie „Emil
Racoviţă”, prin activitatea sa ca profesor a multor generaţii de studenţi ai
universităţilor amintite.
Au adus elogii la căpătâiul profesorului Motaş, Dan Coman şeful filialei de la Cluj-Napoca, Mihai Băcescu directorul muzeului Grigore Antipa,
Nicolae Botnariuc din partea Facultaţii de Biologie. Apoi am vorbit eu,
emoţionat, din partea colegilor din Institutul de Speologie unde profesorul şi-a încheiat cariera ştiinţifică. Printe altele am spus: „Oricât aş vorbi
cuvintele rămân palide. Ele nu pot evoca complexa personalitate şi opera omului
şi savantului. Venerabilul biolog a fost părintele ştiinţific îndrăgit al generaţie
noastre. El va rămâne veşnic viu în amintirea fiecăruia dintre noi prin figura sa
luminoasă de savant biolog înnăscut, autor al peste 500 de publicaţii, printre
care cărţi de specialitate şi de istoria biologiei (a se consulta bibliografia). El va
rămâne în posteritate ca unul dintre ultimii savanţi enciclopedişti, prin vasta sa
erudiţie, prin cultura sa cuprinzătoare, prin talentul de pictor şi inima de poet,
prin conferinţele sale în grai moldovenesc suculent, inimitabil, sau recitând
pe de rost din poeziile lui Mihai Eminescu, Paul Verlaine sau Baudelaire. Va
rămâne în mintea urmaşilor săi un model de viaţă pusă în slujba ştiinţei, spre
care trebuie să aspire”.
Meeting-ul de doliu a fost încheiat de directorul Institututlui de
Speologie, Traian Orghidan, rostind cuvinte simţite cu vocea lui îngroşată
de fumător înrăit, veşnic cu ţigara în colţul gurii. Apoi, după ultima gardă
la sicriul defunctului, făcuta de mine împreună cu colegul Ionel Tăbăcaru,
am purtat sicriul pe umeri pînă la maşina neagră care l-a dus la capela
cimitirului Bellu. Cînd am ajuns şi noi rebegiţi de frig mergând sub razele
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reci ale soarelui la asfinţit, lumânările din capelă se topeau încet sub privirile celor puţini care au frământat nămeţii şi au înfruntat gerul straşnic.
Profesorul Motaş cu chipul galben ca ceara parcă asculta şi el, îngăduitor,
sub bascul lui de pictor. Apoi, pus pe săniuţă, am înaintat pe alei până la
parcela academicienilor. Groapa pregătita se afla lângă zidul care desparte
cimitirul de agitaţia străzii. Groparii au luat sicriul, înotând pâna la brâu
prin zapada de aproape un metru, pâna la groapa betonată. A trebuit să
se sape sub zăpada îngheţată ca să se poată lua un pumn de ţărână după
datină.
2. Despre conţinutul manuscrisului inedit
Manuscrisul a fost scris cu mâna de către profesorul C. Motaş la
rugamintea mea de a mă onora cu o prefaţă de maximum două pagini
pentru cartea mea „Prin peşterile lumii”, care conţine reportaje din şapte
ţări vizitate ca speolog profesionist sau ca turist: România, Bulgaria, fosta
Iugoslavie, fosta Cehoslovacie, Gemania, Franţa şi Cuba. Se vede că i-a plăcut aşa de mult că a scris 29 de pagini. Eu am cerut o prefaţă iar el a făcut şi
o analiză temeinică a conţinutului şi comentarii la pagină. Am dus prefaţa
la editură iar manuscrisul profesorului l-am pus într-un dosar în biblioteca
mea. Aveam să-l descopăr acum, la mai bine de trei decenii. L-am dat să-l
citescă colegului meu dr. Valentin Marin, redactorul şef al revistei „Studii
şi comuniări/DIS”. El l-a apreciat bun de publicat.
Manuscrisul olograf conţine 29 de pagini numerotate după cum
urmează: pp. 1–3: prefaţă; pp. 1–17: analiza manuscrisului; pag.1–9: comentarii cu trimitere la paginile din manuscrisul cărţii. Am convingerea că
părerile profesorului Motaş, care s-a entuziasmat de conţinutul cărţii mele,
sunt exagerate. Aş fi bucuros dacă unii dintre cititori mi-ar scrie părerile.
Pe aceştia îi anunţ că memoriile de călătorie, despre expediţiile cubanoromane în „Perla Antilelor” au fost publicate în anul următor (1980), în
aceeasi editură. De asemenea, aş menţiona şi apariţia cărţii „Pe urmele
lui Grigore Antipa” tot în Editura Sport-Turism (1990). Tirajele fiind mari
(15–30 mii exemplare), mai apar prin anticariate; ele sunt cumpărate de
tineri care mă caută pentru a le pune autografe. Nişte „fani” ai mei de
la Constanţa vin în fiecare noiembrie la sesiunile muzeului Antipa, să
mă vadă şi să discute cu mine. Pe unii i-am întrebat: „De ce mai citesc în
cărţile mele de acum două-trei decenii?. Acum puteţi merge pretutindeni în
lume să vizitaţi locurile descrise în aceste cărţi”.„Da, mi-au răspuns, dar nu
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putem să le vedem fără călăuză”. Într-adevăr, fiind în misiune speologică
în Munţii Banatului, am întâlnit grupuri de elevi conduşi de profesori cu
cartea „Drumeţind prin Munţii Banatului”(două ediţii scrise prin anii 1970),
autori fiind L.Botoşeneanu şi Şt.Negrea. Cititorilor dornici de literatura
turistică mai recentă le recomand seria mai nouă scrisă de mine împreună
cu Alexandrina Negrea, regretata mea soţie (biospeoloagă şi ea), despre
Munţii Banatului, compusă din trei volume publicate la Editura Timpul
din Resiţa (1991–2004), şi anume: „Din Defileul Dunării în Cheile Nerei”,
„Din Cheile Caraşului pe Semenic” şi „Ad aquas Herculi Sacras”, despre
Heculane şi Valea Cernei. Ele sunt scrise pentru speologi, biologi, geografi,
turişti dar şi pentru publicul larg dornic de informaţii despre natura, istoria locurilor şi obiective culturale.
Înainte de a încheia îmi permit o remarcă. Se vor întreba cititorii: de
ce oare prof. C. Motaş şi însuşi autorul articolului de faţă sau gândit la
Pseudokinegheticos. Răspunsul e simplu, pentru că Alexandru Odobescu,
acceptând să-i scrie lui C. Cornescu o prefaţă la manualul său de vânătoare,
a scris un eseu depre vânătoare şi operele de artă, în speţă picturi având ca
subiect vânătoarea de-a lungul veacurilor. Prof. C.Motaş, acceptând să-mi
facă o prefaţă m-am pomenit cu un manuscris de 29 de pagini în care mă
menţionează şi mă completează cu date din literatura citită de el.
Citez din G. Călinescu (1982, p. 357): „Se poate presupune ca luând ca
pretext „Manualul vânătorului” al lui C. Cornescu (care trata despre puşcă, despre câine, despre vânatul cu păr şi cel cu pene, despre jigodie, limbrici lungi,
etc, Odobescu a voit să realizeze intenţia lui C. Negruzzi din proiectata carte
„Vânătorul bun” sau „Meştesugul de a nu-ţi fi urât”. Pseudokinegheticos,
scriere foarte potrivită pentru Odobescu, bun causeur dar creator fără ţâşnire,
debutează într-o pură maniera clasică. E un badinaj de erudit frecventator de
saloane, o divagaţie amabilă în jurul ideii de vânătoare. Erudiţia digestibilă
era mai mult ca oricând la modă”(…). Erudiţia la clasicii întârzâiaţi, afectarea
conversaţiei libere, vin şi dintr-un dispreţ pentru hoasul fanteziei romantice.
