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In memoriam profesor Vasile Vicol (28.03.1933 - 24.09.2010)
László Rákosy

Prof Vasile Vicol în timpul ultimului discurs lepidopterologic — Suceava 24.09.2010 (foto. C. Corduneanu)

Vasile Vicol s-a născut la 28 martie 1933 în comuna Războieni (Valea
Albă), jud. Neamţ, unde a urmat şcoala primară. Studiile gimnaziale şi liceale le-a efectuat la Lipova (Arad) şi Bistriţa (Bistriţa-Năsăud). Dorinţa spre
cunoaşterea mai aprofundată a naturii îl împinge spre Universitatea “BabeşBolyai” din Cluj unde în perioada 1951-1955 urmează cursurile Facultăţii de
Ştiinţe Naturale.
După absolvirea facultăţii a funcţionat ca profesor de biologie şi geografie în şcoli din judeţul Mureş, iar în perioada 1966-1967 în municipiul Tg.
Mureş, urmând numeroase cursuri de specializare şi toate examenele până la
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obţinerea gradului didactic I (1983) cu lucrarea “Studiul fluturilor de zii din
Câmpia Colinară a Transilvaniei cu modalităţi de valorificare a cunoştinţelor
în cadrul lecţiilor de zoologie şi filogenie animală la Şcoala Generală nr. 12
din Tg. Mureş”. Din 2002 s-a înscris la doctorat la Universitatea din Bucureşti
sub coordonarea prof. univ. V. Ciochia. Până în 2009 a parcurs examenele şi a susţinut referatele premergătoare susţinerii tezei de doctorat cu titlul
“Contribuţii la cunoaşterea familiei Coleophoridae (Lepidoptera, Insecta) din
fauna României”, rămasă nesusţinută.
Activitatea de colectare şi cercetare a lepidopterelor a început-o din anul
1957, confecţionându-şi singur toate ustensilele necesare. Primele colectări şi
zona cea mai intens cercetată a fost Miercurea Nirajului şi împrejurimile acesteia. După stabilirea în Tg. Mureş (1967) centrul de investigaţie s-a mutat
asupra împrejurimile acestei localităţi. Localitatea cel mai intens investigată
a fost Sânmarghita (jud. Mureş) aparţinătoare comunei Sânpaul. Prof. Vicol
a colectat atât lepidoptere diurne cât şi nocturne, confecţionându-şi singur
instalaţiile pentru colectări nocturne. În 1989, în timpul colectărilor diurne
a fost agresat fizic destul de grav, ceea ce l-a determinat să renunţe la ieşirile
pe teren pe timp de zi, concentrându-se mai ales asupra colectărilor nocturne.
Materialul colectat în perioada 1957-1973, cca. 13000 exemplare a
fost achiziţionat de Muzeul Judeţean de St. Naturii din Târgu Mureş, unde se
află şi în prezent. Materialul colectat după această dată, respectiv cca. 35 000
exemplare, se află încă la domiciliul colecţionarului, în posesia familiei.
Vasile Vicol a încercat mereu prin resursele şi puterile proprii să se documenteze şi informeze ştiinţific. Deseori l-am întâlnit la Biblioteca de Zoologie a Facultăţii de Biologie şi Geoelogie din Cluj, studiind sau împrumutând
literatura existentă aici. Avid de cunoaştere a încercat să publice rezultatele
cercetărilor sale. Prin cele peste 30 de articole, a adus importante contribuţii
faunistice la cunoaşterea lepidopterelor din Transilvania. A colectat exemplare
ginandromorfe (Colias erate şi Chamaesphecia tenthrediniformis). A semnalat mai multe specii de microlepidoptere pentru prima dată în fauna României.
S-a axat asupra unor familii mai puţin studiate, pregătind şi descrierea a două
specii noi pentru ştiinţă (Coleophoridae şi Gracillariidae).
Membru fondator als SLR (5 martie 1990), a participant la mai toate
cele 20 de intâlniri ale lepidopterologilor din România, la alte simpozioane
organizate de SLR, precum şi la taberele de vară. A fost distins cu “Ordinul
Aristide Caradja”, acordat de Societatea Lepidopterologică Română, pentru
merite deosebite în lepidopterologie. La simpozioane şi întâlniri entomologice nu venea cu mâna goală, ci de fiecare dată cu 1-2 comunicări, pe care le
prezenta cu pasiune şi meticulozitate, uneori chiar obositoare pentru auditoriu.
Invitat la Suceava pentru comemorarea trecerii in nefiinţă a profesorului Ioan Nemeş, Vicol răspunde cu entuziasm invitaţiei şi împreună cu dr.
