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VIA�A �I OPERA PROFESORULUI PETRU �USTER 
 

C. Toma 
 
 Petru �uster s-a n�scut la 15 mai 1896, ca cel de-al optulea copil al gospodarului Mihail �uster, în 
satul Coste�ti (comuna R�chi�i) din jude�ul Boto�ani. Tat�l – Mihail �uster era ��ran, veteran al r�zboiului 
din 1877, decorat pe câmpul de lupt� de la Plevna; mama – Vasilica �uster (fost� Pânzaru), a vut grij� de 
cre�terea celor 11 copii: 7 b�ie�i �i 4 fete. 
 Petru �uster urmeaz� �coala primar� în satul natal, iar apoi în Boto�ani, pe care o absolv� în anul 
1908, distingându-se printr-o inteligen�� �i o memorie deosebite, dovedindu-se harnic �i cuminte, fiind 
premiat la sfâr�itul fiec�rei clase. În perioada 1909-1917 este elev de liceu; mai întâi al renumitului liceu 
„Laurian” din Boto�ani, având coleg, între atâ�ia al�ii, pe un alt viitor mare profesor al Universit��ii ie�ene – 
Mihai Constantineanu; dup� primul an de liceu este înscris la seminarul „Veniamin Costache” din Ia�i. 
Dup� satisfacerea stagiului militar, în 1918 devine student al Facult��ii de �tiin�e de la Universitatea din 
Ia�i, urmând cursurile sec�iilor �tiin�e naturale, fizic� �i chimie, agronomie �i geografie. 
 Este remarcat curând pentru sârguin�a, tenacitatea �i perseveren�a cu care cerceta materialul 
biologic, pentru fine�ea �i abilitatea cu care f�cea disec�ii, pentru dezvoltatul s�u spirit de observa�ie �i 
interesul pentru studiul fenomenelor complexe ale naturii, manifestate cu ocazia expedi�iilor �tiin�ifice 
studen�e�ti. În aproape toate duminicile f�cea excursii în împrejuruimile Ia�ului, împreunp cu colegul �i 
prietenul s�u Mihai Constantineanu. 
 Student fiind, în timpul iernii purta costum popular (suman, i�ari, c�ciul� ��r�neasc�), ceea ce 
atr�gea aten�ia �i simpatia colegilor. 
 Remarcând rezultatele excep�ionale la înv���tur�, dar �i greut��ile materiale cu care se confrunta 
tân�rul student, profesorul universitar Paul Bujor îl ajut� s� ocupe un post de pedagog la Liceul Internat din 
Ia�i. 
 În sesiunea din februarie 1923 sus�ine examenul de licen�� în zoologie, sub conducerea 
profesorului Ion Borcea, având ca subiect al tezei „Insecte d�un�toare agriculturii”; din comisie mai f�ceau 
parte fiziologii I.C. Constantineanu �i N. Cosmovici., În paralel cu studiile din ultimul an, în 1921 este �i 
preparator la Laboratorul de Zoologie descriptiv�, iar în particular urmeaz� �i cursurile Liceului Na�ional 
din Ia�i pe care le absolv� imediat înainte de examenul de licen��; din  acela�i an 1923, paralel cu activitatea 
de asistent, func�ioneaz� �i ca profesor secundar de biologie, timp de 14 ani (1923-1937), la Liceul „M. 
Kog�lniceanu” din Ia�i. 
 A�adar, pentru o scurt� perioad� de timp, este în acela�i timp: student, pedagog, elev, asistent �i 
profesor de liceu; greu de imaginat ! Numai puterea sa de munc� ie�it� din comun, dar �i   nevoile materiale, 
au f�cut posibil� o asemenea situa�ie. 
 Petru �uster a ilustrat Universitatea din Ia�i peste 30 de ani, urcând toate treptele ierarhiei 
universitare: asistent provizoriu (1923-1928), asistent definitiv (1928-1939), �ef de lucr�ri (1939-1941), 
conferen�iar suplinitor (1941-1948), conferen�iar definitiv (1948-1954). Pred� mai întâi cursuri de histologie 
�i embriologie animal�, iar începând cu anul universitar 1949-1950 i se  încredin�eaz� cursul de Biologie 
general�. Motivele pentru care a fost ales Petru �uster pentru aceast� nou� disciplin� de înv���mânt sunt: 
profunda orientare general-biologic� �i filosofic�, vasta cultur� biologic�, adeziunea total� la ideile 
evolu�ionismului, cunoa�terea mai multor limbi str�ine (ceea ce-i permitea s� consulte o bogat� �i variat� 
literatur� de specialitate). În anul universitar 1953-1954, când i-am fost student în anul I, profesorul �uster a 
predat. Istoria biologiei, Bazele darwinismului �i Introducere în biologie; acelea�i cursuri avea s� le predea 
�i în anul universitar urm�tor, dar numai pentru scurt� vreme, deoarece la 24 septembrie 1954 se interneaz� 
la spitalul „C. I. Parhon”, unde se stinge din via��, mult prea devreme, la 11 octombrie. 
 Privind, succint, opera �tiin�ific� a profesorului Pentru �uster subliniem urm�toarele: 