Odobescu întrunea condiţiile genului: era erudit, rafinat, un om de gust şi fără
imaginaţie. În multe privinţi Pseudokinegheticos e comparabil cu „Voyage
autour de ma chambre” a lui Xavier de Maistre, unde găsim chiar şi un capitol (XII) cu puncte. Odobescu bate câmpii cu graţie pe simpla firmă verbală a
vânătoarei. Pseudokinegheticos e un pot-puorri bine armonizat, un magazin
de bric-a-brac literar, cuprinzând orice obiect artistic de la descripţia exactă
de amator a unui tablou pâna la cuplet. Farmecul constă în scandalul de a
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surprinde pe un om atât de serios schiţând cancanul pe scara rulanta a bibliotecii lui înţesate cu autori greci, sau de a ascunde litografii libertine în sala
cu marii maeştri ai picturii. Fără îndoială că Odobescu trebuie să fi lucrat, în
adevăr, savant, cu fişe strângând într-un pachet de pe drumul ocupaţiilor lui
tot ce avea vreun raport superficial cu vorba „vânătoare”. Umorul subtil stă în
punerea în pagină, prin asociaţii sofistice, a lucruri în fond atât de disparate şi
împodobirea paginii cu aparat critic. Bunăoara îşi aduce aminte că vâna „ciovlice de cele moţate, care se tot clatină în aer şi pe uscat…” şi că a ochit ciocârlia.
Fişa cu „ciocârlia” duce, fără nici un raport ştiinţific, la „Aprodul Purice” al lui
Negruzzi. Deci, împlineşte fraza Odobescu: „am ochit adesea şi în: ciocârlia cea
voioasă ce-n văzduh se legăna(…). Venind vorba de grauri convorbitorul sare la
alta: la Capşa se poate găsi pâté de grives, iar la Hugues grives en caisse. Dar ce
este grive? Urmează o lungă discriminaţie între „turdus” şi „sturnus” cu o beţie
de referinţe clasice, apoi o adevarată lecţie de istorie naturală despre varietăţile
de grives...”. Tehnica lui Odobescu constă deci în continuă deplasare şi(…) în
ruperea sistematică a oricărui sistem. Ca exerciţiu de sudură, scriitorul merge
până acolo încât introduce, ca din nebăgare de seamă, pasaje traduse din texte
străine, spre a se denunţa la urmă, nu fără satisfacţia cu totul clasică de a-şi fi
cules oriunde piatra preţioasă. Ca artist Odobescu rămâne un peisagist al imensităţii prăfoase melancolice, un Th. Rousseau român, în linia lui Eliade”.
În final, doresc să spun cititorului că am scris această „Introducere”
la manuscrisul inedit al prof. C. Motaş, ca să nu păţesc ca Odobescu, la
care prefaţa promisă a devenit o operă de sine stătătoare, eclipsând total
„opera” prietenului său vânătorul. Comparaţia e forţată, deoarece aici cele
două contribuţii se completează, C. Motaş fiind mai erudit ca mine dar
mai puţin umblat prin lume. O ultimă informaţie. Pe şantierul meu de
lucru am un „roman frescă nonficţion” cuprinzând anii 1930–2013, adică
perioada interbelică începând cu anul în care m-am născut (1930), eroi
fiind eu, soţia mea şi mediile natural şi social al acestor epoci; perioada
celui de al doilea război mondial; perioada comunistă; perioada de la revoluţia din 1989 până în prezent. La bază am cele 63 de caiete scrise începând
din 1940 până astăzi şi două ale soţiei mele – deci totul văzut şi notat „sur
place”, completat pentru perioada respectivă cu informaţii din cărţi. Apoi,
dacă am noroc pot să-mi încrucişez mâinile pe piept când o vrea Domnul.
Dacă nu, va rămâne un roman neterminat ca multe alte opere din toate
timpurile.
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4. PREFAŢA de Constantin Motaş
Cercetător principal la Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”, Ştefan
Negrea este cunoscut mondial prin lucrări de speologie, ecologie şi zoologie foarte
temeinice, recenzate şi în periodice străine de înalt prestigiu ştiinţific internaţional cum este „Bulletin de la Société Zoologique de France” (tome 101, no. 1).
Călător pasionat şi încercat prin labirintul peşterilor lumii, Ştefan Negrea
a mers pe brazda trasă de Emil Racoviţă şi colaboratorii săi devotaţi, René
Jeannel şi P.A. Chappuis.
Astăzi, Ştefan Negrea dă la lumină o selecţie din lucrarea sa „Prin peşterile
lumii-din jurnalul unui speolog român”.
Această lucrare a destoinicului nostru speolog este până acum unică în literatura noastră speologică. În jurnalul, său Ştefan Negrea relatează clar şi precis,
clipele trăite, emoţiile încercate. Tot ce a văzut. Tot ce a auzit spunându-se, toate
legendele, că nu există legendă fără un miez de adevăr.
În relatările sale, Ştefan Negrea nu a inventat nimic din cele văzute,
nici nu a omis nimic. A compulzat multe documente. A citat cifre exacte,
fapte notorii. A suflat pulberea de pe multe arhive, enciclopedii şi dicţionare. A luat, credem, zilnic, sau aproape zilnic, nenumărate note, a făcut
importante însemnări. Şi după ce a închegat sinteza lor, Ştefan Negrea s-a
hotărât, în sfârşit să dea la iveală o parte din jurnalul său de călătorie prin
şapte ţări ale lumii, inclusiv ţara noastră – ca speolog explorator. Şi când
nu s-a putut astfel, ca simplu turist. Dar foarte bun observator şi talentat
scriitor.
Inspirându-se din străvechea zicală „Nulla dies sine linea”, Ştefan Negrea
a realizat o lucrare unică în literatura noastră speologică prin conţinutul ei
bogat şi variat, prin frumuseţea ei.
Numai Racoviţă a ştiut să îmbine în discursul său „de recepţie” la
Academia Română, în modul cel mai minunat stiinţa şi literatura. Numai
el, în evocarea frumuseţilor naturii a reuşit să îmbine – cum scriam odinioară – umorul nesecat al lui Ion Creangă cu paleta scânteietoare a lui
Ştefan Luchian şi elocvenţa narativă a lui Alexandru Odobescu. Dar era
Emil Racoviţă.
Ştefan Negrea îşi dedică lucrarea „Prin peşterile lumii”, soţiei sale
devotate, colaboratoare nepreţuită, Alexandrina Negrea. Este o atenţie
delicată şi foarte bine meritată. O lucrare a ei nu este oare citată şi recenzată în „Bulletin de la Societé Zoologique de France”, în acelaşi loc cu al
soţului său?
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„Jurnalul” lui Ştefan Negrea este palpitant, emoţionant. Dacă-l începi,
nu-l mai poţi lăsa din mână. Te subjugă total prin numărul inestimabil de mărturii directe, clipe neuitate, intens, foarte intens trăite. Câte şi câte anecdote, câte
note folclorice nu cuprinde acest preţios jurnal!
Cu toată sănătatea sa destul de precară, Ştefan Negrea, metodic şi organizat ca nimeni altul, a dat dovadă de o mare putere de muncă în realizarea lucrării
sale „Prin peşterile lumii”. Fară de muncă, nimic nu se poate face.
Publicarea, fie chiar numai a unei părţi din acest „Jurnal”, va fi de un real
folos, sunt adânc convins, nu numai cercetătorilor amatori de peşteri, „speofililor”, speologilor experimentaţi, biologilor, geografilor, turiştilor, dar şi maselor
largi ale poporului – astăzi mai însetate de cultură ca niciodată.
Rămâne ca Editura Sport-Turism să scoată „Jurnalul” lui Ştefan Negrea
într-un mare tiraj, cât mai mare. Credem că nu va regreta că a putut contribui
măcar într-o cât de mică măsură la formarea conştiinţei omului nou. (Nota Ş.N.:
a apărut în 30.000 exemplare).
Bucureşti, 19 sept. 1977 		
L.S. indescifrabil (C. Motaş)
Profesor doctor docent, Director de onoare al Institutului de Speologie
„Emil Racoviţă”,
Om de stiinţă emerit.
5. ANALIZA MANUSCRISULUI de Constantin Motaş
Ştefan Negrea: „Prin peşterile lumii. Din jurnalul unui speolog român”. 1
vol. de 176 pagini şi planşe cu 44 fotografii. Editura SPORT-TURISM. Bucureşti
1979.
(Nota S.N.: Cartea a apărut în 1979 şi conţine 176 pagini text, 4 coliţe
cu 44 fotografii numerotate şi numeroase viniete în text, cu desene făcute
de autor. Tiraj 30.000 exemplare).
Cunoscut pretutindeni atât la noi cât şi peste hotare pentru lucrări de
speologie, ecologie şi zoologie privitoare mai ales la crustaceii cladoceri şi chilopode, Ştefan Negrea prezintă o lucrare unică până acum în literatura speologică
românească.
