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1948, he was retired prematurely, having being accused of opposing the Sovietization policy in 
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Profesor şi om de ştiinţă, „naturalist complex şi vizionar, organizator 
abil şi tenace, umanist de un profund realism şi cu o largă deschidere”1, 
Alexandru Borza a fost un erudit. A lăsat posterităţii peste 7500 de pagini de 
lucrări, îndeosebi ştiinţifice, dar şi de popularizare. Biografia sa2 şi a familiei 
sale este una exemplară3. 

Pe linie paternă, Alexandru Borza (21 mai 1887, Alba Iulia - 3 
septembrie 1971, Cluj) era continuatorul unei familii de bravi români. Borza 
este numele unei familii cu originea într-un sat din Munţii Apuseni, fostul 
Berchiş, la 25 km de Turda. Coborâtor din spiţa revoluţionarilor de la 1848, 
dar neştiutor de carte, tatăl său, Ignat Borza, fusese încorporat în regimentul 
românesc de la Alba Iulia. Extrem de motivat, la puţină vreme învaţă să 
citească şi îşi însuşeşte limba germană. Hotărăşte să rămână în armată ca 
sergent-major, dar se va întoarce adesea în satul natal, Berchiş, devenind un 
sprijin moral şi material pentru toţi fiii micii aşezări. Ajută la renovarea şcolii, 
înfiinţează o bibliotecă şi, de-a lungul timpului, îndrumă sau sprijină material, 
pentru a-şi continua studiile, peste 200 de tineri. Osârdia lui a fost atât de 
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apreciată, încât, în 1922, s-a hotărât schimbarea denumirii localităţii în 
Borzeşti. Tot atât de adevărat este că Borza era şi a rămas cel mai frecvent 
nume de familie din localitate. Acum, în satul Borzeşti, care aparţine de 
comuna Iara, din judeţul Cluj, nu se mai ajunge decât dinspre Turda, prin 
Sănduleşti: vechiul drum dinspre Valea Arieşului (Buru) a devenit inaccesibil 
autoturismelor. La ultimul recensământ, în 2011, satul nu mai număra decât 
51 de suflete4. 

Ignat şi soţia sa, Valeria, au avut un singur fiu, pe Alexandru Borza, 
viitorul botanist. Îndrăgostit de flori, la casa din Alba Iulia şi, mai târziu, la 
Turda, Ignat Borza întreţinea o întreagă grădină de trandafiri, precum şi o 
prisacă. Peste timp, Alexandru Borza va scrie: „Mulţumesc postum bunului 
meu tată pentru această introducere plină de dragoste şi delicateţe în lumea 
parfumată a rozelor”. Fire introvertită, copilul Alexandru se apropie tot mai 
mult de lumea plantelor. În vremea vacanţelor de vară de la Teiuş, de unde 
era originară mama, ca elev la şcoala primară şi la liceul din Alba Iulia îi 
încolţeşte interesul pentru botanica populară. De altfel, prima sa contribuţie 
scrisă datează de la vârsta de 19 ani. După bacalaureat, urmează studii 
universitare teologice, în limba latină, şi biologice, la Facultatea de Ştiinţe, 
secţia de Ştiinţe naturale şi geografie (în total şapte ani), apoi doctoratul 
(„summa cum laudae”), cu o teză de botanică (în 1913), toate la Budapesta. Ca 
bursier al Blajului, se va întoarce în calitate de profesor (fig. 1) la liceul 
românesc confesional „Sf. Vasile” (1911-1919). Se specializează la 
universităţile din Breslau/Wročlaw şi Berlin şi stabileşte legături cu mediile 
academice. La Blaj reorganizează muzeul şcolar şi reamenajează „cea mai 
veche grădină botanică din lume înfiinţată [de profesorul Alexandru Uilăcan5 
n.a.] pe lângă o şcoală secundară”, în 1881 (fig. 2), unde, când timpul îi 
permitea, obişnuia să-şi ţină lecţiile.  

La distanţă de un secol însă, vechea grădină a ajuns în suferinţă. În 
prezent, un parteneriat între Biserica Greco-Catolică, proprietarul grădinii, şi 
Primăria Blaj face posibil un „proiect de reabilitare şi reînfiinţare”6. Dacă până 
acum accesul se făcea numai prin incinta liceelor Teologic Greco-Catolic „Sf. 
Vasile cel Mare” şi Tehnologic „Ştefan Manciulea”, în viitor grădina botanică 
urmează să fie legată pietonal de Câmpia Libertăţii, unde, de asemenea, se 
derulează un proiect important de reabilitare şi restaurare. În Piaţa 1848, pe 
faţada imobilului, cândva a fost amplasată o placă memorială de marmură - 
„În această clădire a funcţionat ca profesor de biologie Alexandru Borza 
(1887-1971) între anii 1911-1919 eminent botanist şi om de ştiinţă de 
reputaţie mondială” - al cărei text a devenit şi el greu lizibil şi impune cel puţin 
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rescrierea grabnică. La 1800, în aceeaşi clădire au funcţionat ca profesori 
Samuil Micu Clain, Gheorghe Şincai, Petru Maior. 

În 1918, Alexandru Borza va fi secretar al Consiliului Naţional Român 
din Blaj7 şi delegatul Casinei Române din oraş la Marea Adunare Naţională de 
la 1 decembrie8. Urcat pe o masă de marmură, la hotelul Hungaria, mai târziu 
Apulum, din Alba Iulia, va intona imnul naţional pentru sutele de intelectuali 
din toată România. Participant activ în oraşul în care se născuse şi copilărise, 
mai târziu va scrie: „[îl] socotesc cel mai important moment al vieţii mele”. În 
1948, Iuliu Hossu, episcopul de Cluj-Gherla, îi va încredinţa un exemplar din 
albumul cu fotografiile din zilele Marii Uniri, realizate de Samoilă Mârza9. 
Ulterior, albumul cu coperte vişinii va fi preluat în secret de fiica Viorica 
(Lascu, după căsătorie), opozantă a regimului comunist, care îl va face 
cunoscut publicului după 1989, fiind restituit Eparhiei Greco-Catolice de 
Cluj-Gherla.  

