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Mîndria unui popor se manifestă prin ceea ce dă în prezent, prin 
năzuinţele ce şi le pune în viitor. dar şi prin valorificarea tuturor teme
liilor şi creaţiilor din etapele anterioare. Poporul român, cu marea lui 
forţă de creatie. cu planurile măreţe de prosperitate materială şi spiri
tua]ă pentru viitor. este hrănit în acelaşi timp de sevu tradiţiilor lăsate 
ele înaintaşii înţelepţi. 

Azi, în condiţiile nestăvilitului avînt cultu-:-al. în ţara noastră este 
promovată şi susţinută o vie mişcare de valorificare a operei oamenilor 
din trecutul ştiinţei şi culturii româneşti. Aceasta are un adînc sens pa
triotic. 

în această ambianţă, mişcarea muzeistică din ţara noastră, devine pe 
zi ce trece tot mai pasionantă şi mai încordată, susţinută de muzeologi 
specialişti, din cele mai variate domenii, gustată şi înţeleasă de poporul 
întreg. Muzeologii. au grijă ca prin diferite forme de activitate. să con
centreze ca într-un buchet. tot ceea ce este adevăr. bun şi înălţător. 
dintr-o etapă istorică. sau din viaţa şi opera ştiinţifică. politică şi so
cială a unui om de seamă. din istoria patriei şi ştiinţei româneşti. 

Si pentru Moldova. a dievenit o tradiţie, organizarea a variate aşu
zăminte muzeistice. în care se concentrează imagini ale bogăţiei locu
rilor şi activităţii oamenilor de pe văile. colinele şi munţii regiunilor. 
alături de tradiţii legate de viaţa unor mari oameni de cultură şi de 
ştiinţă români. 

Numai în anul 1966. în regiunea Bacău. s-au inaugurat (în aceia~i 
zi) patru aşezăminte cu profil muzeistic, din care unul a fost consacrat 
cinstirii memoriei marelui biolog şi profesor moldovean. Ion Borcea, de 
la a cărui moarte s-au implinit în anul 1966. 30 de ani ; în acelaşi an 
&-au împlinit şi 40 de ani de la înfiinţarea ctitoriei sale, Staţiunea Zoo
logică marină Agigea (jud. Constanta). 

Zoolog cu concepţie teoretică înaintată. autor a zeci de lucrări ori
ginale, profesorul Ion Borcea, a fost un fecund cercetător şi des
chizător de drumuri în biologia ţării noastre, animator şi organiza
tor al mişcării ştiinţifice româneşti. Ion Borcea. reprezintă una din fi
g-urile proeminente de biologi români, alături de Emil Ra(:oviţă. Vie-
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tor Babeş. Ion Cantacuzino, Grigore Antipa, Paul Bujor. N. Leon. Ion 
Simionescu şi alţii; el a contribuit în mod hotărît la orientarea. dezvol
tarea şi organizarea activităţii ştiinţifice în domeniul biologiei din Ro
mânia. a educat şi instruit generaţii întregi de studenţi. profesori. şi cer
cetători şi a căutat să cultive spiritul de iniţiativă şi core·ctitudine în 
muncă. Acest savant român, a cărui nume şi activitate sînt cunoscute 
peste hotare. a contribuit la creşterea prestigiului ştiinţei româneşti pe 
plan mondial. 

Ion Borcea 1 s-a născut la 13 ianuarie 1879, în satul Buhoci (Ba
cău). Copilăria o petrece la Letea-Veche. lîngă Bacău şi la Racova de 
Sus (lîngă Buhuşi), unde colindă cu drag şi interes zăvoaiele Bistriţei 
şi pădurile din împrejurimi. La Racova, unde este casa părintească. 
el a cunoscut viaţa ţăranului român, greutăţile, obiceiurile şi bucu
rjile acestuia. Părinţii au ştiut să-i educe dragostea de muncă. de na
tură. de respectul faţă de creaţiile populare şi de sătenii în mijlocul 
cărora a trăit ; i-au pus temeliile unui caracter integru. 

Folosind. unele dintre însemnările învăţătorului Ion Donisie. din 
Buhuşi. reiese or.iginea profesorului Ion Borcea . 

... "În multe sate din Moldova au venit de peste munţi. români 
transilvăneni. Din aceştia. la Racova s-a aşezat familia Marcu. iar la 
Bereşti-Bistriţa. pe partea stîngă a rîului Bistriţa s-a aşezat familia Bor
cea, din care o parte a trecut la Prăjeşti pe valea Siretului. La Racova. 
este cuibul familiei Ion Borcea. după mama sa Ecaterina Ion Marcu. 
care s-a căsătorit cu Constantin Borcea (tatăl savantului)". 

Ion Borcea a avut cinci surori şi doi fraţi. iar relaţiile din familie 
s-au caracterizat printr-o pronunţată solidaritate. Azi trăiesc. două din 
surorile savantului. Elena Borcea Marcu (Piatra Neamţ) şi Eufrosina 
Borcea Petrovanu. care întreţine casa părintească de la Racova. 