Această lucrare reprezintă o selecţie din „Jurnalul de călătorie” al autorului
prin şapte ţări ale lumii, inclusiv România. El a fost scris mai întâi ca jurnale zilnice, în răstimp de peste douăzeci de ani de activitate biospeologică la institutul
înfiinţat în 1920 la Cluj, adevarata Atenă a Transilvaniei, de Emil G. Racoviţă,
creatorul Biospeologiei, în cunoscutul şi importantul său „Essai sur les problems
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biospéologiques” (Paris, 1907) «celebrul manifest al lui Racoviţă», după fericita
expresie a Acad. Albert Vandel. Grigore Antipa considera acest „Eseu”: „actul de
naştere al biospeologiei”, iar René Jeannel, „statutul ei fundamental”.
Jurnalul de călătorie al lui Ştefan Negrea prin atâtea ţări, oraşe şi peşteri
din lume este format din capitole unul mai interesant, mai emoţionant decât
altul. Dar „totul nu este să faci fraze frumoase, trebuie să ai ce pune în ele”, a
spus cândva Stendhal. Ştefan Negrea scrie foarte frumos şi a avut din belşugul
experienţei sale ce pune în scrisul său. De aceea scrisul său este şi instructiv şi
educativ. Un suflu discret de cald patriotism animă paginile lucrării de faţa a
lui Ştefan Negrea. I-a tresăltat de bucurie inima sa de român, când la sărbătorirea marelui sculptor francez Rodin pentru titlul de nobleţe cu care fusese
încununat, a contribuit şi pictorul nostru N. Grigorescu cu opera sa «Lada cu
zestre» împrumutată de la Galeria Naţională de artă din Bucureşti. Chiar şi faptul că Ştefan Negrea nu uită să menţioneze pe cunoscutele noastre cântăreţe de
muzică populară Maria Lătăreţu şi Angela Moldovan, poate fi interpretat tot ca
o manifestare a aceluiaşi spirit de patriotism.
Jurnalul lui Ştefan Negrea cuprinde: „Prefată”, „Mărturisire către cititor”
şi nouă capitole.
Emoţionante, dacă nu cele mai emoţionante pagini din Jurnalul său sânt
consacrate evocării anilor copilăriei în capitolul „Mărturisire către cititor”.
M-am născut naturalist – scrie Negrea – nu însă şi biospeolog. Îsi schiţează apoi
portertul: «o mogâldeaţă de om (nici nu împlinisem importanta vârstă de trei
anişori) năpădită de o claie ciufulită de păr balai, molatic ca mătasea păpuşoiului, şi mereu încâlcit de adierea vântului primavăratic». Se vede îmbrăcat într-o
rochiţă croită dintr-o pestelcă a mamei sale, lipăind desculţ sub supravegherea fraţilor săi mai mari Mihai şi Mitică. Şi privind «cu ochii de culoarea ierbii
crude», muşuroaiele de furnici, florile de câmp, albinele şi bondarii care se furişau în corolele multicolore să le fure din nectar. Mai frumos nici că se putea scrie.
Dar, iată ceva şi mai minunat şi mai senzaţional. Cuprins de o adâncă
mirare, băieţasul observă într-o zi un „cotar” măsurând o crenguţă de cireş. Pas
de-l mai smulge de la această privelişte neobişnuită pentru el. Ea l-a impresionat
atât de puternic încât a reuşit să trezească pentru toată viaţa zoologul ce dormita
în el. «De atunci, scrie Ştefan Negrea, la început în joacă, apoi conştient, am
fost în perpetuă observaţie şi investigaţie a vieţuitoarelor din jurul meu». Ştefan
Negrea era, după cum se vede, un ecolog şi un etolog în faşă.
Din lucrarea de faţă aflăm că Ştefan Negrea a deprins dragostea pentru
fiinţele „cuvântătoare şi necuvântătoare”, respectul faţă de natură de la mama
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sa. „Pe vremea copilăriei mele – scrie el – era tânără şi frumoasă, avea ochi albaştri şi păr negru de madonă”. Băiatul mai scrie în jurnal ca ea «ducea singurică
greul gospodăriei, iar noi cei patru fraţi şi o soră, o năuceam de cap». Vara aceşti
ghiavoli, cum ar zice marele nostru humuleştean, Ion Creangă, se ţineau de ea
prin ogradă. Iarna se îngrămădeau în jurul plitei pe care clocotea mămăliga sau
da laptele în foc. Am reprodus aici aproape aidoma pasaje extrase din jurnalul
său. Ele arată că Ştefan Negrea, moldovean fiind, este un foarte bun povestitor, emul al lui Ion Creanga. Tot din cartea de faţă noi aflăm că Ştefan Negrea
s-a născut în Gura Văii, sat „cu nume mioritic”, în seara zilei de 6 noiembrie
1930, într-o casă «tocmai de la o margine în creştetul unui deal bântuit de toate
vânturile».
Cititul jurnalului lui Ştefan Negrea ne fură pe nesimţite. Şi iată-ne pe Valea
Cracăului, către Stânca Şerbeştilor şi Războienii lui Ştefan cel Mare. Iată-ne
peste dealul Balaurul prin păduri încă virgine în care odinioară haiduci cu faimă
aţineau calea ciocoilor exploatatori ai săracului rămas numai cu cămaşa de pe
el şi cu ochii sa plângă.
Dacă ţinem drumul până hăt departe – scrie Şt. Negrea – putem zări, mai
mult ghici, codrii de aramă ai Văraticului şi Agapiei (aici s-ar putea aminti că
pictura din biserica Agapiei este opera lui Grigorescu, prieten bun al profesorului Paul Bujor de la Universitatea din Iaşi care î-şi petrecea cu soţia sa, Agripina
Bujor, vacanţele la Agapia). Dar, să nu pierdem şirul şi să ne rătăcim paşii, mai
ales… în digresii. Mai bine să ne aruncăm privirea peste culmea Stânişoarei
după care se ascunde Bistriţa Aurie «până la cuşma sură a Ceahlăului», care se
vede bine în zilele senine. Să lăsăm însă Ceahlăul în singurătatea lui mândră de
piatra şi… „revenons à nos moutons”.
Mariţa, mama lui Ştefan Negrea, fiica învăţătorului Ion Trifan din
Târpeşti, sat aşezat între Humuleştii lui Ion Creangă şi Ghindăoanii lui Vasile
Conta, se trage, după spusele fiului său, din neamul Trifanilor şi Scobailor, rude
de sânge cu Conţeştii de unde vine numele marelui nostru filosof materialist,
care într-o lucrare a sa a îndrăznit să-l combată pe Darwin. Cu o răbdare demnă
de Fabre – scrie Ştefan Negrea – pândea fluturii în zbor, omizile păroase ronţăind frunzele, cosaşii ţârâind în iarbă, greierii «negri ca smoala» scoşi cu paiul din
gaură, furnicile cărându-şi poverile colosale. În adevăr, parcă ar fi fost inspirat
de Fabre în alcătuirea insectarelor pentru colecţii entomologice băieţaşul nostru, cu toată pasiunea sa de colecţionar nu prea a avut şansa să le păstreze.
De la mama sa a învăţat să se apropie de vietăţi şi să le respecte.
Tatăl său, preotul Vasile Negrea, care a absolvit seminarul „Veniamin
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Costache” din Iaşi, era un adevărat poliglot, cunoscând şi vorbind cinci limbi
(latina,greaca,ebraica,germana şi franceza), şi fiind pe deasupra şi un excelent
pedagog, i-a încurajat lui Ştefan înclinarea sa vădita pentru lectură. Îi pune în
mînă, încă din şcoala primară, din biblioteca sa păstrată sub cheie, poveştile
lui Petre Ispirescu, apoi „Robinson Crusoe”, romanele lui Jules Verne şi „Ocolul
pământului” de Arnould Galopin. Era abonat la „Universul copiilor”, revista lui
N. Batzaria („Moş Nae”).
Iată atmosfera în care s-a dezvoltat Ştefan Negrea sub privegherea tatălui său. Acesta se vede că moştenise ceva din patima pentru cultură a lui Ion
Negrea – născut tot la Gura Văii – unul dintre cei doi întemeietori ai liceului
„Petru Rareş” din Piatra Neamţ,«celălat nefiind altul decât Calistrat Hogaş».