În 1919, la reorganizarea Universităţii din Cluj, profesorul Al. Borza 
este chemat şi se numără printre fondatorii Universităţii „Daciei Superioare”. 
Din 1920, cu un devotament faţă de muncă pe care a reuşit să îl insufle şi 
apropiaţilor, a trecut la organizarea şi amenajarea Institutului de Botanică 
Sistemică, a muzeului şi, mai ales, a Grădinii Botanice a Universităţii din Cluj. 
Sub redacţia sa, între 1921 şi 1947 apărea Buletinul Grădinii Botanice şi al 
Muzeului Botanic de la Universitatea din Cluj. Grădina Botanică constituie, 
probabil, cea mai populară creaţie a profesorului Al. Borza. Mai târziu, va 
arăta:  

„[…]am organizat această instituţie din Cluj după concepţiile noastre, 
inspirate de starea de azi a ştiinţei şi din experienţele câştigate din vizitarea 
celor mai însemnate instituţii similare din Europa şi America de Nord”.  

Dincolo de valoarea ştiinţifică, marele public a îndrăgit grădina botanică 
şi a vizitat-o tot mai mult, în anul 1935, la 10 ani de la inaugurare, 
înregistrându-se peste 45000 de vizitatori. Considerată cea mai importantă din 
ţară, având o suprafaţă de 14 ha şi, în prezent, purtând numele fondatorului 
său, cuprinde mai multe sectoare recunoscute: ornamental, sistematic, grădina 
japoneză, complexul de sere. În 1936-1937, profesorul a înfiinţat o mică 
grădină botanică şi în staţiunea climaterică Stâna de Vale, pentru alpinetul 
specific Munţilor Apuseni, precum şi un laborator, adăpostit într-o seră; 
grădina, amplasată în faţa unui hotel (Excelsior), nu mai există. 

Profesorul Al. Borza s-a manifestat ca promotor al ocrotirii naturii. În 
1930 a fost autorul moral al Legii privind ocrotirea monumentelor naturii. În 
acest sens, în legătură cu necesitatea adoptării legii, publicase, difuzând larg, 
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în toată ţara, o broşură intitulată Ne trebue o lege pentru protecţia naturii. În baza 
aceleiaşi legi a fost instituită Comisiunea Monumentelor Naturii, fiind 
organizate două birouri, unul mai mult cu atribuţii administrative, la 
Bucureşti, şi un altul ştiinţific, pe lângă Institutul Botanic de la Cluj. Între 1933 
şi 1944, Al. Borza a fost director şi redactor al Buletinului Comisiunii 
Monumentelor Naturii, iar din 1938 a îndeplinit funcţia de preşedinte al 
Comisiunii Monumentelor Naturii.  

Al. Borza va fi considerat fondatorul primului parc naţional, în 1935, în 
Retezat. Anterior, în 1933, scria: „Ţara Haţegului, presărată cu aşezări 
omeneşti, înjghebate pe temeiuri dacice plurimilenare şi străbătută de văi 
şerpuitoare, se aşterne ca o grădină vrăjită la poalele muntelui măreţ”10. Şi 
continua:  

„[...] Retezatul este din toate punctele de vedere, geologic şi geografic, botanic 
şi zoologic, ca şi vânătoresc, un pământ sfânt pentru ştiinţă, în întregimea sa 
un monument sacru al naturii, cum nu mai există alte masive la fel în 
România”11. „Activitatea omului în aceşti munţi este sezonieră, redusă la 
puţine luni de păşunat alpin, la exploatările de păduri, temporare, la hoinărelile 
turistice din lunile de vară şi la vânătorile celebre din aceşti munţi”12. 

După instituirea Parcului Naţional Retezat, relativ târziu, în 1944, 
profesorul Borza va publica o lucrare cu titlul Documente, referate şi informaţii 
privitoare la înfiinţarea Parcului naţional al Retezatului, cuprinzând toate 
demersurile realizate începând cu anul 1923. Astfel, potrivit proiectului 
datând din 1934, „Pentru întinderea corturilor cercetătorilor naturalişti, turişti 
şi excursionişti, vor fi indicate terenuri speciale în punctele principale”13. 

După Retezat vor urma alte arii naturale protejate. În 1938, Consiliul 
de Miniştri va confirma (declara) drept monumente ale naturii: muntele 
Detunata Goală, Gheţarul de la Scărişoara, Stejarul lui Avram Iancu din 
curtea mitropoliei de la Blaj şi Cheile Turzii14. În 1942 erau întocmite toate 
formele legale de decretare şi a altor monumente ale naturii, între care Fagul 
Împăratului, amplasat nu departe de Sălciua, pe această cale, în total, în 
România, fiind deja instituite „44 rezervaţii, dintre care câteva se găsesc sub 
ocupaţie străină”15, după Dictatul de la Viena. Vechea Dacia Apulensis, „acest 
minunat ţinut al Mureşului, ascunde încă numeroase colţuri interesante şi 
importante pentru ştiinţă, care ar merita să fie declarate monumente ale 
naturii”16: muntele Scăriţa - Şesul Craiului de la Belioara (pentru care formele 
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legale erau îndeplinite), dealul Colţii Caprei de la Întregalde, Dealul Melcilor 
de la Vidra - Avram Iancu, Cetatea de la Roşia, Colţii Trascăului ş.a.  

Al. Borza este întemeietorul geobotanicii şi fitosociologiei din 
România. Iniţiază publicaţii, scrie, publică, organizează, călătoreşte. Participă 
la congrese internaţionale, este membru al mai multor societăţi de botanică 
străine şi ţine prelegeri la universităţi din alte ţări.  

Din 1940, neobosit, îşi continuă activitatea la Timişoara, unde 
Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Cluj era în refugiu. La 
momentul strămutării, profesorul Al. Borza şi-ar fi dorit ca facultatea să se 
instaleze la Alba Iulia. În anii 1944-1945 este rector, după ce mai înainte 
îndeplinise şi alte funcţii administrative şi de demnitate publică: prodecan şi 
decan (1919-1921; 1935-1936; 1937-1938)17, precum şi secretar general în 
Ministerul Instrucţiunii Publice, Cultelor şi Artelor (1929-1931) şi senator 
naţional-ţărănist (1932-1933) - de altfel, fiind un apropiat al lui Iuliu Maniu. 
Totuşi, nu toţi contemporanii l-au acceptat şi l-au înţeles pe deplin, de vreme 
ce, în 1931, pentru admiterea ca membru în Academia Română, la propunerea 
făcută de Emil Racoviţă (coleg la Universitatea din Cluj şi având greutatea 
unui fost preşedinte al academiei) şi I. Simionescu, jumătate plus unu dintre 
votanţi s-au împotrivit. Practic, Al. Borza a căzut victimă politicianismului şi 
contestărilor reciproce dintre liberali şi ţărănişti. 