- În 1923 trece licen�a cu teza intitulat� „Insecte d�un�toare agriculturii”. 
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- În perioada 1924-1932 face c�l�torii de studii în Austria (Viena), Germania (Berlin) �i Fran�a 
(Paris), pentru documentare privind dipterele în general, tachinidele în special, analizând 
colec�iile din muzeele de istorie natural� existente în cele trei mari capitale europene. 
Totodat�, lucreaz� în laboratoare de embriologie experimental� �i histologie, cercetând 
sistemul nervos (ganglioni, organe de sim� �i organul auditiv - organul lui Johnston) la 
insecte. În 1929 sus�ine, sub conducerea profesorului Ion Borcea, teza de doctorat intitulat� 
„Contribution à l’ étude des Tachinides en Roumanie”. 

- În 1938 particip� la ce-l de-al 7-lea Congres Interna�ional de Entomologie (�inut la Berlin), 
fiind ale vicepre�edinte al sec�iei de Entomologie sistematic� �i zoogeografic�. 

- Public� peste 55 de articole originale ; din care 35 referitoare la diptere, 15 de embriologie 
experimental� �i 5 de histologie animal�. 

- În 1935 este ales memebru corespondent al Academiei de �tiin�e din România. 
 În perioada 1940-1954 este conferen�iar titular. Sunt unul din ultima serie de studen�i care au 
audiat cursul de Biologie general� predat de profesorul Pentru �uster. 
 Cum ni se înf��i�a nou�, studen�ilor, profesorul Petru �uster: 

- un om punctual, cu fire blând�, apropiat de studen�i; 
- un om cu o memorie fenomenal�, cu talent didactic �i grij� fa�� de acurate�ea textului predat; 
- un om care vorbea liber, clar, sistematizat, fluent, ceea ce te captiva tot timpul; 
- un om exigent, dar în acela�i timp în�eleg�tor la examene, cu r�bdare rar întâlnit� la al�i 

profesori; 
- un om care ni se adresa cu grij� p�rinteasc�, cu respect, care nu �tia s� jigneasc�, chiar dac� 

