
nr. 4 (27), decembrie 2012 - 185     

ANDREI NEGRU – 
PERSEVERENŢĂ

BOTEZATĂ LA IZVORUL 
VEŞNICIEI

Dr. Eugenia MANEA-CERNEI

Viaţa celor morţi se afl ă în amintirea 
celor vii ...

                                      Cicero

În fulguirea lentă a amintirilor se profi lează 
un bărbat de vreo 29-30 de ani, cu ochi migda-
laţi, o frunte înaltă, gânditoare, conturată de un păr 
buclat, foarte bogat, de culoarea abanosului. Privi-
rea domoală, dar profundă, un zâmbet abia schiţat 
în colţul gurii spuneau foarte multe despre persoana 
sa – un om cu o voinţă  mare, cu un echilibru inte-
rior, cu un calm neafi şat, dar şi cu o uşoară urmă de 
semeţie discretă.

Aceasta-i amprenta sufl etească, care mi-a lă-
sat-o     întâlnirea cu doctorandul Andrei Negru. A fost 
atât de demult... Era prin noiembrie al anului 1966, 
când o ceată de tineri – Andrei Negru, Ionel Junghi-
etu, Mihai Bodrug, Ştefan Lazu şi subsemnata (Eu-
genia Manea – n.r.) – ne-am întâlnit în trenul care 
era să ne rupă de tot ce ne era scump şi drag aici, la 
baştină, şi să ne ducă în oraşul înzăpezit, dar mira-
culos de frumos – Sankt Petersburg. 

Ne însoţea, ca un tată adevărat, directorul Gră-
dinii Botanice a Academiei de Ştiinţe, Alexandru 
Ciubotaru, tânăr şi el pe atunci. A avut grijă să ne 
prezinte unor personalităţi din diversele laboratoare 
ale Institutului de Botanică „Vladimir Komarov”, 
care ulterior ne-au călăuzit paşii pe calea aspiraţiei 
noastre ştiinţifi ce. Plecând spre casă, A. Ciubotaru 
ne-a lăsat cuvânt să-l ascultăm pe Andrei şi să-i ce-
rem sfatul atunci când nu vom putea rezolva unele 
probleme, fi e de caracter personal, fi e de ordin şti-
inţifi c.

Astfel, ca nişte pui rătăciţi în imensitatea acelui 
oraş de pe ţărmul Mării Baltice, numit şi „Veneţia 
Nordului”, ne-am adunat în jurul mentorului nostru, 
Andrei. Mai târziu era să afl u că activase în calitate 
de lector-asistent la Catedra de Botanică a Univer-
sităţii din Tiraspol (pe atunci, Institut). Era stăpân 
pe sine, cunoştea bine ce dorea să studieze, avea şi 
o temă profi lată deja, de aceea era ferm convins că 
va persevera în domeniul pe care şi-l alesese. Era un 
domeniu aproape mistic pentru mine – Paleobotani-

ca – ştiinţa care îmi părea atât de enigmatică încă de 
pe când eram la facultate.

Pentru Andrei nimic nu era mai de preţ decât 
valoarea zilei. Anii de doctorantură şi i-a ars în fl a-
căra permanent aprinsă a studiului. Drept exemplu 
i-a servit ilustrul paleobotanist Pavel Dorofeev. Dar 
în clipele de răgaz, când ne adunam la o mămăliguţă 
cu brânză de oi sau la nişte colţunaşi (pe care iubea 
să-i pregătească Ionel Junghietu), dorul de cei dragi, 
rămaşi la baştină, dorul de casa părintească, dorul 
de mirosul de cimbru de pe colinele copilăriei, dorul 
de busuiocul de la icoane ne copleşea sufl etul. Şi 
atunci... porneau amintirile.

Aşa am afl at că vine din Câmpia Sorocii, cântată 
de Ion Druţă, din Stoicani, un sat frumos ca toate 
satele noastre, precum zice Anatol Ciocanu: Satul 
acela frumos,/ răstignit pe o culme de deal,/ şi-a 
ascuns în noi toate fructele,/ toate fântânile,/ toa-
te poveştile şi toate toamnele/ blajine şi calde ale 
acestui tărâm ...