Ca rector al Universităţii „Regele Ferdinand I”, în noiembrie 194418, îi 
succeda lui Iuliu Haţieganu, într-un moment în care acesta din urmă nu fusese 
de acord cu solicitarea ministerului pentru „constituirea comisiei de purificare 
a personalului”. Înlocuirea profesorului Haţieganu va fi urmată de arestarea 
sa. Devenit rector (şi preşedinte al comisiei de epurare), Al. Borza va proceda 
în aşa fel încât doar puţini profesori vor fi eliminaţi. La scurtă vreme însă va 
fi pus el însuşi în fruntea listei damnaţilor, fiind considerat „agent manist” şi 
duşman al pătrunderii ideii de democraţie progresistă în rândul studenţimii şi 
profesorimii19 şi, în martie 1945, fiind demis de la rectorat. În vara anului 1947 
va fi considerat „reacţionar”, la 1 septembrie ministerul luând decizia de a-l 
pune, din oficiu, în retragere20, împreună cu alţi profesori, sub pretextul 
„aranjării drepturilor la pensie”.  

Este îndepărtat în 1948, fiind acuzat că se împotriveşte politicii de 
sovietizare a învăţământului, şi este urmărit din cauza „amiciţiilor sale cu 
personalităţi din Occident”21, precum şi pentru activitatea de preşedinte al 
Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi (AGRU) din Eparhia Greco-Catolică 
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de Cluj-Gherla, care se constituise în 1929, la îndemnurile papei Pius XI, ca 
laicii să se angajeze în opera de apostolat a bisericii, precum şi ca necesitate 
pentru susţinerea şi apărarea Bisericii Greco-Catolice în faţa unei presupuse 
ofensive ortodoxe. Gânditor lucid al epocii sale, Al. Borza n-a ezitat nici să-
şi exprime consideraţiile cu privire la realităţile social-politice ale vremii. De 
exemplu, în revista Transilvania, sub titlul Bolşevismul în natură, publicase o 
splendidă povestire-metaforă despre falnica pădure, care, într-o iarnă, a fost 
tăiată, dar care, într-un număr de ani, conchidea, premonitoriu, autorul, va 
renaşte din propria-i cenuşă:  

„[...] prevăd, că peste 6-9 ani vă puteţi plimba din nou într-o frumoasă pădure 
de stejar, oecologiceşte echilibrată, cu clase «sociale» distincte, lucrând în bună 
armonie, completându-se reciproc: copaci, tufe şi stratul de jos, cu muşchi, 
ciuperci şi câteva floricele. Căci aşa este rânduiala firii, să fie mari şi mici, 
stăpâni şi slugi, bogaţi şi săraci, cinstiţi şi netrebnici. Un bolşevism trecător n-
a putut răsturna în pădurea mea scumpă această lege fatală. Şi de bună seamă 
nici în lumea oamenilor nu va putea-o schimba în veci!”22. 

Profesorul Al. Borza a devenit un proscris:  

„Securitatea încă nu era foarte riguros organizată; un binevoitor, informat de 
ce se pregătea, a trimis-o pe soţia sa la doamna Borza, cu recomandarea ca 
profesorul să plece imediat din Cluj. Ceea ce a şi făcut, iar noaptea Securitatea 
a venit să îl ridice. Dar el era plecat «în excursie botanică, nu ştiu unde», i s-a 
răspuns. A urmat percheziţia «de rigoare». «Excursia» a durat şapte ani”23. 

Potrivit fiicei profesorului, Viorica Lascu, în seara plecării a înnoptat la 
marginea Clujului, la familia lui Dionisie Totoescu, continuându-şi drumul a 
doua zi, în zori. În şapte ani de exil a cutreierat multe locuri şi a fost găzduit 
de numeroşi apropiaţi, începând cu fiica sa Veturia Ţenchea, de la Timişoara, 
şi cu profesoara Elena Dragoescu. O perioadă a petrecut-o la Banloc, fiind 
primit de inginerul agronom Nicolae Negruţiu, nepotul soţiei sale, şi, apoi, de 
familia altui inginer agronom, Valer Todoran. Ulterior s-a apropiat de casă, 
având drept gazde pe verii lui din Teiuş, Cornelia Bălan, Fevronia Tropa şi 
preotul Tuluş, respectiv pe verişoara sa din Alba Iulia, Ana Popa. A străbătut 
România în lung şi în lat, ajungând atât la Bucureşti, la fiii săi Nicolae şi 
Alexandru Borza - nepoţii nu-şi mai amintesc decât că sosea seara şi pleca 
dimineaţa -, cât şi la Certeze, în Satu Mare, la preotul Augustin Soran - unde 
l-a botezat pe nepotul acestuia, Marius Bălaş, în august 1952. Excursiile 
botanice din nord-vestul ţării s-au materializat, în 1966, prin lucrarea Cercetări 
etnobotanice în Ţara Oaşului. 

Valea Sebeşului (Sebeş, Petreşti, Laz şi în amonte) a cutreierat-o timp 
de doi ani (1949-1951), revenind şi în toamna anului 1952. La Sebeş i-a fost 
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gazdă familia lui Longin Cuteanu24, iar în Laz s-ar fi adăpostit la bunicul 
viitorului medic Strâmbu.  

„Oameni de bine” îl preveneau pe U (apelativul folosit în familie) de 
iminenţa unei percheziţii sau arestări25; bagajul de călătorie, inclusiv o trusă de 
herborizare, sub formă de dosar de dimensiuni mari, cu foi de sugativă, îl avea 
mereu pregătit (fig. 3):  

„Şapte ani am herborizat cu pasiune tinerească şi am făcut studii asupra 
vegetaţiei, cu pricepere bătrânească … Am ascultat cântecul privighetorilor şi 
mă încântam de seninătatea florilor, care nu ştiu ce este răutatea 
omenească”26. 