Fiica marelui scriitor, Sidonia Hogaş, întemeiase la Piatra, o casă memorială
în care păstra cu sfinţenie diferite obiecte şi manuscrise atinse de mâna tatălui
său. Dar, nu ştim dacă această casă memorială s-a păstrat. (Nota S.N.: Da, s-a
păstrat şi după moartea Sidoniei, profesoară de muzică la liceul de fete unde a
învăţat Didina. A fost condusă la cimitirul „Borzoghean” de multă lume, însoţită de pisica ei favorită – una dintre zecile de pisici, amintind de Hemingway.
Ştefan Negrea este un naturalist prin vocaţie şi în vinele sale curge un
sânge neastâmpărat de exlporator. Poate în cromosomii nucleilor din celulele
sale germinale să existe chiar „gena” marilor exploratori. Dar el nu putea să ştie
aceasta fiind prea tânăr. Ajunsese elev într-a şasea a liceului „Petru Rareş” din
Piatra Neamţ, şi nu se gândise încă pe ce drum avea să apuce. Într-o zi însă, a
fost vrăjit de prima lecţie de zoologie a noului profesor Constantin Garabedeanu.
Mi-am amintit că era un discipol al autorului acestor rânduri, pe atunci profesor
la Universitatea din Iaşi.
Tânărul Ştefan Negrea se simţea atras tot atât de puternic de literatură ca
şi de zoologie. Însă ştie după străvechea şi înţeleapta zicală că „cine umblă după
doi iepuri nu prinde nici unul”. Atunci balanţa ezitărilor a înclinat net spre zoologie. O perspectivă mai lămurită şi mai atractivă s-a deschis în faţa sa. Când,
prin octombrie 1951, student fiind, a făcut cunoştiinţă cu Traian Orghidan,
hidrobiolog cunoscut şi fotograf neîntrecut. Sub influenţa acestuia, Şt. Negrea,
s-a decis să îmbrăţişeze Hidrobiologia. Dar, în ziua de miercuri 24 iunie 1953, a
avut ocazia să intre în Peştera de la Vadul Crişului. Această peşteră cu reliefuri,
resurgente, cu apă abundentă este mult mai propice cercetărilor speologice şi biospeologice, decât Peştera de la Cloşani de pe Valea Motrului Mare, o adevarată
geodă de o frumuseţe excepţională. Încercările de filmare a acesteia din urmă
i-au deteriorat însă frumuseţea; în schimb, fiind în apropierea satului Padeş, ea
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a intrat în istorie prin celebra proclamaţie către popor a lui Tudor Vladimirescu.
Pe atunci nici nu putea bănui Ştefan Negrea că Peştera de la Vadul Crişului va fi
prima peşteră vizitată în viaţa sa, însoţit de Alexandrina (Didina) aleasa inimii
sale, cu care era deja căsătorit din august 1950, la 20 ani; ei vor forma o pereche
de cercetători, zoologi şi biospeologi de nădejde cu care avea să se mândrescă
ţara noastră. Şi vor fi demni de maeştrii lor, profesor Margareta Dumitrescu şi
conferenţiar Traian Orghidan, biologi «convertiţi definitiv la speologie».

Fig. nr. 2 – În faximil, actul de înființare a Institutului de
Speologie din București, copie, în creion, cu scrisul ordonat
al acad. Constantin Motaș (arhiva Ștefan Negrea)

Ştefan Negrea scrie că aceşti doi eminenţi dascăli ai săi plănuiau să grupeze pe speologii clujeni şi pe cei din Bucureşti «într-un institut republican de
speologie». Ei făceau demersuri în acest sens, dar fără aură internaţională, nu
aveau nici o şansă de reuşită, bine înţeles. După părerea lui Şt. Negrea „lipsea o
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forţă catalizatoare, acea personalitate proeminentă, demnă de a succeda marelui dispărut în 1947”, adică lui Emil Racoviţă. Avea desigur dreptate!.
Institutul de Speologie al Republicii Populare Române a fost înfiinţat
prin H.C.M. nr. 1189/1956 în cadrul Ministerului Învăţământului, fixându-i-se
sediul central în Bucureşti şi o filială la Cluj, cum scrie Ştefan Negrea în carte.
Anexăm aici copia unui document din care se vede cine şi cum a înfiinţat acest
institut republican de speologie. Dar numai spre a fi cunoscut şi nu spre a fi
publicat în aceasta lucrare. (Nota S.N: a se vedea Negrea, 1979)
În acest interval neputând sta cu mâinile în sân, până la înfiinţarea acestui
institut, şi nerăbdător ca întotdeauna, a cerut să fie repartizat la Staţiunea de
Cercetări Marine de la Constanţa înfiinţată de Grigore Antipa şi condusă de doi
oceanologi de reputaţie mondială, Mihai Băcescu şi Sergiu Cărăuşu. Timp de
mai bine de doi ani Ştefan Negrea s-a dedat cu trup şi suflet cercetărilor oceanografice. Înfiinţează un laborator de planctonologie în cadrul staţiunii.
Lucrează intens şi cu spor conducând expediţiile pescadorului „Marea
Neagră”. Câte primejdii nu a avut să întâmpine, când talazuri cât casa de mari
loveau în coastă biata coajă de nucă ameninţând s-o scufunde în orice moment.
Abia mă pot stăpâni să nu redau în această clipă evocarea de către Şt. Negrea a
unei furtuni de o violenţă nemaipomenită în Marea Neagră. Descrierea acestei
furtuni este demnă de un literat de meserie. Pentru această inimitabilă descriere, Ştefan Negrea merită toate felicitările. Să noteze Editura Sport-Turism, care
publică cartea.
Înviorătorul mediu marin în zbucium veşnic şi neînţeles, delfinii, cormoranii, roiurile de pescăruşi – totul îl fermecase într-atât pe tânărul nostru zoolog,
încât nu ar mai fi părăsit niciodată bătrânul Tomis, singura poarta de respiraţie
economică la mare a ţării noastre.
„Marea de foc” şi toate farmecele Pontului Euxin şi ale cetăţii Tomis, totul
îl făcuse odinioară să suporte mai curajos nedreptul său exil pe Ovidiu, subtilul
autor al Metamorfozelor, al artei de a iubi (ars amandi), al Tristelor şi Ponticelor.
(Tatăl lui Ovidiu îl bătea ca să-l îndrepte pe o cale mai bună, lăsându-se de poezie. Însă el, poet înnăscut, ţipa sub lovituri tot în versuri: „Parce pater virga non
dicebo carmina”). De câte ori paşii marelui poet nu vor fi rătăcit prin meleagurile
pe unde îşi mânase Jason corabia Argonauţilor săi şi în care cruda şi sălbatica
Medee îşi sfârtecase copii!
Dar, să lăsăm cenuşa marelui poet să se odihnească în pace în pământul atât de ospitalier al acestei ţări. Autorul acestor rânduri (C.M.), pe când
era director al Staţiunii Zoologice de la Agigea, pe o barcă cu motor numită
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„Noctiluca” – nume parcă predestinat – a avut nu o dată ocazia să observe în
nopţile fără lună fosforescenţa mirifică a noctilucelor. Odinioară tot autorul
acestei pagini şi cu Ştefana soţia sa, într-o barcă cu doi pescari veseli se îndreptau spre faimosul „Chàteau d`If” din Mediterana. Cetatea masivă şi sumbră,
unde se petrecuse aventura neuitată a Contelui de Monte-Cristo, se vedea la
orizont parcă ieşind direct din mare. Am asistat acolo, în amurg, la un spectacol fascinant, de neuitat. Marea ardea pe o intindere imensă. Era în întregime
cuprinsă de foc, de focul noctilucelor şi al altor organisme microscopice, sclipind
în mii de culori ca nişte nestemate din comoara Nibelungilor. Dar, reânviindu-l
pe Sigfried să nu-l uităm pe Negrea. Ce-a mai făcut prolificul cercetător?
Ştefan Negrea ne aminteşte că în 1971 şi-a susţinut teza de doctorat despre
ecologia cladocerilor (crustacei microscopici) din bălţile Crapina şi Jijila, lunca
inundabilă a Dunării „se zice cu succes”, scrie el. Îl vedem apoi pe Ştefan Negrea:
„Biospeolog la primul Institut de Speologie din lume”. El arată că Institutul
de Speologie al Republicii Populare Române a fost înfiinţat prin H.C.M. nr. 1189
din 21 iunie 1956, alocându-i-se sediul în Bucureşti şi înglobându-se ca filială
vechiul institut creat de E.G.Racoviţă în 1920 la Cluj. Totul este foarte exact.