în r�spunsurile noastre se strecurau gre�eli de neiertat. 
 Îmi aduc aminte un episod: un coleg nu prea �tia subiectul �i, în plus, nu-�i  amintea de nici un 
nume de „savant” sovietic (era la mod� s� dai asemenea exemple); un alt coleg a încercat s�-i sufle, dar el 
nu a în�eles bine numele �i a spus: Volvox tovar��e profesor; cu to�ii am început s� râdem, dar profesorul, cu 
blânde�ea-i caracteristic�, ne-a privit cu îng�duin��, spunând: „domnule, de fapt nu po�i �ine minte pe to�i 
savan�ii sovietici, atât de mul� la num�r; probabil c� Volvox, despre care mata vorbe�ti, a adus mai pu�ine 
contribu�ii la dezvoltarea biologiei, de�i are mare rol pe aceast� planet�”. 
 Cursurile pe care ni le preda profesorul erau pline de substan��, de con�inut. Cultura sa vast�, 
talentul pedagogic des�vâr�it, fenomenala sa memorie hipnotizau studen�ii. Ideile expuse la curs erau amplu 
dezb�tute la seminarii conduse de asistentul Vasile Ghenciu �i consulta�ii, la care noi studen�ii participam cu 
mult interes. 
 De�i era obligat s� expun� ideile lui Lâsenko, se observa clar c� profesorul �uster nu era de acord 
�i nu împ�rt��ea întrutotul concep�ia filosofic� a acestuia. Când nu era de acord cu ceea ce, conform 
programei analitice, trebuia predat, avea un anumit fel de a privi în amfiteatru, folosind un timbru specific 
pentru o fraz� prin care studen�ii în�elegeau c� pozi�ia lui este contrarie: „se spune c� ... �i încheia fraza f�r� 
comentariu; alteori spunea: mai mult nu v� pot spune, pentru c�-i aici de fa�� tovar��a Sofia Ilie (o asistent� 
aevreic�, membru în celula de partid a Universit��ii). 
 Cu satisfac�ie �i mândrie patriotic� punea în valoare operele marilor naturali�ti români, acordând 
aten�ia cuvenit� contribu�iei lor la dezvoltarea biologiei române�ti �i universale. Îl auzeam adesea spunând: 
„Racovi�� a fost cel mai mare evolu�ionism al nostru”. 
 La cursurile profesorului �uster, pe lâng� noi, pe lâng� studen�i de la alte facult��i, veneau cu 
interes �i profesori de �tiin�e naturale din înv���mântul preuniversitar, al�i ntelectuali ai Ia�ului, ceea ce 
demonstreaz� faima de care se bucura eruditul dasc�l în rândurile intelectualit��ii ie�ene, valoarea ideilor pe 
care le expunea la cursurile sale. 
 F�r� revolt�, f�r� sentimente de bravad� inutil�, profesorul �uster a reu�it s� g�seasc� totdeauna 
calea cea mai potrivit� de a spune �i transmite adev�rul, într-o perioad� în care cu greu se putea face acest 
lucru în unele domenii, cum era �i cel al biologiei generale. Îl aud parc� �i ast�zi spunând: trebuie s� 
cunoa�tem foarte bine ceea ce vrem s� combatem. De�i vremurile impuneau, el prezenta concep�iile clasice 
�i cele „moderne” f�r� a sublinia în mod deosebit una sau alta din orient�ri, l�sând pe studen�i s� aleag�. 
De�i atunci miciurinismul era în plin avânt, profesorul �uster a temperat ideile acestui curent prin pozi�ia sa 
combativ�, ar�tând astfel c�, de fapt, era un mendelo-morganist convins, f�r� a c�dea în exager�ri. Punea tot 
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timpul în antitez� concep�ia mendelo-morganist� cu cea minciurinist�, dând posibiliteta celor ce-l audiau s� 
fac� compara�ii. 
 De�i „monitorizat” de profesorul K.V. Skufin (consilier „�tiin�ific” de la Universitatea din 
Voronej – fosta U.R.S.S.), profesorul �uster �inea cursul de Biologie general� absolut neutru �i apatic. Nu-i 
batjocorea pe Linné, Cuvier, Mendel (apuc�tur� la mod� atunci), acceptându-i pe Lamarck �i Darwin, mai 
pu�in pe Miciurin �i Lâsenko. 
 La orele de consulta�ii �inea cursul paralel de biologie, unde eram accepta�i 5-8 studen�i (din cei 
aproximativ 100): eu, Pascal, Petcu, Popovici, Nagler, Zanoschi, Varvara �i Mihai. Aici, Lâsenko era „un 
�arlatan cultivator de graminee �i alte plante aflate când în lupt� inter- �i intraspecific�, când în 
întrajutorare”. Erau o adev�rat� desf�tare aceste ore la care profesorul se desf��ura dezinvolt, f�r� rezerve. 
A�a aflam noi cam ce preocup�ri �i rezultate excep�ionale existau, atunci, în �tiin�a mondial�, în cea 
na�ional� �i în cea sovietic�. 
 Acest dasc�l excep�ional, blajin ca un ��ran moldovean, cu o alt� „opinie biologic�” decât cea 
oficial�, merita s� tr�iasc� debarasarea biologiei de politic� �i ideologie, dar n-a mai apucat ! 
 Dac� ar fi s� subliniez câteva tr�s�turi ale lui Petru �uster omul, iat� ce a� remarca: permanenta 
dragoste �i ata�ament fa�� de oamenii cu care venea în contact, principialitate, generozitate, fine�e �i 
bun�tate neobi�nuite, corectitudine, modestie, popularitate, memorie fantastic�, ie�it� din comun, onestitate, 
blânde�e; era foarte apropiat de studen�i, un bun p�rinte sf�tuitor, în�eleg�tor, cu o r�bdare nem�rginit�; era 
un bun povestitor �i era mândru de a se fi n�scut din p�rin�i ��rani. Era neiert�tor fa�� de cei care-�i râdeau 
de obâr�ia-i ��r�neasc�. 
 �inea foarte mult  la p�rin�ii s�i. În aprilie 1931, aflat la specializare la Viena, i�i invit� tat�l, 
��ran, prezentându-l cu demnitate colegilor �i profesorului s�u H. Prizbram. Avea un cult pentru s�tenii s�i. 
Î�i iubea mult familia, pe fiica sa Florica Elena, care la rându-i l-a idolatrizat. 
 La 24 septembrie 1954 se interneaz� la spitalul „C. I. Parhon” din Ia�i, unde se stinge mult prea 
devreme din via��, la 11 octombrie. O zi mohorât� – 14 octombrie, de ziua Sfintei Parascheva, un cortegiu 
la fel de mohorât a condus pe ultimul s�u drum pe cel ce ne-a fost profesor �i p�rinte, îndrum�tor �i 
sprijinitor moral, dar pentru mult prea pu�in� vreme. În 1955, la 14 octombrie, cei din cercul �tiin�ific 
studen�esc de Biologie am organizat o sesiune de referate, prin care i-am evocat memoria. În 1966, la 
implinirea a 70 de ani de la na�tere, sesiunea �tiin�ific� din toamn� a omagiat figura profesorului, omului de 
�tiin�� Petru �uster. Atunci au vorbit S. C�r�u�u, D. C�r�u�u, F. Cârdei, C. Zolyneak, C. Mândru, Gh. Hasan  
�i laborantul Bourel, to�i pleca�i ast�zi dintre noi. În 1996 am comemorat, în Aula Academiei din Ia�i, 100 
de ani de la na�terea profesorului Petru �uster, prilej cu care au vorbit regretatul profesor Gheorghe Hasan, 
colegul Gheorghe Musta�� �i subsemnatul. În 2004 am comemorat, la Boto�ani, 50 de ani de la trecerea în 
nefiin�� a celui care a fost dasc�l, cercet�tor �i un om de excep�ie prin tr�s�turile sale morale. 
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