Actualul Muzeu Municipal „Ioan Raica” din Sebeş este păstrătorul 
„colecţiei de plante a botanistului Alexandru Borza, alcătuită cu ocazia 
cercetărilor pe care le-a întreprins pe Valea Sebeşului între anii 1949-1951” - 
cum, sec, se arăta într-un pliant mai vechi. Sunt 15 planşe-ierbar, cu flora 
regiunii, având drept provenienţă cercetările pe teren. Ele au fost cumpărate 
în anul 1957, în lunile august şi septembrie, spre sfârşitul mandatului la muzeu 
al profesorului Ion Berciu (1904-1986), la scurtă vreme după ce muzeul îşi 
deschisese oficial porţile, pe această cale fiind consolidat domeniul ştiinţelor 
naturii. Fiecare planşă este înrămată cu un cadru de lemn de fag, fiert, cu 
dimensiunile de 112 x 82 cm, sub sticlă. Suportul este reprezentat de carton 
alb mat, etichetele fiind scrise în tuş negru şi roşu. O planşă reuneşte între 9 
şi 14 plante, în total fiind reprezentate 176 de plante, astfel: medicinale (5 
planşe); oleaginoase, textile şi narcotice (o planşă); ornamentale (2 planşe); 
utile, originare din URSS (!); interesante, de la Râpa Roşie şi Râpa 
Lancrămului; pomi şi arbuşti fructiferi; arborii pădurilor de foioase; legume şi 
fructe condimentare; cereale şi plante de nutreţ; plante parazite şi saprofite 
(câte o planşă). La momentul achiziţiei starea era descrisă ca bună (la două 
planşe, „bunişoară”), preţul fiind de 100 lei pentru fiecare planşă în parte. Din 
păcate, timpul şi condiţiile de păstrare şi-au lăsat amprenta asupra stării 
acestor exponate (fig. 4), care, de altfel, nu (mai) fac parte din expoziţia 
permanentă a muzeului. 

Cu certitudine, profesorul Al. Borza se cunoştea dinainte cu 
muzeograful (director) Ion Berciu, care, la rândul său, fusese retras la Sebeş 
după trei ani de închisoare, printre capetele de acuzare fiind un articol despre 
Basarabia şi Bucovina ca provincii româneşti27. Anterior, Ion Berciu se 
consacrase ca director al Muzeului din Alba Iulia (1938-1947). Achitând 
planşele-ierbar - în pofida sumelor extrem de mici destinate achiziţiilor şi 

                                                             
24 Ibidem, p. 27. 
25 Mărturie a nepotului Gheorghe Lascu. 
26 Lascu 2004, p. 28. 
27 Dărămuş 2009, p. 390. 
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multiplelor formalităţi aferente28 - Ion Berciu întindea o mână de ajutor într-
o perioadă de restrişte pentru profesor şi familia sa.  

„Din 1947, deci de la data când a fost eliminat de la catedră, şi până în 1954 
n-a avut pensie. Primea bani, ca ziler, de la Comitetul geologic Bucureşti, 
pentru determinarea plantelor culese de botaniştii «generaţiei noi», care poate 
tocmai lucrau la «Floră» [Flora RPR, editată în 13 volume, la care profesorului 
Borza i-a fost interzis să ia parte!]. [...] În 1954 plimbându-se pe corso-ul 
Timişoarei s-a întâlnit cu Petru Groza, care l-a salutat: «Servus Alexandre!»; 
erau bune cunoştinţe de pe vremea în care Petru Groza era în Partidul 
Naţional Ţărănesc (!). «Ce mai faci?» - l-a întrebat primul ministru. «Rău!» - i-
a răspuns profesorul. «De când cu comuniştii tăi, n-am pensie!» Petru Groza 
i-a cerut actele şi peste două luni i s-a acordat o pensie de profesor emerit, de 
2000 lei, dar continua să fie marginalizat”29. 

Oarecum reabilitat, fiind cel mai vechi autor de floră chineză în viaţă, 
la invitaţia Academiei din Beijing, în 1958 i se acceptă să efectueze o vizită de 
două luni şi jumătate în China. Târziu, în 2002, în îngrijirea Veturiei Ţenchea 
(fiică) şi a Mariei Ţenchea, va apărea lucrarea Însemnările unui botanist român 
dintr-o călătorie în China, de Alexandru Borza. Cel puţin un episod, al campaniei 
chinezilor pentru stârpirea vrăbiilor, conţine o evidentă referire la anii de 
pribegie: 

„Şi în această zi, lupta merge mai departe. N-ai crede, dar chiar pe strada 
comercială [din Pekin] am văzut o vrabie pe un pom, care a fost alungată cu 
împuşcături de flobert. O altă stradă era minunat împodobită cu panglici pe 
toate crengile copacilor. Sărmanele păsări. Numai acela înţelege suferinţa şi 
groaza în care trăiesc, care a suferit şi el asemenea prigoană”30. 

Volumele de maximă consacrare au văzut lumina tiparului relativ târziu. 
Anii de refugiu i-au permis profesorului Al. Borza cercetarea de teren pentru 
lucrări importante, precum Flora şi vegetaţia pădurii Soca (Banloc) şi, respectiv, 
Conspectus Florae Romaniae regionumque affinium - cea din urmă publicată în 1962, 
în absenţa sa, prin grija soţiei şi cu sprijinul colaboratorului său fidel Eugen 
Ghişa31. De asemenea, în anul 1959, la Editura Academiei RPR, apăruse Flora 
şi vegetaţia văii Sebeşului: 

„Studiul de faţă este rodul cercetărilor făcute pe teren timp de doi ani de zile 
(1949-1951), continuate şi în toamna anului 1952, şi prezentate Academiei 
RPR în anul 1954. [...] Am putut studia mai temeinic, în special trei puncte: 
regiunea oraşului Sebeş, a satului Laz şi a împrejurimilor de la Oaşa, Tărtărău 
şi Şurian, în munţi. [...] Pentru concursul dat în anii 1949-1952 la executarea 
cercetărilor dificile de la munte le datorez mulţumiri organelor silvice din 

                                                             
28 Ibidem, p. 395. 
29 Tătaru 1993, p. 200. 
30 Borza 2002, p. 70. 
31 Lascu 2004, p. 26-27. 
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regiune. [...] Capitolul istorico-arheologic a fost revizuit de colegii C. 
Daicoviciu şi K. Horedt, iar capitolul relativ la climă a fost redactat cu 
concursul colegului Gh. Pop. Problema principiilor de cercetare şi [a] 
istoricului metodicii a fost pusă la punct cu concursul elevului meu N. Boşcai. 
În sfârşit, îmi îndeplinesc o plăcută datorie arătând că această lucrare a fost 
luată de la început sub egida Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii 
de pe lângă Academia RPR, care a adus toate sacrificiile ca ea să poată apare 
în cele mai bune condiţii, prin grija îndatoritoare a Editurii Academiei RPR”32.  

