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Studiindu-le grădinile (românilor-nn), le 
cunoşti sufletul, firea şi trecutul.

(Al. Borza)

Pasiunea universitarului clujean, Alexandru 
Borza (1887-1971), pentru cercetările botanice 
răzbate din multitudinea de studii pe care aces-

ta le-a publicat, dar şi din interesul practic pentru organizarea Grădinii Botanice clujene 
şi a Institutul Botanic. Vocaţia sa de cercetător în domeniul botanicii a avut o foarte 
strânsă legătură cu ataşamentul profund faţă de starea culturală a românilor. Ca urmare, 
nu numai interesul ştiinţific, ci şi patriotismul sincer i-a călăuzit cariera universitară. 
„Grădinile botanice, spunea, Al. Borza, trebuie să fie un adevărat muzeu de plante vii, 
pus în serviciul cercetărilor ştiinţifice (...), al răspândirii culturii şi al gustului pentru 
flori în păturile largi ale poporului”.1 Grădinile, mai ales cele de flori, Borza le considera 
o „istorie culturală a poporului”.Pentru a aprecia „graiul florilor”, susţinea botanistul 
clujean, poporul trebuie să aibă un suflet special, o sensibilitate aparte. Al Borza a ajuns 
la această reflecţie observând grădinile ţărăneşti. După propriile mărturisiri interesul 
pentru grădinile rurale şi urbane a crescut în urma deselor călătorii şi excursii din anii 
copilăriei, tinereţii şi ai vieţii universitare.2

În primii ani ai activităţii universitare Alexandru Borza şi-a sistematizat cercetările 
botanice-floristice, pentru a completa conştiincios anumite prioritati tematice, legate de 
ecologie, legicul botanic, flora, migraţia florală etc. Având o foarte evidentă preocupare 
pentru includerea botanicii în ampla dimensiune culturală a timpului, profesorul a fost 

1 Vasile Cristea, Le Jardin Botanique „Alexandru Borza” (Cluj-Napoca), Roumanie, 1997. Felician 
Micle, Grădina Botanică “Alexandru Borza” din Cluj-Napoca, 2002. Emil Pop, Le jardin botanique de 
Cluj, 1966. I.Rezmeriţă, I.T.Tarnavschi, Alexandru Borza. Biolog român, ctitor al Grădinii botanice 
din Cluj-Napoca, Bucureşti, 1976, p. 431.

2 Profesorul Al. Borza a publicat o sinteză în două volume, dedicată florei româneşti: Conspectus 
florae Romaniae reioumque affnum. Al. Borza, Printre flori, Cluj, Tipografia Naţională SA Cluj, 
1931, pp. 3-4.
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interesat de diversitatea utilizării plantelor, ca podoabe, leacuri sau de ritualurile legate 
de credinţa religioasă sau magică.3

În lumea ţărănească grădinile nu erau amenajate de către orişicine, mai doritori de 
ele fiind ţăranii înstăriţi şi intelectualii locului, aceştia din urmă fascinaţi de grădina 
ornamentală urbană. Cunoasterea plantelor din popor, a felului în care ţăranii îşi orga-
nizau gradinile era considerată de el parte a culturii materiale si spirituale, a mentalităţii 
specifice româneşti. Profesorul Borza a încercat să descrie aspectul botanic, floral al 
grădinilor, dar şi simţul estetic, imaginaţia, sentimentele pozitive, care au însoţit isto-
ria grădinilor populare. Savantul a considerat că vocabularul etno-botanic al plantelor 
de gradină releva ataşamentul românilor pentru conservarea şi înmultirea anumitor 
plante de pe la noi. Al Borza a susţinut, la fel ca etnologii şi filologii, că numele latin al 
pomilor fructiferi poate fi considerat un argument ferm al continuităţii daco-romane 
pe teritoriul României. Prezenţa acestor plante de grădină autohtone a fost legată şi de 
migraţia unor populaţii, care în drumul lor pe la noi, au adus seminţe sau plante dintre 
cele enumerate. Faptul că unele plante poartă nume străine, îl conduce pe cercetător 
la concluzia că aceste plante au fost aduse şi adaptate mediului geografic românesc. 4

Al. Borza a constatat că grădinile româneşti s-au dezvoltat sub diferie influenţa cul-
turale, evident, legate de vecinătatea bulgărească, turcească, rusească, ungurească etc. 
Condiţiile prielnice, blânde ale climei de la noi au permis adaptarea unor soiuri de plante, 
ale căror nume au fost tălmăcite după numele străine (greceşti, slave, cumano-turceşti, 
maghiare, germane etc), altele au fost „botezate” de români, iar altele au rămas...fără 
nume. grădinile românilor aveau şi o gamă variată de plante „moderne” (rodia, lămâiul 
crizantema, şi altele) aduse în ţară de pe alte meleaguri: Europa, America de Nord sau 
de Moazăzi, Extremul Orient etc.5