Şi din acel sat (care şi-a depozitat în el, în An-
drei, toate fructele ...) corabia copilăriei sale  s-a în-
dreptat spre şcoala medie din Soroca. Se făceau stu-
dii serioase acolo, erau profesori tobă de carte, care 
au dat acestui meleag multe personalităţi distinse.

Acolo, în Cetatea Sorocii – Cetatea lui Ştefan 
cel Mare şi Sfânt – şi-a călit caracterul, şi-a pus 
multe întrebări legate de istoria acestui neam ... 
A hoinărit prin peşterile, pe stâncile din împreju-
rimile acelui oraş cu o istorie atât de zbuciumată. 
Poate amprentele din piatră de prin humării i-au şi 
încolţit atunci în sufl et dorul de a cunoaşte trecutul 
acestor stânci, acestor straturi terestre purtând ima-
ginea milioanelor de ani care au trecut peste ele.

Andrei NEGRU
(28.07.1937-21.12.2011)
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Sunt convinsă că ideile care-şi găsesc cuibul 
în sufl etul nostru, sunt „botezate”, cum ar zice 
Nitzsche, la izvorul veşniciei. Şi tematica studiu-
lui său, descifrarea trecutului acestei palme de pă-
mânt, văzut la distanţa de 13 milioane de ani, a fost 
tot botezată la izvorul veşniciei. A muncit ca acel 
Sisif din legendă, înălţându-şi un monument adevă-
rat prin studiile întreprinse în domeniul Paleobota-
nicii, şi anume – Paleocarpologia. A săpat şi a înlă-
turat tone de straturi de pământ, scoţând la lumină 
seminţe sau fructe ce s-au scuturat de pe plante acum 
zeci de milioane de ani. Migala, cu care a insistat să 
le determine, i-a cerut o muncă sisifi că. Dar rezulta-
tele au fost glorioase – identifi carea a 127 de specii 
fosile noi! Dovadă că milioane de ani în urmă, aici 
fremătau sub soare altfel de păduri şi, vorba poetu-
lui, se legănau în vânt altfel de codri ...

Aceste investigaţii originale i-au permis să facă 
concluzii valoroase referitoare la etapele şi fazele 
evolutive ale regnului vegetal pe parcursul ultimilor 
13 milioane de ani, evidenţiind un genotip fl oristic 
nou în evoluţia lumii vegetale a Eurasiei. Cercetă-
rile sale l-au făcut cunoscut în multe ţări ale lumii, 
până-n Japonia. Iar Hans Gregor, savant german, a 
numit o plantă nouă, din perioada terţiară, pe care 
o descoperise, în cinstea savantului basarabean An-
drei Negru.

Am activat în alt domeniu, în alt laborator, dar 
cu bucurie şi interes i-am urmărit treptele, pe care 
urma să le urce cu demnitate. 

Ţin minte, cu cât entuziasm am lucrat noi, 
cercetătorii ştiinţifi ci din Laboratorul Introducţia 
plantelor decorative, împreună cu arhitecţii Mihai 
Şeremet şi Anatol Pânzaru, asupra expoziţiilor Al-
pinariu, Iridariu, Pionariu şi multe altele. În frun-
tea Grădinii Botanice (Institut) era Domnul Negru. 
Cum ne încuraja, cum ne susţinea, cum ne ajuta!