Prefaţa sugerează astfel traseul sinuos al manuscrisului (vreme de cel 
puţin cinci ani, între 1954 şi 1959), dar mai ales al refugiului autorului însuşi. 
Mai mult chiar, după cum se poate vedea în manuscris33 - capitolele I-III, 37 
pagini dactilo, donate de către autor muzeului din Sebeş - iniţial, profesorul 
Al. Borza făcea referire şi la împrejurările „neobişnuite în care am lucrat”, 
precum şi la „colaboratori devotaţi [care] m-au ajutat substanţial, pentru care 
le exprim mulţumiri sincere”. Ulterior, astfel de precizări au fost eliminate. Pe 
prima filă a manuscrisului, în stânga-sus, se găseşte şi explicaţia olografă a 
profesorului: „Redactarea refăcută de diverse moaşe, printre care Kurt 
Horedt34” (fig. 5).  

În Flora şi vegetaţia văii Sebeşului, cu privire la turism, de exemplu, 
profesorul Al. Borza urmăreşte un eventual impact al acestuia asupra 
vegetaţiei. În contextul posibilităţilor de adăpost (cabana de la iezerul Şurian, 
cantoanele silvice, colonia de vile de la Oaşa Mică, ocolul silvic şi pensiunea 
de la Tău, vechea colonie germană de la Bistra, casele vânătoreşti, stânele), în 
manuscris, arată că „În parchete ce se exploatează muncitorii sălăşluiesc în 
bordeie de pământ, acoperite cu şindrile sau cu scoarţă de molift [molid] şi 
oferă la caz de extremă nevoie adăpost”. Fraza a fost însă cenzurată. În orice 
caz, autorul conchide: 

„[...] nu se poate vorbi de un curent turistic în aceşti munţi, care să fi însemnat 
pentru vegetaţie un pericol remarcabil. Mai mare primejdie înseamnă, pentru 
florile rare de la Râpa Roşie [...] lumea numeroasă de excursionişti duminicali, 
care făcea ravagii serioase în floră”35.  

Într-un articol apărut tot în 1959, după ce descrie şi „lămureşte şi 
originea acestui spectaculos colţ de peisaj”, arătând că tocmai fusese declarat 
monument al naturii - în urma propriilor sale demersuri36 - Al. Borza îşi 
exprimă speranţa că: 

                                                             
32 Borza 1959a, p. 5. 
33 Nr. 3767 din inventarul general al Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeş, nr. crt. 303. 
34 Profesor la Universitatea din Cluj, Kurt Horedt (1914-1991) s-a afirmat ca specialist în 
preistorie şi în istorie veche. 
35 Borza 1949-1951. 
36 Borza 1987, p. 191. 
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„De aici încolo neştiutorii nu vor mai risipi florile rare ale Râpei. Copiii, 
iubitori ai frumuseţilor naturii, vor îndrăgi mai mult flora şi fauna Râpei Roşii, 
care, ca monument al naturii, se va păstra şi dezvolta mai bine. Pe timpul 
dominaţiei austro-ungare, artileria făcea aici exerciţii de tir, dărâmând 
coloanele şi piramidele dantelate, clădite de mâna măiastră a naturii. Doar 
ochiul excursionistului şi obiectivele aparatelor de fotografiat ale turiştilor se 
vor îndrepta de acum încolo spre aceste falnice coloane, pentru a le privi şi 
prinde grandioasa făptură, pentru a face cunoscut în cercuri tot mai largi un 
punct pe cât de pitoresc al naturii, pe atât de accesibil tuturor”37. 

În afara manuscrisului de la Sebeş, profesorul Al. Borza a depus la 
actualul Muzeu Naţional al Unirii din Alba Iulia un document dactilografiat, 
intitulat Amintirile unui naturalist din Alba Iulia - o scriere memorialistică 
redactată în 1949 şi revizuită în 1962-1963. De altfel, în timpul şederii la Alba 
Iulia, la verişoara sa Ana Popa, profesorul „frecventa Muzeul de Istorie, unde 
studia probleme de arheologie, pasiunea sa”38. Tot Muzeul Unirii este locul în 
care Al. Borza a dorit să plaseze colecţia sa de monede - „o grijă ce-l preocupă 
stăruitor în ultimii ani, chiar până în ultimele luni”39 ale vieţii. Astfel că, în mai 
1971, muzeul achiziţionează colecţia numismatică40, cuprinzând numeroase 
monede bizantine din Evul Mediu timpuriu (secolele VI-X), inedite, inclusiv 
din aur41.  

În 1964 a devenit profesor consultant al Facultăţii de Biologie din Cluj. 
Îşi continuă cercetările şi i se conferă titlul de „om de ştiinţă emerit”. 
Reabilitarea rămâne însă parţială şi tardivă.  

Soţia lui Alexandru Borza a fost Veturia (1890-1970) - fiica profesorului 
Ioan F. Negruţiu (1854-1940), la rândul său preot, filolog şi director al Şcolii 
Normale din Blaj (fig. 6). Copiii familiei Borza (tabel 1) s-au numit42: Veturia 
(căsătorită Ţenchea), naturalist; Nicolae Mircea, inginer şi profesor 
universitar; Viorica Valeria (căsătorită Lascu), profesor de limba italiană la 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; Alexandru Ioan, inginer şi 
cercetător ştiinţific; Pius Enea, profesor la Conservatorul din Cluj-Napoca.  

