DOAMNELOR ŞI DOMNILOR
STIMAŢI COLEGI,
Iată că ne aflăm la cel de al 6-lea Simpozion al Societăţii noastre. Este, zic eu, momentul să
aruncăm o privire în urmă.
Intre 17-18 Octombrie 1997 avea loc primul Simpozion Naţional de Paleontologie. Este primul
moment in istoria ştiinţelor geologice din România când Paleontologia se prezintă ca ea însăşi,
independentă şi cu dorinţa fermă de a arăta că reprezintă un domeniu deosebit de important, de
semnificaţie majoră pentru marele domeniu al Ştiinţelor Naturii. Fără a fi
acuzat de lipsă de
modestie vă reamintesc ca acest moment crucial s-a consumat graţie eforturilor, deloc uşoare, ale
conducerii Laboratorului de Paleontologie de la Universitatea din Bucuresti. Acest început a fost
ocazionat asa cum vă amintiţi de sărbatorirea a 65 de ani de viaţă şi peste 40 de activitate ai celui ce
vă vorbeşte.
Cu această ocazie, noi toţi paleontologii de la Universităţile din Bucureşti, Cluj şi Iaşi alături de cei
de la Institutul Geologic al României, am decis ca sub auspiciile Societăţii Paleontologilor din
România să organizăm din doi în doi ani alternativ câte un Simpozion la Bucureşti, Iaşi şi Cluj, iar
lucrările prezentatea la aceste simpozioane să fie publicate într-un volum sub titlul: Acta
Palaeontologica Romaniae.. Acesta este momentul cu semnificaţie istorica majora al NAŞTERII
primului periodic românesc cu tematica esenţială de paleontologie.
Acum, după 10 ani de la această decizie, putem fi mulţumiţi că ne-am ţinut de cuvânt şi am
demonstrat că dacă este voinţă şi devotament şi daruire şi paleontologii români stau fără nici un
complex alături de paleontologii lumii şi că au şi ei ca şi aceştia un periodic care-i reprezintă. Eu şi
colegii din generaţia mea sau din generaţiile din jurul nostru au visat cu nostalgie la acest periodic. A
fost necesar sa se scurgă 90 de ani de la decretul regal semnat de M.S. Regele Carol I prin care se
înfiinţa PRIMUL laborator de Paleontologie din Vechiul Regat ca acest domeniu să ajungă a fi
prezentat lumii stiinţifice nu numai prin personalitaţile ce au dat cercetarilor paleontologice şi fosilelor
o atenţie deosebită realizând lucrări valoroase publicate în ţară sau strinătate ci şi printr-un periodic
de profil românesc.
Noi cei de atunci, din 1997, putem fi fericiţi astăzi când acesta a ajuns la cel de al 6-lea volum cu
un conţinut care-l face să fie solicitat şi peste hotare. Dar ceea ce este şi mai încurajator este faptul
că acest simpozion la început naţional pe măsaură ce a devenit cunoscut în afara devine
internaţional. Paleontologia românească se afirmă tot mai clar şi documentar nu numai prin vorbe.
Câştigul cel mai mare însă al acestor manifestări ale noastre este acela că şi prin ele, alături de
munca noastră asiduă, demonstrăm că Paleontologia nu este un hobby, nu este ceva de diletant, ci
un domeniu bine delimitat, bine închegat fără de care nu se pot înţelege sau întrevedea progrese atât
în lumea ştiinţelor biologice cât şi a celor geologice. A venit momentul când în cadrul Ştiinţelor Naturii
diversele domenii de activitate fie că se ocupă de lumea vie de azi, fie ca încearcă să descifreze
evoluţia scoarţei terestre la scara timpului geologic, adică al milioanelor şi sutelor de milioane de ani
şi a legilor ce au condus şi conduc evoluţia scoarţei sau a lumii vii nu pot face progrese, nu pot
înţelege fenomenele fără datele oferite de fosile, de Paleontologie deci.
Iata de ce, stimaţi colegi, azi când deschidem cel de al VI-lea
SIMPOZION al Societăţii
Paleontologilor din România aici, în minunata capitală a Moldovei, să fim fericiţi că Societatea noastră
este vie, trăieşte, şi ca Paleontologia românească, în pofida greutăţilor enorme demostrază ca şi-a
înţeles pe deplin rolul şi locul atât în viaţa ştiinţifică, dar mai ales în cea universitară. Profit de acest
moment festiv ca să mă adresez şi din postura mea de printre cei mai în vâsta şi activi paleontologi
români, generaţiilor mai tinere de Paleontologi, inclusiv studenţilor ce se vor dedica acestui domeniu,
şi să spun:
Ştiu că viaţa este grea, mai ales acum când societatea este dominată de zeul BAN, că nevoile
materiale uneori sunt foarte grele şi tentaţia de a câştiga repede, mult şi facil, este la tot pasul, nu
uitaţi însă că posteritatea ne va judeca. Nu lăsaţi să piară în derizoriu ceea ce s-a realiazat cu atâta
efort şi dăruire. Aveţi obligaţia morală să nu lăsaţi Paleontologia românească să se dizolve iarăşi şi să
devină a cincea roată de la car. Trebuie să facem, prin dumneavoastră, în viitor dovada perenităţii şi
valorii ştiinţifice a paleontologiei româneşti în contextul vieţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
În încheiere, doresc să vă transmit, prin persoana mea ca membru al Academiei Române dar şi ca
cel mai în vârstă membru al primului Laborator centenar de Paleontologie de la Universitatea
bucureşteană, cele mai bune urări de sănătate şi succes deplin lucrărilor Simpozionului.
De asemenea, ţin să felicit comitetul de organizare care a reuşit să ne adune pentru a doua oară,
aici, la Iasi, pentru a discuta probleme de Paleontologie, onorându-i, şi pe această cale, pe înaintaşii
noştri, de la Grigore Cobâlcescu la Ion Simionescu, Nicolae Macarovici şi Liviu Ionesi.
Acad. Theodor Neagu
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