Însă institutul nu purta încă numele lui Emil Racoviţă. Dar, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la moartea marelui savant, Consiliul de Miniştri al Republicii
Populare Române, prin H.C.M. din 10 dec. 1957, hotărăşte: «Şcoala elementară
din satul Şurăneşti, raionul Vaslui, regiunea Iaşi şi Institutul de Speologie din
Bucureşti vor primi numele de „Emil Racoviţă”. Iar casa în care a locuit Emil
Racoviţă la Şurăneşti prin H.C.M. nr. 1619 din 3 octombrie 1957 este declarată
monument istoric».
Dascălii mei – scrie Ştefan Negrea – îşi ţinuseră promisiunea. Credem
că deopotrivă şi Consiliul de Ministri al R.P.R. îşi făcuse datoria. De atunci
– scrie el – s-au scurs mai bine de două decenii. O viaţă de speolog dăruită
explorării sutelor de peşteri şi avene europene, zecilor de peşteri de la tropice.
«Rodul acelor ani de trudă l-am pârguit-scrie Şt. Negrea – în peste o sută de
lucrări ştiinţifice şi monografii apărute în ţară şi peste hotare. Este o activitate demnă de admirat în domeniu stiinţific. Apoi, prin numeroase articole
şi câteva cărţi de popularizare, Ştefan Negrea a pledat cu căldura necesitatea
protecţiei lumii subterane, a frumuseţii de basm a concreţiunilor care cresc în
zeci şi sute de mii de ani şi se oglindesc în lacuri şi gururi de o limpezime cristalină. Pentru explorarea acestora trebuie însă muncă aprigă şi timp îndelungat.
„Speologia – conchide Şt. Negrea – nu se învaţă în facultate, se deprinde din
mers, practicând-o”.
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Şi, ca s-o poţi practica, este nevoie de mijloace de locomoţie solide şi
rezistente, şi mai ales de şoferi care să cunoască perfect „măruntaiele” maşinilor. Ştefan Negrea, nu uită pe şoferul între şoferi Costică Plopeanu, capabil
să tremure noaptea de frig la gura peşterilor, cu toată groaza lui de ursi, până
se termina explorarea. Eram odinioară cu biologul fracez Claude Delamare
Deboutteville, într-o călătorie spre Piatra Neamţ. Când se produce o supărătoare
pană de motor. Costică Plopeanu într-un sfert de oră scoate motorul din pană. Ei
bine! zice biologul francez, la noi în Franţa ar fi trebuit două sau trei ore pentru
această operaţie, dacă nu jumătate de zi.
Umbra bărbii marinăreşti a lui Ştefan Negrea se profilase pe pereţii atâtor peşteri din ţară. Nu ştim dacă şi aceea a pipei nelipsită din colţul gurii.
Când, călător pe-a lumii valuri, a trecut pe la Giurgiu în ţara vecină şi prietenă
Bulgaria de care ţara noastră este legată atât de strâns. În tot cursul călătoriei
sale spre Bulgaria, Ştefan Negrea a putut să constate din cele văzute şi auzite cât
de mare este popularitatea stiinţifică a Acad. Ivan I. Buresch, ctitor de instiţutii
culturale, iniţiator de cercetări speologice în patria sa. Academia bulgară de stiinţe l-a sărbătorit nu demult într-o sedinţă solemnă pentru împlinirea vârstei
de 90 de ani şi activitatea sa îndelungată dedicată progresului cultural-stiinţific
al ţării sale şi bunei stări a poporului său. Autori străini de Bulgaria, ca şi elevii
săi Liubomir Čvetkov, Pierre Beron, Vasil Gheorghiev, Anelia Petrova s.a., i-au
dedicat maestrului lor numeroase specii noi şi chiar un gen mare: Bureschia.
Ştefan Negrea a vizitat şi celebra peşteră Lakatnik – nu ştim dacă şi
Măgura (Nota S.N.: nu!) – şi a urcat dealul Vitoscha – unde se află casa marelui
biolog şi de unde se desfăşoară înaintea ochilor o privelişte de o mare frumuseţe.
Într-o călătorie în Cehoslovacia, patria lui Iohan Gregor Mendel, părintele geneticii, Ştefan Negrea vizitează faimoasele peşteri Macocha şi Demänova
impresionante prin frumuseţile lor naturale, prin amenajarea lor turistica desăvârşită. Ele atrag anual mii şi zeci de mii de turişti localnici şi din toată lumea.
Vojtech Benicky a scris o carte extrem de interesantă „Slovenske Jaskyne”,
prefaţă de dr. Radim Kettner, profesor la Universitatea Karlova. Fotografiile
splendide din această lucrare sânt executate de Josef Buresch. Se pot admira planşele „Turnul din Pisa”, „Salcia plângătoare”, „Sala de alabastru”, „Styxul” ș.a.
Ţara noastră nu este mai prejos de Cehoslovacia prin peşterile ei şi descoperirile făcute în ele. În Peştera Cioclovina cu Apă, Traian Orghidan a descoperit
un tezaur, hallstattian (după Eugen Comşa) constând dintr-o sumedenie de
mărgele de sticlă, şi o grămadă de obiecte de metal sclipitor de culoare gălbuie.
Aceste obiecte – scrie Şt. Negrea – ar fi servit în majoritatea lor la împodobirea
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cailor, dupa părerea arheologului dr. Eugen Comşa. În ceeace priveşte fauna
subterană, ţara noastră este mult mai bogată decât Cehoslovacia, fiind mai la
sud. În Peştera „La Adam” din Dobrogea, cercetătorii Institutului de Speologie
din Bucureşti, Elena Terzea, Costin Rădulescu, Petre Samson, au descoperit
resturile unei faune cuaternare foarte bogată şi, în plus, piesele unui templu
mitriac de toată splendoarea, din piatră calcară şi nu de marmură, care a facut
mare vâlvă. Geologul Matei Ghica descoperă în peştera Cloşani o galerie nouă,
ceea ce îl uluieşte pe Ştefan Negrea, deoarece era necălcată de om; se duce în
peşteră cu Ghica ca să se convingă de adevăr.
În călătoria sa prin Germania estică Ştefan Negrea trece prin oraşe vestite:
Jena, Weimar, Erfurt, Dresda, Leipzeig şi câte altele, notând tot ce vede în cale,
poziţie geografică, interes istoric, agricultură, industrie, artă. Vizitează peşteri
unde există o statuie în centrul oraşului ridicată în onoarea unui om însemnat,
Şt. Negrea dă şi dimensiunile statuii sau bustului. Jurnalul lui Ştefan Negrea
este o adevarată enciclopedie; unde scrie despre Jena (p.39/107), nu ar fi fost rău
să amintească numele lui Haeckel şi al elevilor săi români (N. Leon, Gr. Antipa,
C.N. Ionescu, Val. Bologa). Este o lipsă. Dar şi statuiei Venerei de Milo îi lipsesc
braţele, iar Victoriei de Samotrache îi lipseşte capul. (Nota S.N.: Despre Haeckel
şi şcoala sa de la Jena am scris în cartea „Pe urmele lui Grigore Antipa” – 1992).
La Paris Şt. Negrea întâlneşte pe Medeea Weinberg de la Muzeul de Istorie
Naturală din Bucureşti. E altă Medee. Nu cea legendară care şi-a ucis copii.
Medeea Weinberg nici n-are copii. Ucide doar muşte pe care le studiază cu cel mai
viu interes. Întâlnirea cu M-lle Nicole Gourbault îi evocă lui Şt. Negrea vremea
colindării cu ea prin Banat, când aduna şi „fixa” planarii pentru lucrările ei ştiinţifice. O revede după 9 ani, şi o găseşte tot trasă prin inel, dar nu mai are „acea
pieliţă fină de piersică, acea culoare sanatoasă în obraji”. Trebuie să mărturisesc
că în loc de pieliţă aş fi întrebuinţat cuvântul piele. Căci pieliţa înseamnă trup,
de unde expresia drac împieliţat, adică întrupat. Caut, după cum vedeţi, nod în
papură, adică în scrisul atât de alert, viu şi nervos al colegului Şt. Negrea. (Nota
S.N: în dicţionar n-am găsit decât sensurile: piele, membrană, epicarp). La
Paris (p.16/126), scrie Şt. Negrea, cunoscutul „Parc de Bagatel” „este în plină
explozie florală (…). Numai Palatul Scânteiei reflectat în unda imensului lac
mai lipseşte pentru a-mi închipui expoflora de la Herăstrău”.