Un corolar al activităţii profesorului Al. Borza a fost Dicţionarul 
etnobotanic, publicat în amurgul vieţii şi pentru care Academia RSR i-a acordat 
Premiul „E. Teodorescu” pe anul 1967. În 1969 este votat, în unanimitate, ca 
membru de onoare al Academiei Române, cea care, cândva, îi refuzase 
accesul, dar adunarea generală, care trebuia să ratifice votul, nu se va mai 
întruni în timpul vieţii celui omagiat. Firul vieţii îi va fi curmat în septembrie 

                                                             
37 Borza 1959b. 
38 Lascu 2004, p. 27. 
39 Resmeriţă, Tarnavschi 1976, p. 151. 
40 Oargă 2013, p. 103-111. 
41 Anghel et alii 2015, p. 177-193. 
42 Resmeriţă, Tarnavschi 1976, p. 147. 
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1971 şi va fi înmormântat la Blaj, în cimitirul mare, românesc, deopotrivă 
ortodox şi greco-catolic, în capela funerară a familiei Negruţiu (fig. 7) - în 
timp, devenită capelă a familiei Borza. 

În 1976 i se consacră un volum monografic, Alexandru Borza. Biolog 
român ctitor al Grădinii botanice din Cluj-Napoca. Tot în 1976, la intrarea în 
Grădina Botanică, se dezveleşte statuia în piatră a profesorului (fig. 8), operă 
a sculptorului Virgil Fulicea (1907-1979)43. În anul 1990, Alexandru Borza va 
deveni membru post-mortem al Academiei Române. La Blaj, în Piaţa 1848, în 
2003, „Astra” va dezveli o placă de marmură in memoriam, eternizându-i pe cei 
16 membri ai Consiliului Naţional Român din Blaj, între care Alexandru 
Borza şi Ioan F. Negruţiu. Trei licee tehnologice din ţară - la Cluj-Napoca, 
Ciumbrud (Aiud) şi Geoagiu (Hunedoara) - dintre care ultimele două cu profil 
agricol, vor purta numele „Alexandru Borza”. Străzi cu numele său vor exista 
cel puţin la Cluj-Napoca (mărginind Grădina Botanică) şi la Timişoara. 

Dintre fii, pe Alexandru Ioan Borza (1921, Cluj - 1998, Bucureşti) 
contemporanii şi-l amintesc ca cercetător ştiinţific, între anii 1971 şi 1983, în 
cadrul Institutului de Economia Comerţului Interior şi a Turismului - actualul 
Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism. De tânăr, de la părintele 
său a preluat ca moştenire afecţiunea pentru natură, precum şi spiritul 
independent, lucid, mereu treaz, deloc înclinat spre compromis. Până în 1961, 
inginerul Alexandru Borza a lucrat în profesia de bază, aceea de constructor, 
pentru ca apoi să se dedice studiilor, inclusiv ca director în Direcţia de Studii 
şi Conjunctură a Oficiului Naţional de Turism, şi cercetării ştiinţifice în 
domeniul turismului. Studiază şi se documentează. Este perioada de creştere 
explozivă a turismului românesc. Curajos, cu argumente, îşi susţine cu tărie 
poziţia. Devenit incomod, este retrogradat succesiv şi apoi pensionat. A 
rămas activ, ca expert în turism, până în ultimele zile ale vieţii, în total fiind 
autor şi coordonator a 64 de studii, precum şi a numeroase articole şi 
comunicări ştiinţifice şi susţinând 55 de conferinţe de popularizare a 
turismului44. Este autor şi coordonator al unor studii despre dezvoltarea 
turismului în judeţul Alba din anii 1975, 197645, 1990 şi, respectiv, 199546. Ca 
un dialog peste timp cu părintele său, între variate alte teme, inginerul 
Alexandru Borza a stabilit măsuri concrete de Valorificare turistică a 
monumentului natural Râpa Roşie. 

                                                             
43 Virgil Fulicea, personalitate uitată în depozitul Cetăţii Făgăraşului, în Monitorul de Făgăraş, 8, din 
aprilie 2014, consultat online la http://www.monitorfg.ro/index.php?option=com_content 
&view=article&id=6723%3Avirgil-fulicea-personalitatea-uitata-in-depozitul-cetaii-fagaraulu 
i&Itemid=28, accesat la 3.03.2016. 
44 Borza 2011. 
45 Borza 2014. 
46 Borza 2012. 
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Atât naturalistul Alexandru Borza, cât şi inginerul Alexandru Ioan 
Borza fac parte din galeria ilustră a pionierilor mişcării de afirmare a 
turismului în România47. Sintetizând din acest punct de vedere contribuţiile 
profesorului Al. Borza, pot fi identificate cel puţin patru direcţii: a) 
militantismul pentru ocrotirea naturii şi instituirea unor arii naturale protejate; 
b) crearea de atracţii turistice în sine, de tipul grădinilor botanice; c) drumeţiile 
şi expediţiile organizate şi ghidate pentru cunoaşterea şi popularizarea unor 
areale cu valoare ştiinţifică şi turistică; d) scrierile cu conotaţii turistice 
realizate în urma numeroaselor călătorii întreprinse.  

În cariera de peste 65 de ani de activitate ştiinţifică şi socială a 
profesorului Al. Borza, drumeţiile în natură, precum şi călătoriile de studiu şi 
la manifestările ştiinţifice din ţară şi din străinătate au fost o constantă. În 
1987, la 100 de ani de la naştere, în îngrijirea lui Gheorghe Lascu, a apărut o 
selecţie de scrieri de călătorie, Amintirile turistice ale unui naturalist. Călător pe trei 
continente. Titlul volumului a fost inspirat de un articol publicat în 1946, în 
pragul vârstei de 60 de ani, autorul folosindu-se de notele de drum întocmite 
de-a lungul timpului, cu precizarea: „pe vremea aceea turiştii adevăraţi îşi 
însemnau impresiile lor într-un carnet, seară de seară”. Obiceiul de a ţine un 
„carnet de excursie”, cu însemnări de pe teren, şi l-a păstrat până la sfârşitul 
vieţii, în total adunând cel puţin 100 de carnete. Fiul său, inginerul Alexandru 
Borza, de asemenea obişnuia să facă însemnări despre întâlnirile şi vizitele sale 
de lucru.  