După terminarea şcolii primare. pe care a urmat-o mai întîi la 
Letea-Veche. apoi la Bacău. Ion Borcea este elevul "Liceului Internat" 
din Iaşi. unde a avut ca director pe Dragomir Hurmuzescu. Tot timpul 
studiilor liceale. Ion Borcea a fost elev fruntaş. iar la bacalaureat a fost 
clasat pe locul al doilea. A păstrat în continuare înclinaţie deosebită 
pentru studiul fenomenelor din natură. 

în anul 1897 se înscrie la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din 
Iaşi. elaborîndu-şi lucrarea de diplomă la profesorul Paul Bujor. la care 
a lucrat apoi. timp dE\ un an. ca preparator. Intre anii 1901- 1905. ur
mează cursuril'e Facultăţii de Ştiinţe Naturale de la Sorbona şi-şi sus
ţine teza de doctorat sub conducerea lui Yves Delage şi Ed. Herouard. 
Yves Delage. referindu-se la lucrarea de doctorat a f· rofesorului Ion 
Borcea. face următoarea apreciere : , 

1). Specificăm, cu acest pr ilej, faptul că numele de botez al prof. I. Borcea este Ioan 
şi nu Ion, cum s-a scris in literatura bibliografică şi biografică pînă în prezent. Acest 
h.i.cru este atestat în ach.tl de naştere original aflat în Arhivele statului din Bacău. Fap
tul că prof. Borcea s-a semnat întreaqa sa viată sub numele de Ion, ne îndeamnă să 
pl:lstrăm această transcriptie. 
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Profesorul Ion Borcea 
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Casa părinteascll 
din comuna Racova (Bacău) 

" ... printr-o muncă înverşunată care a durat patru ani. f.ără repaus. 
nici răgaz, domnul Ion Borcea a ajuns să rezolve, într-un mod care pare 
să fie cu adevărat definitiv. majoritatea problemelor relative la chestiu
nea abordată de el... Aceasta este o lucrare care va rămîne şi va dăi~ui". 

Formaţia sa ca biolog. poartă în mare măsură amprenta nu numai 
a şcolii româneşti. dar şi pe cea a şcolii franceze. Aici. a cunoscut · fră
mîntările de idei din jurul teoriei evoluţioniste a lui J. B. Lamarck şi 
Ch. Darwin, idei care pătrundeau şi în România. 

Revenind la laşi. în anul 1906. i se încredinţează conducerea cate
drei de zoologie. pe care o conduce timp de 30 de ani. Ajutat şi Q.e so
ţia sa Lucia Borcea. fiica profesorului N. Leon ~ a desfăşurat o i!ltensă 
activitate ştiinţifică şi didactică pînă în ziua cînd cade victima unei 
septicimii (30 iulie 1936). Moartea timpurie a acestui om de ştiinţă a în-
durerat adînc pe biologii din ţară şi · de peste hotare. · . 

A fost înmormîntat la Racova, unde se află cavoul· familiei. 
Constantin Motaş, profesor emerit şi-a exprimat durerea, ca şi mulţi 
alţi savanţi. prin următoarele cuvinte: "Dispărînd .brusc la vîrsta de 
mai puţin de 57 de ani. în plină putere de muncă şi · în Clflmea activităţii 

2) Dr. N. Leon, profesor parazitolog al Universităţii din laşi, a fost elevul lui Ernst 
Haeckel, unul dintre apărătorii darwinismului in Germania. N. Leon, a fost fratele doc
torului Gr. Antipa, reprezentant de frunte a hidrologiei româneşti; centenarul naşte
rii acestuia din urmă a fost aniversat în anul 1967, în cadrul programului U.N.E.S.C.O., 
·şi in cadrul national de Ministerul învăţămîntului, Academia R.S.R. , etc. 
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ştiinţifice. unul dintre cei mai de seamă zoologi ai ţării... profesorul 
care îndrumase de peste 30 de ani generatii de studenţi cărora a ştiut 
să le însufle dragostea pentru ştiinţele naturiî şi de care s-a îngrijit a
desea cu căldură şi generozitatea unui adevărat părinte ... ". 

Mormîntul profesorului Ioan Borcea 
din comuna Racova - Bacău 

Ion Borcea cu putere de muncă. voinţă. perseverentă. cu simtul 
dreptăţii şi echilibrului. dotat cu forţă de analiză şi sinteză. a abordat 
studii în domenii variate cum sînt : hidrobiologie marină. prin care a 
devenit pionie·r al oceanografiei româneşti. anatomie comparată. siste
matica şi biologia peştilor. sistematica unor crustacei şi lamelibran
chiate. entomologia aplicată. zoogeografie. ecologie marină. morfologie 
şi embriologie animală, biologie generală. 