Le Voïevode este supranumele medicului şi distinsului entomolog Jean
Balazuc, care având prieteni destui în Bucureşti vine aproape în fiecare an aici ca
să vadă ce mai fac. La Euabonne, în imprejurimile Parisului, are o vilă modestă.
I-a invitat pe Medeea Weinberg şi pe Ştefan Negrea la el acasă, unde îi aştepta şi
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Madame Claude Balazuc, o femeie scundă şi subţire, mama a cinci copii. Ştefan
Negrea, ca şi Medeea Weinberg, sânt uluiţi văzând că parcă ar fi intrat într-o casă
din Muzeul Satului din Bucureşti. Totul în stil românesc. De la scoarţe, peretare, ștergare olteneşti şi moldoveneşti până la ceramica de Horezu, Marginea şi
Corund. Dar ce nu are în casa lui acest mare îndrăgostit de tot ce-i românesc! În
discotecă: Maria Tănase, Maria Lătăreţu, Angela Moldovan. După cină, proiecţii
nespus de frumoase, fermecătoare. Numai alpinistul Emilian Cristea, maestru
emerit al sportului, poate rivaliza cu Dr. Balazuc în această artă a ecranului. „Nea
Milică” însă, se întrecea pe el însuşi în proiectarea unor diapozitive cu adevărat
inimitabile. Dar de sfaturile sale înţelepte, din păcate, recunoaşte Ştefan Negrea,
nu se prea ţinea seama. E greu să te desparţi de casa ospitalieră a Balazucilor. Dar
gândul lui Ştefan Negrea zboară cu iuţeala fulgerului spre o peşteră în care nu
intrase niciodată. Este peştera numită de italieni Postumia, de sloveni Postojna
şi, remarcă Negrea, fără nici o justificare, Adelsberg. Cu un trenuleţ vopsit în roşu
şi verde, Şt. Negrea a parcurs partea amenajată turistic, lungă de vreo 4.300 m,
a acestei faimoase grote, una dintre cele mai splendide din lume. Însă nu a prea
putut să-şi dea seama de această splendoare, deoarece, ne spune el, îi clănţăneau
dinţii de frig, neavând prevederea să-şi ia un halat gros în spate, pe care adminstraţia peşterii îl punea la dispoziţia vizitatorilor, dacă cereau.
Peştera Postojna este, după cum se ştie, patria amfibianului urodel ovipar
Proteus sau Olmul păstrând toată viaţa branhii externe. Câteva exemplare s-au
adus la Moulis unde s-au aclimatizat complet. Pe acest animal, considerat de
profesorul acad. Albert Vandel ca o formă neotenică capabilă de reproducere, un
distins elev al său Jean P. Durand a făcut asupra ochiului experienţe de cea mai
mare fineţe de care s-a dus vestea pretutindeni.
În jurnalul său Ştefan Negrea semnalează existenţa unor parcuri şi rezervaţii naturale din cele mai renumite regiuni ale Cehoslovaciei, importante din
punct de vedere geologic, speologic, biospeologic şi turistic. O afluenţă mare de
localnici şi de turişti din toate ţările lumii, observă Şt. Negrea, năvălesc în hoteluri, hanuri şi cabane, doritori de aerul curat, nepoluat al Sloveniei.
Într-o biserică ca toate bisericile pe dinafară, nu departe de Praga, ce a văzut
acolo la interior, Şt. Negrea, şi l-a umplut de oroare? Ornamentele, candelabrele,
etc erau alcătuite din oase omeneşti. Ceea ce denotă un prea puţin respect faţă
de om. De mai mare oroare a fost hitlerismul pentru el. L-a stigmatizat cu fierul
roşu, de câte ori a putut.
Dar, să nu pierdem şirul. Iată-l acum pe Ştefan Negrea în punctul culminant poate al carierei sale de speolog şi biospeolog. Este stagiul atât de folositor
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şi plin de învătăminte făcut la Laboratorul subteran al C.N.R.S. de la Moulis.
Cel care a ales aceasta regiune, cea mai bogată în peşteri din Pirineii Orientali,
a fost, după cum se ştie dr. René Jeannel elevul şi prietenul lui Emil Racoviţă.
Dar, ambii nu prea aveau încredere în experienţele de laborator. Amenajarea
Laboratorului de la Moulis, spune Şt. Negrea, a durat doi ani încheiaţi cerând
multă cheltuială şi muncă. Ca fără muncă nimic nu se poate face.
Profesorul Albert Vandel, succesorul lui René Jeannel la conducerea
laboratorului, a făcut eforturi neânchipuite pentru perfecţionarea amenajării
şi organizării acestui laborator unic în lume, în care avea să se formeze cercetători vestiţi prin rezultatele obţinute, cum sânt: Raymond Rouch, Françoise
Lescher-Moutoué, Andrieux şi alţii, toţi cunoscuţi prin lucrările lor cu ecou peste
hotarele Franţei. Au existat laboratoare subterane şi înainte de cel din peştera de
la Moulis. „Toate aceste laboratoare n-au supravieţuit, scrie Şt. Negrea, pentru
că nu şi-au propus decât rezolvarea unor probleme speciale. Lipsite de un plan
unitar de lucru, de o viziune de ansamblu, de o perspectivă de viitor bazată pe o
gândire profundă, erau sortite dispariţiei din capul locului” (text subliniat în
original de C. Motaş – N. Red.). A venit vorba, scrie Ştefan Negrea în jurnalul
său, despre Abatele Henri Breuil, dacă nu ar voi să fie ridicat mai sus, să pretindă
o mitră episcopală. Iar, el a răspuns: „de ce? nu sânt eu Papa preistoriei?”.
O fi avut în mâna Şt. Negrea volumul lui Nicolas Skrotzki „L’abbe Breuil
et la prehistorie”, apărut în 1964, în colecţia „Savants du monde entire”, Edit.
Seghers?. Nu putem şti! (Nota S.N: nu). Ceea ce ştim, este faptul că un scriitor
american, Alan Hougton Brodrick, a scris lucrarea „Father of Prehistory. The
Abbé Henri Breuil. His life and times”. Edit. William Morow&Company. New
York, 1963, 306 pagini ilustrate. Lucrarea scriitorului american, menţionat aici,
a apărut cu un an înaintea celei a lui Nicolas Skrotzki.
Trebuie să punem punct acestei prea analitice prezentări a jurnalului lui
Ştefan Negrea. (Nota S.N.: C.M. s-a oprit cu analiza manuscrisului dactilo
la p. 175 – undeva la cap. „Arta parietală în peşterile din Pirinei”).
Munca şi talentul cu care autorul bine echilibrat şi bine organizat, care
este Ştefan Negrea, vor avea sper ecoul dorit în cercurile stiinţifice ale ţării, atât
în rândul specialiştilor cât şi în cel al populaţiei însetate de cultură.(Nota S.N.:
tineretul caută şi azi, în 2013, cartea prin anticariate, tirajul de 30.000 fiind epuizat în librării în câteva luni).
Bucureşti 19 sept. 1977 			

L.S. (indescifrabil)
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Prof. Dr. Doc. C. Motaş, om de ştiinţă emerit,
Director onorific al Institutului de Speologie
„Emil Racoviţă”, Membru asociat străin al
Muzeului Naţional de Istorie Naturală din
Paris

Fig. nr. 3 – În faximil, pagina a 17-a din manuscris, în cerneală albastră
cu semnătura și titlurile științifice al acad. Constantin Motaș. Adnotările,
în creion, aparțin dr. Ștefan Negrea. (arhiva Ștefan Negrea)
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6. Note de Constantin Motaş cu trimitere la paginile manuscrisului
dactilo (care nu s-a păstrat): Ştefan Negrea „Prin peşterile lumii”
Pag. 9 – Nu cred că Margareta Dumitrescu şi Traian Orghidan să fi plănuit „gruparea într-un singur Institut Republican. Cine a plănuit şi a realizat
aceasta a fost C. Motaş după ieşirea lui din închisoare în 1956 cu ajutorul lui
Ioşca Kişinevschi, secretarul lui Gh. Gheorghiu Dej. (Nota S.N.: a se vedea
lucrarea Şt. Negrea 2007 cu istoricul Institutului de Speologie).
Pag. 10 – Staţiunea zoologică de la Constanţa a fost, după câte ştiu înfiinţată şi dotată cu mobilier de profesorul veterinar Popescu-Daia şi reorganizată
de dr. Grigore Antipa. (Nota S.N.: vezi şi Şt. Negrea „Pe urmele lui Gr.
