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În Centrul Cultural de renume care este municipiul Iaşi, sub auspiciile Editurii
„SEPTENTRION” din Rădăuţi, a apărut cartea „Eugen Botezat şi Şcoala de biologie
din Cernăuţi”, autor fiind reputatul profesor Petru BEJINARIU, colaborator statornic al
revistei noastre. Anul apariţiei – 2005. Cartea are un Cuvânt înainte, făcut de
prof.univ.dr. C. Toma, membru corespondent al Academiei Române. Domnia sa
subliniază existenţa unui distinct şi profund fenomen cultural în Bucovina, evidenţiat de
cursurile de vară ale Universităţii Populare „Ion Nistor” din Rădăuţi, al cărui vector este
acest harnic şi prodigios profesor, Petru Bejinariu.
Cartea este recomandată tuturor profesorilor profesorilor, studenţilor, elevilor şi
nu numai, pentru cunoaşterea istoriei biologiei şi a problemelor complexe ale ecologiei,
dar şi a culturii acestei provincii româneşti – mirifica Bucovină, în întregimea sa
istorică.
Cartea începe cu câteva maxime şi reflecţii ale unor iluştri biologi, printre care şi
Eugen Botezat. Reproducem doar una: Iubirea naturii şi cultura naturalist[ sunt pietre
de încercare a civilizaţiei (1942).
Cartea prezintă istoria cercetărilor de zoologie şi fiziologie animală din
Bucovina, unde au strălucit Constantin Hurmuzachi, Iosif Lepsi, Filimon Cârdei,
Ludovic Rudescu, Orest Marcu, Alexandru Roşca, Mihai Băcescu etc.de asemenea, este
redată biografia lui Eugen Botezat, născut la tereblecea, acum în Bucovina de nord, între
Siret şi Cernăuţi, a lui Ion Tarnavschi, şef de catedră la Facultatea de Biologie din
Bucureşti şi director al Grădinii Botanice, traian Ştefureac, Emilian Săhleanu, Grigore
Antipa. În cuprinsul cărţii aflăm date inedite privind contribuţia lui Eugen Botezat la
Unirea Bucovinei cu Patria mamă (1918).
Recomandăm lecturarea acestei cărţi, binevenită în literatura noastră, din
paginile căreia se revarsă entuziasmul şi scrupulozitatea bucovinenilor în cercetarea
biologică şi cultivarea mândriei naţionale privind cunoaşterea istoriei ştiinţelor şi
înţelegerea interdependenţei fenomenelor sociale, economice şi biologice în dezvoltarea
poporului român.
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