Totuşi, în articolul din 1946, Amintirile turistice ale unui naturalist, în 
spiritul vremii, profesorul Borza este tentat să limiteze turismul la drumeţie 
şi, respectiv, să-l identifice cu un sport:  

„Cu aceasta am ajuns la scăderile turismului modern, mecanizat, la primejdia 
ce o reprezintă, dacă nu este cuminte îndrumat. Din sport întăritor poate 
ajunge un mijloc de lenevire şi lux, din căutarea inocentă a atmosferei de 
sănătate şi întărire trupească, un mijloc de moleşire vinovată şi stricăciune 
morală!”48.  

Deşi, odată cu trecerea timpului, contribuţiile profesorului Al. Borza la 
diversificarea colecţiilor Muzeului Municipal „Ioan Raica” şi-au pierdut din 
valoarea intrinsecă, preocuparea unui mare român, personalitate de talie 
internaţională, pentru o instituţie aflată la începuturi, cum era muzeul în anii 
’50, este de natură să îi marcheze acesteia din urmă perpetuu devenirea.  

Pionier şi creator de şcoală, autor cu operă vastă, personalitate 
recunoscută a lumii ştiinţifice internaţionale, neobosit şi foarte bun 
organizator, Alexandru Borza avea ca dominante ale activităţii devotamentul 
faţă de muncă, insuflat şi colaboratorilor, şi onoarea. Fă tot ce poţi acum! şi 

                                                             
47 Lupu, Marin-Pantelescu 2009, p. 189. 
48 Borza 1987, p. 34. 
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Urmăreşte cu tenacitate lucrul început! par să fi fost principiile sale călăuzitoare. 
Pentru că munca stăruitoare ce biruie totul49 este cheia succesului. Memento! 
 

Explanation of Figures 
 
Fig. 1. Alexandru Borza as Professor in Blaj (Source: Resmeriţă, Tarnavschi 1976). 
Fig. 2. The (degraded) panel at the entrance of the Botanical Garden in Blaj. 
Fig. 3. Prof. Alexandru Borza in Tău, Sebeş Valley, in 1950 (Source: family archive). 
Fig. 4. Herbal board form 1957, composed by Professor Al. Borza. 
Fig. 5. The first page of the manuscript of the book The Flora and Vegetation of Sebeş Valley. 
Fig. 6. Professor Al. Borza and his wife, Veturia, in May 1967 (Source: family archive). 
Fig. 7. The funeral chapel of the Negruţiu and Borza families, Blaj. 
Fig. 8. Statue of Professor Alexandru Borza in the Botanical Gardens of Cluj-Napoca. 
Table 1.  Alexandru and Veturia Borza family tree (excerpt) (Source: Based on Doina 

Olteanu, son-niece of Ioan F. Negruţiu, in Resmeriţă, Tarnavschi 1976). 
 
 

Abrevieri bibliografice 
 
 

Anghel et alii 2015  - Dan Anghel, Ovidiu Oargă, Monica Ursu, Claudiu Tănăselia, 
Mircea Chintoanu, Marin Şenilă, Studiu privind compoziţia 
metalografică a unor monede bizantine din colecţia Muzeului Naţional al 
Unirii Alba Iulia, în Terra Sebus, 7, 2015, p. 177-193. 

Borza 1920 - Alexandru Borza, Bolşevismul în natură, în Transilvania, 11, 1920, 
p. 929-936.  

Borza 1933 - Alexandru Borza, Retezatul, viitorul parc naţional al României, în 
Carpaţii, 12, 1933, p. 2-8. 

Borza 1939-1942 - Alexandru Borza, Monumentele naturii din Ardealul central şi 
apusean, în Apulum, I, 1939-1942, p. 248-256. 

Borza 1944 - Alexandru Borza, Documente, referate şi informaţii, Bucureşti, 
1944. 

Borza 1949-1951 - Alexandru Borza, Flora Văii Sebeşului, studiu, manuscris, 1949-
1951. 

Borza 1959a - Alexandru Borza, Flora şi vegetaţia Văii Sebeşului, Bucureşti, 
1959. 

Borza 1959b - Alexandru Borza, Monumentul natural „Râpa Roşie” de la Sebeş, 
în Natura, 5, 1959, p. 104-106. 

Borza 1987 - Alexandru Borza, Amintirile turistice ale unui naturalist. Călător pe 
trei continente, Bucureşti, 1987. 

Borza 2002 - Alexandru Borza, Însemnările unui botanist român dintr-o călătorie 
în China, Timişoara, 2002. 

Borza 2011 - Alexandru Borza, Drumurile mele prin turism. Repere bio-
bibliografice, Bucureşti, 2011. 

Borza 2012 - Alexandru Borza, Comorile Albei. Însemnări de drum, Bucureşti, 
2012. 

                                                             
49 Resmeriţă, Tarnavschi 1976, p. 58. 



Nicolae Lupu, Monica Maria Coroş 

486 

Borza 2014 - Alexandru Borza (coord.), Valorificarea turistică a patrimoniului 
material şi imaterial al judeţului Alba, Alba Iulia, 2014. 

Cristea, Pedrotti 2005 - Vasile Cristea, Franco Pedrotti, Cuvânt înainte, la Alexandru 
Borza, Protecţiunea naturii: pagini alese (Nature Protection: Selected 
Papers), Camerino, 2005, p. 3-5. 

Dărămuş 2009 - Gheorghe Dărămuş, Ion Berciu şi Muzeul din Sebeş, în Terra 
Sebus, 1, 2009, p. 389-399. 

Giurgiu et alii 2010 - Dorin Giurgiu, Nicolae Josan, Ionela Mircea, Ioan I. Şerban, 
Dicţionarul personalităţilor Unirii. Trimişii românilor transilvăneni la 
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, Alba Iulia, 2010. 

Lascu 2004 - Viorica Lascu, Internal Exile the Professor Alexandru Borza, în 
StudiaTC, 3, 2004, p. 25-28. 