Ioan Dănilă, “dau buzna” in camera din campusul Universităţii Ştefan cel
Mare din Suceava în care eram cazat pentru acelaşi eveniment. In seara aceea
(ultima din viaţa sa), după degustarea unui păhărel de afinată produsă şi oferită
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de Ioan Dănilă, Vicol a fost extrem de vorbăreţ şi spiritual. Ne-a povestit
cum s-a întâlnit prima dată cu I. Nemeş, cât de bine se înţelegea cu acesta,
dezvăluindu-ne şi câteva din planurile de viitor legete, bineînţeles, exclusiv de
lepidoptere. A trebuit să invoc oboseala acumulată pe drum şi ora târzie pentru
ca Vicol să meargă în camera în care i-a fost rezervată.
In ziua următoare (24.09.2010) are loc ceremonia deschiderii simpozionului “Biodiversitatea şi managementul insectelor din România” cu participarea Rectorului Universităţii Stefan cel Mare, prof. univ. dr. ing. Adrian Graur
şi a altor personalităţi universitare. După primele comunicări care au avut ca
tema evocarea personalităţii profesorului Ioan Nemeş, Vicol cere permisiunea
pentru a rosti căteva cuvinte legate de Ioan Nemeş. Venit in faţa auditoriului, Vicol evocă câteva evenimente care-l legau personal de I. Nemeş. Vocea
tremurândă şi căutatul îndelung al unor cuvine potrivite, trădau emoţia care a
pus stăpânire pe vorbitor. Vicol avea obiceiul să vorbească mult, punându-mă
deseori in situaţia să-l rog ca să încheie. De data aceasta a fost neaşteptat de
scurt, s-a întors către mine spunând că doar atât a dorit să spună, după care s-a
aşezat pe locul din sală. In calitatea de moderator al conferinţei am mulţumit
profesorului Vicol pentru intervenţie, consemnând în faţa auditoriului că Vicol este acum veteranul de vârstă al Societăţii Lepidopterologice Române, iar
în primăvara următoare, cu ocazia simpozionului SLR vom aniversa cei 75 de
ani pe care îi va implini. In aceste momente din sală mi se atrage atenţia că lui
Vicol îi este rău. Intr-o clipă am sărit în randul al treilea al sălii, l-am stropit cu
apă, i-am eliberat căile respiratorii şi ajutat de alţi colegi l-am intins pe spate,
în spaţiul dintre scaune încercând să-l resuscităm. Din păcate nu mai avea puls
şi in urma masajului toracic nu am mai putut obţine decât o expiraţie slabă.
Echipa de la Salvare a intervenit după câteva minute, dar prea târziu pentru ca
Vasile Vicol să mai poată fi salvat. Făcuse infarct. Infarctul a fost declanşat
de emoţia stârnită prin luarea cuvântului în faţa auditoriului din Aula Magna a
Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava.
Recorul Universităţii a pus la dispoziţie un sicriu şi mijlocul de transport pentru ca trupul neânsufleţit al colegului nostru să ajungă la familia
îndurerată din Târgu Mureş.
Inmormântarea a avut loc la Târgu Mureş.
Mulţumim Rectorului Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, prof.
univ. dr. ing. Adrian Graur şi prof. dr. Ioan Dănilă pentru implicarea directă
în procedurile necesare actelor de deces, informarea familiei şi transportul
decedatului la Târgu Mureş.
Activitatea lepidopterologică a profesorului Vicol poate fi contabilizată
şi rezumată la numărul lucrărilor publicate, la numărul speciilor şi subspeciilor semnalate pentru prima data din fauna României sau Transilvaniei. Nu
putem contabiliza şi aşterne pe hârtie pasiunea, dorinţa continuă de cunoaştere
şi autoperfecţionare, zilele şi nopţile petrecute în mijlocul naturii făcând
observaţii asupra fluturilor diurni sau nocturni, emoţiile şi sentimentele stâr-
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nite de fiecare clipă în care a fost direct sau indirect, prin cugetare în contact
cu fluturii.
Societatea Lepidopterologică Română a pierdut pe unul dintre cei mai
pasionaţi şi mai consecvenţi lepidopterologi. Fără Vicol întâlnirile noastre
de la Cluj sau alte locuri ale ţării nu vor mai fi ca până acum, randamentul
cunoaşterii faunistice a lepidopterelor din Transilvania se va diminua.
Exprimăm condoleanţe familiei îndurerate, dar totodată şi mulţumirile
nostre pentru înţelegera avută faţă de pasiunea celui care a fost un soţ şi tată
devotat.
Dumnerzeu să-l primească şi să-l odihnească pe câmpuri înmiresmate şi
bogate în fluturi aşa cum i-a fost viaţa pământeană.
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