Antipa” 1990).
Pag. 10–11 – Descrierea furtunii pe mare foarte frumoasă. Geografia
meleagurilor străbătute perfect expusă. De utilizat în peşteri, după Şt. Negrea,
nu cizme de cauciuc deoarece alunecă. Este de părere că un săculeţ de pânză
deasă este mai recomandat decât unul din plastic. Acestea din urmă nu lasă să
se primenească aerul. Deasemeni combinezoanele impermeabile măresc transpiraţia şi o reţin.
Pag. 11 – Şt. Negrea organizează Staţiunea hidrobiologică de la Brăila din
Str. Vapoarelor, nr. 1, cu ajutorul Didinei Negrea şi a lui Stelian Beldescu, toţi
trei transferaţi de la Staţiunea de Cercetări Marine din Constanţa.
Pag. 12 – Şt. Negrea devine biospeolog la primul institut de speologie din
lume. Epoca de aur. Costică Plopeanu şofer şi mecanic hors concurs.
Pag. 13 – „Speologia nu se învaţă la facultate. Se deprinde din mers practicând-o”. Un adagiu fericit.
Pag. 14 – Evocarea lui C. Nicolăescu-Plopşor. Arheolog, etnograf şi folclorist. Vipera la picioarele lui Botoşăneanu, în cort.
Pag. 15 – Cum să te aperi de vipere şi totuşi să nu le ucizi. La Grenoble,
un om roşcovan Piere Rasson, prin 1926, purta o cuşcă de pânză metalică cu
vipere, le scotea, le mângâia şi în văzul lumii se lăsa să-l înţepe viperele. Era
imunizat contra veninului. În pădurile bănăţene S.N. vede sub pietre scorpioni
iar pe Domogled femele de scorpioni cu pui pe spate. În Dobrogea Scolopendra
cingulata (15cm): 2–3 înţepături pot fi mortale.
Pag. 16 – Aude urşi urcând spre rugurile de mure pe Ceahlău; turmă de
mistreţi în creierii Munţilor Almăjului din Banat. În Franţa pe şosele intră
în restaurant; s-au înmulţit enorm din cauza stârpirii lupului care ţinea în
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frâu înmulţirea mistreţului. (Nota S.N.: Oamenii in România taie pădurile, distrug habitatul iar urşii coboară în sate dupa hrană). Peşterile
cu gheaţa din Tatra. Muntii Nizké Tatry (Tatra Joasă) şi munţii înalţi
ca Vysoké Tatry (Tatra Înaltă). Rezervaţii pentru protecţia faunei rare
(ursul, râsul s.a.). Vioiciune de stil. Fauna săracă în opoziţie cu cea din
Bulgaria şi Iugoslavia. În Iugoslavia la Raguza, Insula Brioni, Baronul
C. Hurmuzaki avea o casă şi o proprietate unde studia flora şi fauna,
astăzi reşedinţă de vară a mareşalului Iosip Broz Tito. Profesorul Ivan
Bureš, elevul lui Fr. Vejdovsky la Praga, este citat la tot pasul ca iniţiator
al cercetărilor speologice. Pierre Beron student. Sălaşul lui Buresch pe
Muntele Vitoşa.
Pag. 35 – Lui Şt. N. nu-i plac becurile colorate în peşteri, nici fericit amplasate şi mascate de care se abuzează.
Pag. 36 – Lilieci sperioşi care fâlfâie abia auziţi din aripi moi cu nervuri
de umbrelă.
Pag. 85–86 – Descrierea Peşterii Demänová ( fonetic Demenova). Vizitează
plătind patru coroane. Peştera a fost descoperită la 3 aug. 1921 de Alojz Král.
192 trepte de lemn. Temp. –2˚C vara şi –7˚C iarna. Pune termometru şi confirm (era şfârşit de iulie). Fauna saracă ca la Peştera Macocha. Vârful Gherlach
2663m, cel mai înalt vârf din Carpaţi. Peştera se află în rezervaţia naturală vastă
„Parcul Naţional al Munţilor Tatra”. Morene uriaşe. Parcul ocupă 50965 ha cu
cinci rezervaţii de aproape 17 ha. Taxus baccata – zâmbrul, marmota, cocoşul
de munte, cocoşul de mesteacăn.
Pag. 89 – De la Berlin la Potsdam merge… (Eminescu). Nihil est anni velocius… (Ovidiu).
Pag. 91 – Unter den Linden pe o fâşie de frontieră între Berlinul de vest şi
Berlinul de est, No man’s Land s-au înmulţit considerabil iepurii spune Negrea.
Muzeul Pergamon, Heinrich Schlieman (1822–1890). El descoperă cetatea
Pergamon aproape de Troia. Zidurile altarului Pergamon de un albastru ca al
Voroneţului. Eu cu Ştefănica nu am putut vizita Muzeul Pergamon. De ce?
Pag. 93. – Postul Europa Liberă. Fără comentarii.
Pag. 94 – Zdrobirea nazismului. Hitler succesorul lui Hindenburg. Stalin,
Truman şi Attlee – semnează la Potsdam convenţia privind soarta Germaniei.
Capitularea Germaniei (Sokolov şi Himmler). Sans Souci construit între 1745
şi 1748, 700 soiuri de arbori, 70 km de alei, lacuri şi fântâni, ronduri cu statui,
grote, oranjerii. Neue Palais cu 428 de statui, în stil rococo de un lux extraordinar. Frederik al II-lea zis „cel mare” – cânta din flaut – şi Voltaire.
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Pag. 96 – Şi Goethe a fost în Peştera Baumann, regina peşterilor din
Rübeland. Wernigerode nume sonor: parcă-i din poezia „După melci” a lui Ion
Barbu (Peştera Uve den Rhode plină de gasteropode).
Pag. 97 – Fritz Baumann obosit, aruncă pietre, una dă într-o peşteră minunată. După câteva zile de rătăcire în peşteră Baumann a ajuns la lumină, dar a
închis ochii pentru totdeauna. „Era o zi a anului 1536; la noi, o zi din domnia lui
Petru Rareş „Baumannshőle – o sală se cheamă Goethe Saal. O ghidă blondă
ştie toate colţurile peşterii, toate frumuseţile ei.
Pag. 102 – Schelet de ursul cavernelor (Ursus spelaeus) este reconstituit din
oasele mai multor urşi, notează Şt. N. Aceşti urşi veneau în peşteri ca să moară.
Pag. 105 – Lacul Olmilor (Olmensee). Ce caută proteul aici. Au fost aduse
15 exemplare din Peştera Postojna, dar nu s-au reprodus (cauze necunoscute).
Pag. 107 – Jena, Turingia, Luther, Napoleon, fraţii Humboldt… Numele de
Jena este legat de „apostolul” monismului Ernst Haeckel, maestrul lui N. Leon,
Gr.Antipa, C.N. Ionescu, Valer Bologa, m-ar îndemna să amintesc despre cărţile
lui minunate: „Minunile Universului”, „Enigmele Universului”.
Pag. 108 – Bukenwald, primul lagăr înfiinţat de Hitler (1937). În cuptoare
erau arşi deţinuţi. Karl Koch comandantul lagărului. Soţia sa prelucra pieile
jupuite de pe oameni. Lagăr de groază. 250.000 de oameni arşi în cuptoare.
Pag. 109 – Oraşul Weimar e legat de marii compozitori şi poeţi: Goethe,
Schiller, Franz Liszt, capelmaistru până la moarte, legat de Ana d’a Villa, mama
lui Ćarol Davilla. Johan Sebastian Bach (auch den schőnen muss sterben).
Pag. 111 – Leipzig, oraşul târgurilor internaţionale.
Pag. 112 – Monumentul gigantic, de 95m, al „marei bătălii a naţiunilor”.
Johann Sebastian Bach: orga cu 3600 de tuburi; avea 21 de copii. Cristelniţa
în care a fost botezat Richard Wagner se păstrează şi cea în care a fost botezat
Puşkin se păstrează. Dar cea în care a fost botezat M.Eminescu? (Nota S.N.:
există în biserica din Botoşani unde a fost botezat. Vezi, Negrea 1990).
Pag. 113 – La Dresda s-a născut Aristide Caradja, eremitul de la Grumăzeştii
Neamţului care şi-a cheltuit averea sa mare pentru... fluturi (Nota S.N. în 1953
şi-a donat colecţia muzeului Grigore Antipa, unde a fost preluată pentru
inventariere de Alexandrina Negrea).