Lupu, Marin-Pantelescu 2009 - Nicolae Lupu, Andreea Marin-Pantelescu, Alexandru Borza, 
tată şi fiu - precursori ai turismului modern şi ai turismului rural actual, 
în Ion Talabă, Dănuţ Gîţan, Dănuţ Ungureanu, Janos Talpas 
(coord.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. 
Actualitate şi perspectivă, Iaşi, 2009, p. 187-193. 

Manciulea 2003 - Ştefan Manciulea, Aici e pământul sfânt al Blajului, Blaj, 2003. 
Mărgineanu et alii 2004 - Ion Mărgineanu, Daniela Barb Floroian, Cornel Petru Comşa, 

Alba Iulia - întâiul dicţionar fără sfârşit, Alba Iulia, 2004. 
Nicoară 2012 - Mihai Teodor Nicoară, Universitatea din Cluj în anii 1945-1959, 

în Ovidiu Ghitta (coord.), Istoria Universităţii „Babeş-Bolyai”, 
Cluj-Napoca, 2012, p. 201-229. 

Nicoară 2013 - Mihai Teodor Nicoară, Rectorii Universităţii din Cluj (1919-
2013), Cluj-Napoca, 2013. 

Oargă 2013 - Ovidiu Oargă, Monede bizantine din Evul Mediu timpuriu păstrate 
în colecţiile Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, în Călin Cosma, 
Dobos Alpár, Gabriel T. Rustoiu, Aurel Rustoiu, Ovidiu Oargă 
(coord.), Războinici în Transilvania din epoca avară, Cluj-Napoca, 
2013, p. 103-111. 

Pădurean 2011 - Claudiu Pădurean, Savant. Un profesor român a creat ştiinţa numită 
geobotanică. Cine a fost Charles Darwin al României, în România liberă, 
13 ianuarie 2011. 

Resmeriţă, Tarnavschi 1976 - I. Resmeriţă, I. T. Tarnavschi, Alexandru Borza. Biolog român 
ctitor al Grădinii botanice din Cluj-Napoca, Bucureşti, 1976. 

Rusu 2003 - Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române. Dicţionar 1866-
2003, Bucureşti, 2003. 

Sălăgean 2012 - Marcela Sălăgean, Universitatea din Cluj între 1919 şi 1944, în 
Ovidiu Ghitta (coord.), Istoria Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-
Napoca, 2012, p. 127-183. 

Scurtu 1993 - Ioan Scurtu (coord.), România, documentele Unirii, 1918. Album, 
Bucureşti, 1993. 

Tătaru 1993 - Teresia B. Tătaru, Terminologia botanică creştină la poporul român. 
Studiu etnobotanic. Omagiu Profesorului Alexandru Borza, Augsburg, 
1993. 

Ţimonea 2017 - Dorin Ţimonea, Povestea celei mai vechi grădini botanice înfiinţate pe 
lângă o şcoală secundară din lume. Superlativul, găsit de edilii din Blaj, 
în Adevărul, 11 februarie 2017. 

 

 



Contribuţia biologului Alexandru Borza la dezvoltarea patrimoniului 

487 

 

        
 

Fig. 1. Al. Borza, ca profesor                    Fig. 2. Panoul (degradat) de la intrarea  
   la Blaj (sursa: Resmeriţă,                                 în grădina botanică din Blaj 
        Tarnavschi 1976)    
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 Fig. 3. Al. Borza pe Valea         Fig. 4. Planşă-ierbar din 1957, alcătuită de Al. Borza  
  Sebeşului, la Tău, în 1950 
    (sursa: arhiva familiei) 
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         Fig. 5. Prima pagină a                 Fig. 6. Al. Borza şi soţia sa Veturia, în mai 1967 
       manuscrisului volumului                                      (sursa: arhiva familiei) 
    Flora şi vegetaţia văii Sebeşului 
 

 
 
 

                   
 

Fig. 7. Capela funerară a familiilor Negruţiu         Fig. 8. Statuia profesorului Al. Borza din 
                      şi Borza de la Blaj                                 Grădina Botanică din Cluj-Napoca 
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Tabel 1. Arborele genealogic al familiei Alexandru şi Veturia Borza (fragment)50 
 

Ignat BORZA (din 
Berchiş/Borzeşti;  
5 fraţi; subofiţer  

la Alba Iulia, pensionar la 
Turda) 

Valeria, n. Raţiu  
(din Teiuş; 5 fraţi; un singur 

copil) 

Ioan F. NEGRUŢIU (1854-
1940; preot, filolog şi director al 

Şcolii Normale din Blaj) 

Leontina, n. Cristian (1860-
1894; profesor;  

6 copii) 

Alexandru (1887-1971; n. Alba Iulia;  
profesor la Blaj, savant la Cluj) 

Veturia (1890-1970; căs. 1913; 5 copii) 

Veturia (Turicuţa; 1914-
2002;  

profesor şt. nat.);  
căs. Ioan ŢENCHEA 

(1905-1999; jurist),  
3 copii 

Nicolae Mircea 
(1916-1973; ing. şi prof.  
la Politehnica Bucureşti) 
căs. Ileana Bornemisa 
(1917-1998; filolog),  

2 copii 

Viorica Valeria 
(1919-2015; filolog şi 

profesor  
la UBB Cluj)  

căs. Nicolae LASCU  
(1908-1988;  

latinist), 3 copii 

Alexandru Ioan (Puiu;  
1921-1998; inginer) 
căs. Florica Popescu  

(d. 1998; medic 
endocrinolog), 

2 copii 

Pius Enea (1926-1991; 
prof. Conservator Cluj) 
căs. Victoria Botez (n. 
1931; chimist), 3 copii 

Alexandru 
(n. 1940); 

Maria  
(n. 1945); 

Petru  
(n. 1947) 

Doina 
(n. 1941); 

Dan 
(n. 1948) 

Nicolae 
(n. 1948; arh.); Ioan (n. 

1949; biochimist); 
Gheorghe  

(n. 1950; filolog) 

Alexandra 
(n. 1947; fizician); 

Mircea 
(1949-201?; fizician) 

Ruxandra (1965-2015); 
Tudor 

(n. 1967; naturalist); 
Anca 

(n. 1968; medic) 

                                                             
50 Adaptare după Doina Olteanu, nepoată de fiu a lui Ioan F. Negruţiu (Resmeriţă, Tarnavschi 1976). 
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