Al Borza a înţeles că starea culturală a locuitorilor din satele româneşti s-a oglindit 
în toate aspectele vieţii, inclusiv în interesul, mai mare sau mai mic pentru grădini. 
În vizitele sale prin sate, în special în cele din Ardeal, acesta a observat că a existat o 
preocupare pentru organizarea grădinilor de plante florale sau neflorale, dar nu într-o 
manieră foarte răspândită. Din starea grădinilor româneşti, susţinea profesorul Borza, 
se putea deduce, dacă sătenii erau harnici sau leneşi, cunoscători şi păstrători ai obice-
iurilor şi ai credinţelor sau, dincontră, delăsători. Cert este că grădinile de la noi erau 
importante surse de hrană, sub forma unor plante comestibile. Se putea uşor observa, 
dacă sătenii din diferite locuri aveau o alimentaţie dezvoltată sau sărăcăcioasă, dacă 

3 Alexandru Borza, “Flora gradinilor ţărăneăti române.II Plantele de podoabă, de leac, de farmece 
şi credinţe”, din Buletinul de Informatii al Gradinii Botanice şi al Muzeului Botanic dela Universitatea 
din Cluj, Vol. V, nr.3-4, 1925, pp. 50-74. Idem, Corelaţia dintre flora României şi poporul român, 
Timişoara, G. Matheiu, 1943, pp. 4-5.

4 Al. Borza, “Flora gradinilor ţărăneşti. pp. 71-73. .Idem, “Numiri populare de plante”, în 
Transilvania, XLI, 1910, pp. 376-377. Idem, Corelaţia dintre flora României şi poporul român, 
Timişoara, G. Matheiu, 1943, p. 9, 16-17. R.Vuia, “Dovezile etnografice ale continuităţii noas-
tre”, în Transilvanua, 1942.C. Panţiu, Plantele cunoscute de poporul român, Bucureşti, 1909. Idem, 
Corelaţia dintre flora României şi poporul român, Timişoara, G. Matheiu, 1943, pp. 7-8.

5 Al. Borza,Printre flori, pp. 6-8.
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duceau o viaţă izolată, plină de prejudecăţi sau erau deschişi spre noutăţile în privinţa 
paletei de plante, comestibile sau ornamentale, pe care uneori aceştia le zăreau în gră-
dinile oraşelor şi târgurilor. 6

Specificitatea domestică a lumii rurale a fost în strînsă legătură cu interesul sau 
dezinteresul pentru grădini. Observaţiile profesorului Borza au condus la ideea că lo-
cuitorii satelor noastre au fost preocupaţi, mai ales de pomi fructiferi, nu cereau o îngri-
jire aparte, clima priindu-le foarte bine. Era cazul prunilor, cireşilor, vişinilor, merilor, 
ale căror fructe erau utilizate pentru a fi transformate în băuturi alcoolice sau oţet. În 
privinţa organizării grădinilor, tot din simţ practic, sătenii români aveau predilecţie 
pentru cultivarea legumelor: cartofi, varză, roşii, vinete, fasole, morcovi, ceapă, usturoi, 
ridichi, hrean, lobode, mărar, pătrujel, cimbru, leuştean, ţelină, bostani, in şi cânepă. 
Dintre legume, castraveţii erau cultivaţi mai rar, napii la fel, iar cucuruzul (porumbul) 
era considerat un produs „de fală”. Desigur, nu toate gospodăriile ţărăneşti dispuneau 
de o asemenea varitate legumicolă, unii preferând doar anumite legume, în detrimentul 
altora. În general, grădinile de legume rurale i-au dat profesorului Borza impresia de 
sărăcăcioase şi neîngrĳite suficient. 7

O constatare importanta a savantului clujean a fost aceea ca plantele cultivate în 
grădinile ţărăneşti, mai ales plantele alimentare, au cunoscut o varietate semnificativă de 
la un ţinut la altul, dar şi diferenţe sub aspectul denumirilor, ceea ce a tradus o anumită 
sensibilitate locala sau regională. Tot la diferenţe profesorul Borza a sesizat un mai mare 
interes pentru grădini la şes, în sate şi suburbii, în raport cu zonele de deal şi munte. În 
zonele în care munca agricolă cerea sacrificarea aproape integrală a timpului cotidian 
şi a anotimpurilor de semănat şi cules, ţăranii nu erau interesaţi de grădini, mai ales de 
cele ornamentale.8