În acea perioadă, începuse Mişcarea de Renaş-
tere Naţională a  neamului românesc de pe acest Pi-
cior de Plai. Ţin minte, era prin anii 1988 sau ’89, 
noi – fl oricultorii, ca de obicei, trebuia să facem o 
expoziţie de fl ori, pe strada (fosta) 28 iunie, să glo-
rifi căm faptele cotropitorului. Entuziasmaţi de gura 
de aer curat al Renaşterii, am îndrăznit atunci, când 
regimul totalitar comunist  mai era în putere, împre-
ună cu Svetlana Manole şi Angela Radu, să facem 
un aranjament fl oral, numindu-l „Tricolorul”. În 
plus, ne-am mai pus şi câte o bentiţă neagră pe frun-
te, în semn de doliu … Doamne, ce zarvă am mai 
stârnit! Ce pojar! Unde s-a mai pomenit aşa ceva? 
La covor! Însă directorul Grădinii Botanice Andrei 
Negru ne-a luat apărarea. Nu ştiu cum a temperat 
spiritele, dar ne-au lăsat în pace ...

Numai datorită Domniei Sale, care a luat o de-
cizie justă, solicitându-i mult curaj în acea perioadă 
încă obscură, fuseseră iniţiate cursurile de studiere 
a limbii române în cadrul Grădinii Botanice. Toţi 
eram bucuroşi, chiar şi alolingvii deveniseră mai 
loiali, mai prietenoşi. Iar noi parcă ne înaripasem, 
parcă zburam ... Era atâta fericire când la completa-
rea actelor, la consiliile ştiinţifi ce, la susţinerea teze-
lor de doctorat, se vorbea o limbă dulce, ca un fagu-
re de miere, vorba poetului, limba vechilor cazanii, 
care-o plâng şi care-o cântă pe la vatra lor ţăranii. 
În acei ani am trăit clipe de sfânt mister, de înălţare 
spirituală! Fericit trebuie să fi  fost şi Domnul Negru 
în acea perioadă.

Ilustrul poet J.W. Goethe în una din maximele 
sale ne anunţă: Fiecare ins priveşte această lume 
gata orânduită, formată şi desăvârşită, doar ca pe 
un simplu element din care se străduieşte să-şi fău-
rească un univers particular pe măsura lui. Acade-
micianul Andrei Negru privea această lume nu ca 
pe un simplu element, el înţelegea complexitatea, 
frumuseţea şi armonia ei. Iar universul său particu-
lar cu adevărat era pe măsura capacităţilor sale. El 
încerca să descopere legităţile, principiile acestei 
lumi, evoluţia ei.

Dureri de inimă-i provocau dispariţia unor spe-
cii de plante rare. De aceea strategia conservării 
biodiversităţii îl preocupa îndeosebi. În acest do-
meniu publică lucrări valoroase, care-i fac onoare. 
Câtă grandoare-i numai în Flora Basarabiei! – lu-
crare monumentală (în 6 volume), concepută de Dl 
academician, în care a antrenat mulţi cercetători şti-
inţifi ci. Păcat că a plecat atât de subit şi nu a văzut 
editate toate volumele ...

Exact cum spunea W. Scott, pasul dintre Timp 
şi Veşnicie este scurt, dar teribil. Cu adevărat teri-
bilă a fost clipa când am afl at că ne-a părăsit Andrei 
Negru, că s-a retras în alt Univers, unde poate e ne-
cesară învăţătura care a acumulat-o aici, pe această 
Planetă Albastră. 

După cum afi rmă Bhartrhari, învăţătura este 
frumuseţea cea mai aleasă a omului... Ea dă glorie 
şi bucurie... Dar cea mai necesară învăţătură, după 
cum ne mărturiseşte Antisthenes, este înlăturarea 
uitării. Şi eu sper că discipolii Dlui Negru, noi toţi 
care l-am cunoscut, i-am admirat consecvenţa şi 
perseverenţa cu care a activat, – nu-l vom uita.

Se zice că viaţa celor morţi continuă prin amin-
tirea celor vii. Andrei Negru va continua să trăiască 
prin lucrările sale de mare valoare, pe care le-a lăsat 
Posterităţii întru înveşnicire!

Iar noi, să aprindem o candelă a memoriei în 
sufl etele noastre şi să-l rugăm pe Bunul Dumnezeu 
să-l odihnească în pace!