Pag. 116 – Rodin a primit pentru statuia Evei titlul de lord. Şi „Lada cu
zestre” de Grigorescu împrumutată de la Galeria Naţională din Bucureşti, scrie
Şt. Negrea a făcut să crească în el mândria neamului său (patriotism evident).
Pag. 117 – Moulis-laboratorul subteran. În drum spre Moulis trece prin
oraşul lui Mozart; el nu are mormânt, nici Lamarck şi nici bietul şi veneratul
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meu profesor Louis Léger de la Grenoble, la care mi-am efectuat teza de doctorat
în 1928.
Pag. 118 – Golopenţa de la Băile Herculane extragea venin de la vipere;
trimitea scorpioni în tuburi din scoarţă de brad (ca pentru brânză). Trimitea
scorpioni prin posta la Iaşi: panică teribilă!
Pag. 125 – Nicole Gourbault evocă vremea colindării prin Banat; Raymond
Rouch (alt celibatar convins), care rezistă ispitelor d-nei Lecher Moutoué.
Michel Bouillon: nu concièrge ci tehnicianul laboratorului subteran de la
Moulis (Nota S.N.: aşa mi s-a prezentat pentru că aşa era încadrat: „sunt
un biet portar”).
Pag. 126 – Parc de Bagatelle îi aminteşte de „expoflora” de la Herăstrău.
Lipseşte doar Palatul Scânteiei.
Pag. 127 – Jean Balazuc distins naturalist şi doctor în medicină locuia
la Eaubonne („ape bune”). Soţia lui avea cinci copii. Interiorul camerelor pur
românesc şi discuri muzicale la fel.
Pag. 129 – Trenul rapid Capitole îl extaziază pe Şt. Negrea prin confort.
Pag. 130 –În oraşul Limoge s-a născut naturalistul francez Louis
Fage(age c’est un phyto-Fage zicea Légere). A fost colaboratorul lui Racoviţă
la „Archives”.
Pag. 131 – Gheorghe Asachi şi olmul. La noi el a fost făcut cunoscut de Gh.
Asachi în gazeta „Albina românească” nr. 35 din 4 mai 1839: „D-lui Conte F. de
Hohenvart (…) aŭ trimis la a noastră (Societăţii natur.) interesantele sale anale.
Acea întâia parte a anului 1838 tracteză despre amfibiu Proteus Angvinus ce pân
la 1790 mai era necunoscut naturaliştilor şi care în acea epocă saŭ cercetat întăia
dată. Acest animal antediluvian, se pare că locuieşce în sânul planetei noastre, el
se găseşce numai în Iliria aprópe de cunoscuta grotă (vizunie) Adlesberg, unde
apele, ce izvorăsc dintre stâncă, îl aduc pe faţa pământului.[ După câte cercetări s-au făcut tot încă nu s’aŭ putut nimica afla despre firea acestei amfibii.
Lungimea sa este de 14 palmace, trage ca la 50 dramuri, el seamănă a peşte şi
are patru picioare scurte de înotat şi de umblat. Cabinetul nostru (Cabinetul de
Istorie natural, n.n. C. Motaş) va primi peste puţin un frumos exemplar de acest
interesant animal”]. „Albina Românească” No. 35. Eşii 4 Maiu 1839”.
Pag. 139 – Armand Viré, experienţe aspru criticate de Racoviţă şi Jeannel.
Laboratorul său Laboratoire de speléo-biologie expérimentale) amenajat prin
1909–1910 şi părăsit în 1914. Laboratorul de la Postojna (mai vechi decât cel de la
Moulis) şi cel din Peştera Podpeška (Slovenia) amenajat în 1931 pentru studiul
ecologic al faunei cavernicole „dar în care s-au făcut doar studii meteorologice”.
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Pag. 142 – D-rul Jeannel lansează idea creării unui laborator subteran.
Alege locul: Moulis şi la 11 feb. 1948 se înfiinţează Laboratoire Souterrain du
CNRS.
Pag. 144 – Lucrările de amenajare a laboratorului au durat doi ani încheiaţi. S-au montat terarii şi acvarii, s-a introdus lumină electrică.
Pag. 145 – La microscop în inima muntelui. Françoise se pregăteşte să intre
în peşteră şi îl invită pe Şt. Negrea care abia aştepta această ocazie.
Pag. 147 – Ad angusta per angusta (Bouillon). Galeria Racoviţă şi galeria
Fage cu acvarii pentru experienţe.
Pag. 153 – Studiile şi experienţele făcute în peştera-laborator de la Moulis
(meteorologie subterană, carstologie, sedimentologie, hidrologie, chimia apelor
subterane, cristalizarea şi formarea concreţiunilor, radioactivitatea sedimentelor (la noi prof. G. Atanasiu: radiaţia concreţiunilor).
Pag. 154 – Şt. Negrea tratează pe larg reproducerea şi dezvoltarea speciilor
troglobii, cu exemple (S. Deleurance-Glaçon, L. Juberthie-Jupeau, F. LéscherMoutoue). Prof. A. Vandel şi colab.(A. şi J. Raynaud, J. Durand) şi M. Bouillon
au reusit să crească protei („salamandra peşterilor”, „olmul”, „dragonul cavernelor”) vezi Gh. Asachi.
Pag. 156 – Proteul ajunge la maturitate sexual abia dpuă 14 ani. Nu este
vivipar ci ovipar. Vandel îl consideră o formă neotenică de urodel, tip primitiv
care îşi păstrează branhiile toată viaţa.
Pag. 156 – Din toate cercetările făcute la Moulis se degajă următoarea importantă concluzie cu valoare de lege: la cavernicole numărul de ouă şi
mărimea taliei lor se reduce. Dezvoltarea embrionară şi postembrionară se încetineşte. Durata vieţii adulţilor se prelungeşte. „Deci mediul subteran modifică
modul de viaţă al animalelor le, prelungeşte considerabil viaţa”.
Pag. 157 – Şt. Negrea tratează bine ecologia cavernicolelor.
Pag. 158 – Şt. Negrea arată că în caz de secetă prelungită la suprafaţa,
lătăuşii de genul Niphargus şi viermii de genul Haplotaxis se refugiază în lojete
săpate în nămol (cum a văzut şi el la populaţiile acestora din Peştera Ţolosu din
Cheile Caraşului).
Pag. 158 – Racoviţă a găsit în peştera Oueil de Neez „un Niphargus mare
perfect sănătos într-un loc unde nu era cea mai mică urmă de apă lichidă şi
aceasta la sfârşitul toamnei după o mare perioadă de secetă”. Carl (1904), a
descris un copepod (Canthocamptus subterraneus) care trăieşte pe guano de
lilieci dintr-o peşteră din Crimeea, şi nu în apă. „Aceste fapte – conchide Carl
– explică de asemenea existenţa amfipodelor şi aselilor în ochiuri minuscule de
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apă, săpate într-o crustă stalagmitică unde pare să lipsească orice aliment. Sânt
convins că aceste animale pot ieşi din apă fără pericol spre a-şi căuta hrana mai
la distanţă, ceeace n-ar putea face decât excepţional în mediu epigeu” (vezi Emil
Racoviţă „Opere Alese”, pag.392).
Pag. 158 – Şt. Negrea arată că R. Rouch a studiat sincron (cu un colectiv),
factorii care intervin în repartiţia în spaţiu a multor specii subterane. Studiază
relaţiile dintre mediile „permeabile în mare” şi „permeabile în mic”. În carstul
de la Baget, R. Rouch a reuşit să lămurească factori importanţi: climatici,
hidrologici, sedimentologici şi chimici ai diferiţilor biotopi în paralel cu studiul
structurii şi dinamicii populaţiilor cavernicole.
Pag. 159 – Endocrinologia animalelor subterane. Michel Bouillon în
numeroase pagini (167–172), vorbeşte numai şi numai despre protei, curiozităţile lor, înmulţirea prin ouă etc, etc. El vorbeşte despre „strigoii peşterilor” şi de
proteu ca „le roi des caverns”.
Pag. 173 – Arta parietală în peşterile din Pirinei. (Nota S.N.: C. Motaş a
pus acest titlu al ultimului capitol din cartea analizată, dar nu a mai apucat
să mai scrie nimic).
19 septembrie 1977
p. conf. Şt. Negrea
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