În privinta plantelor nelipsite în toate zonele româneşti şi prin grădinile ţărăneşti s-au 
numărat trandafirul, stânjenul, crinul, bujorul, garoafa, gura leului, busuiocul, menta, 
magheranul, jelea şi altele. Profesorul clujean a tras concluzia că asemenea plante, ori-
ginate încă din primul mileniu, adică între secolele I-IX, erau preferate pentru aspectul 
şi mirosul lor deosebit. În zelul patriotic al anilor de după Marea Unire (1918), la fel ca 
specialiştii celorlalte ştinţe, profesorul Borza a insistat asupra unei puternice tradiţii et-
no-botanice în spaţiul românesc. Cu alte cuvinte, savantul clujean a valorificat ipotezele 
etnologice legate de fondul străvechi de plante, fond folosit, nu atât ca plante ornamentale, 
cât mai degrabă ca medicinale, afrodisiace sau magice. Pentru leacuri eficiente ţăranii 
foloseau mai ales flori de câmp sau plante sălbatice, decât pe cele cultivate în grădină.9

Grădinile ţărăneşti au fost cultivate, de asemenea, cu plante „sporadice” , precum 
viorele, iarba şerpească, sulfină, nalbă mare, mălin, gura leului, lemnul Domnului, inima 
Domnului, poala Maicii Domnului, pelin, tămâiţă, lalele, muşcate, flori de ceară, creasta 

6 Al. Borza, “Grădinile ţărăneşti din Munţii Apuseni,”, în Convorbiri Ştiinţifice, an II II, nr. 2, 3, 
1918, p. 1.

7 Ibidem, pp. 2-3.
8 Idem, “Flora gradinilor…”, p. 70. Idem, Printre flori, pp. 8-9.
9 Idem, Corelaţia dintre flora României şi poporul român, pp. 4-5.
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cocoşului, maci, bănuţi, iasomie, flori de ceară, presurariţe, ochiul boului, condurul-
doamnei, şofran, brabanoc, clopoţei, floarea soarelui şi altele. Unele dintre aceste plante 
au fost folosite pentru leacuri băbeşti (menta), altele au fost duse la biserică pentru sfinţit 
(busuiocul).De Sânzăiene sătenii obişnuiau să ducă la altar, nu numai cunoscutele flori 
de câmp, ci şi buchete de flori de grădină şi frunze de nuc.La sărbătorile creştine unii 
săteni îşi pueau la gulerul cămăşii albe de bumbac un trandafir sau flori de creaţă. 10

Unele plante nu fost cultivate doar de către intelectualii satelor, de preoţi sau de 
ţăranii înstăriţi, de pildă leandrul, de origine mediteraneană şi fucsia.Multe dintre plan-
tele ornamentale au fost cultivate, pentru a imita grădinile urbane. Profesorul Borza a 
constatat că pe gustul poporului nostru erau, mai ales, florile mari şi colorate. Printre 
florile preferate pentru grădini au fost trandafirii şi muşcatele, în vreme ce crizantemele 
şi lalelele erau sporadice. În lumea rurală, dar mai ales la oraş, florile de grădină erau 
cultivate şi în ghivece, aşezate ornamental la ferestrele locuinţelor, dar se obişnuia şi 
taierea plantelor cu flori frumoase şi bine mirositoare, pentru a fi puse în vaze.11 Grădinile 
au reprezentat o moştenire veche, la care fiecare veac, fiecare generaţie în parte a mai 
adăugat ceva, în funţie de propria sensibilitate.

Într-o minunată lucrare, intitulată Florile din Grădina mea (1960) profesorul Borza 
mărturisea importanţa cunoaşterii istoriei grădinilor, ca parte a istoriei naţionale com-
parate. Sursele unei asemenea istorii a grădinilor nu sunt multe, existând date spora-
dice în hrisoave vechi. Cel dintâi document care a pomenit de cinci flori cultivate la 
noi a fost Lexiconul(1649) lui Mardarie Cozianul, urmat de Vocabularul de la Carnsebeş 
(1693-1706), care menţiona numele a 24 de plante de podoabă. În Dicţionarul lui Teodor 
Corbea (1691-1703) au fost enumerate câteva flori, dar denumirile lor au fost tradse în 
ungureşte. În 1783 Iosif Benkö a menţionat o parte dintre numele româneşti de plante 
în Nomenclatura Vegetabilium. Interesul pentru cercetarea grădinilor româneşti l-a făcut 
remarcat pe Z.C. Panţu, pe care însuşi profesorul Borza l-a elogiat de câte ori a avut 
ocazia, pentru studiul său Plantele cunoscute de poporul romîn (1929).12 Profesorul clujean 
Alexandru Borza s-a numărat printre pasionaţii studiului grădinilor, dovezi de cultură 
şi civilizaţie, oriunde s-ar afla ele. Este aşa de interesantă istoria şi uneori chiar odiseea 
plantelor sau a florilor, încât orice preocupare în acest sens i s-a părut marelui profesor 
botanist un gest de apreciere pentru aptitudinea creatoare şi sensibilitatea românilor.

10 Al. Borza, “Grădinile ţărăneşti din Munţii Apuseni”, p. 5.
11 Idem, “Flora grădinilor ţărăneşti…”,pp. 52- 70. Idem, “Grădinile ţărăneşti din Munţii Apuseni”, 

pp. 2-4.
12 Idem, Florile din grădina mea, pp. 67-69.