In cele peste 100 de lucrări ştiinţifice. referate. recenzii şi note. 
profesorul Ion Borcea s-a dovedit a fi un evoluţionist şi un dialecli
cian spontan. care a exprimat şi apărat idei ce azi sînt componente ale 
concepţiei biologice moderne. El a fost un organizator priceput al acti
vităţii ştiinţifice (Staţiunea de cercetări de la Agigea. reviste ştiin-ţi
fice. muzee) şi un talentat pedagog. sprijinit pe ce a mai autentică bază 
principală de pedagogie modernă. Este cunoscut c,a un entuziast popu
larizator al ştiinţei şi adept al promovării ocrotirii naturii în ţară. A 
creiaţ o şcoală de cercetători ce-şi desfăşoară acum munca în noile con
ditii sociale din . ţară şi care fac renume ştiinţei româneşti şi peste ho
tare. 

Meritele sale au fost recunoscute şi prin faptul că i s-au încredin
ţat numeroase misiuni şi demnităţi : director al publicaţiei ştiinţifice 
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"Annales Scientifiques de l 'Universite de Jassy" al revistei ştiinţifice 
"V. Adama ehi" şi al Muzeului de Istorie naturală din Iaşi. membru co
respondent al Acndemiei Române. membru titular şi preşedinte de o
noare în 1932 al Societăţii Zoologice a Franţei. membru corespondent 
al Muzeului de Ştiinţe Naturale din Paris şi din New York. ministrul E
ducaţiei naţionale . ~i altele. 

In domeniul hidrobiologiei marine face, concomitent cu dr. Gr. 
Antipa. muncă de pionierat în ţară. trasează direcţiile de cercetare a 
vietii în Marea Neagră şi în limanele acestei mări ; înfiinţează prima sta
tiune românească de cercetări marine. recrutează şi formează primii 
hidrobiologi români ai Mării Negre. 

Iniţiază studii de ecologie marină în apele litoralului românesc. stu
diază factorii fizici, chimiei şi biologici care condiţionează viaţa orga
nismelor acvatice; cercetează viaţa la nivelul individului, populaţiilor, 
speciei şi biocenozelor. Din acest motiv Ion Borcea este considerat, pe 
bună dreptate, ca fiind alături de Gr. Antipa, Alex. Popovici-Bâznoşanu 
şi C. Motaş, precursor al ecologiei moderne din România. 

1n domeniul biogeografiei, studiază factorii care determină distri
buţia spaţială a vieţii în apele sărate, salmastre şi dulci, subliniază per
manenta legătură dintre istoria faunei şi geneza condiţiilor climato
geografice ale regiunii respective. 

Efectuează cercetări de embriologie. histologie şi anatomie la se
lacieni şi cercetări de sistematică asupra unor grupe de crustacei şi 
lamelibranchiate din Marea Neagră. 

Acordă o deosebită atenţie şi problemelor de entomologie aplicată. 
preconizînd metoda biologică de luptă contra insectelor dăunătoare a
griculturii, orientare care a fost dezvoltată mai tîrziu de către doi 
dintre elevii săi : Petru Şuster şi M. Constantineanu. 

Studiază cu o deosebită pasiune biologia şi sistematica unor grupe 
de peşti din Marea Neagră şi limanele acesteia (Gobiidae, Mugilidae). 

Ion Borcea este bine cunoscut şi prin ideile sale din domeniul Bio
logiei generale. Întreaga sa operă ştiinţifică este clădită pe marele 
principii ale teorie i evoluţioniste. A militat pentru un evoluţionism 
larg. în cadrul căruia să-şi găsească loc cuceririle e·senţiale moderne 
din domeniul biologiei. alături de ideile lui J. B. Lamarck şi Ch. Darwin. 
ale căror teor.ii sînt mereu perfecţionate şi adîncite. Apreciează obiec
tiv valoarea incontestabilă a descoperirilor lui Gregar Mendel şi ale 
lui Hugo de Vries. 

Cu privire la ereditate. Jon Borcea a expus idei ce au multe puncte 
comune cu concepţia actuală din genetică . Aşa este ideia asupra sub
stratului proceselor ereditare. pe care-1 consideră ca o structură func
ţională fizica-chimică. specializ-ată în determinarea dezvoltării indivi
duale specifice. 

în opera biologică a profesorului Ion Borcea se găsesc şi adînci 
sensuri şi idei filozofice, de dialectică materialistă. A subliniat necesi
tatea aplicării unei metodologii ştiinţifice în aprecierea teoriilor din bio
logie. astfel încît analiza a cestora să se realizeze în raport de etapa 
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istorică în care se elaborează aceste teorii. Arată în continuare. că pro
gresul în biologie este în raport cu metodele de cercetare şi mijloacele 
de investigaţii, cu modul de interpretare a fenomenelor obse::vate şi 
natura materialului faptic acumulat. 

Pentru adîncirea cunoaşterii fenomenelor din natură. trebuie să se 
folosească metode variate : observaţia. experienţa şi comparaţia. Prin 
acestea. se cunosc mei bine interrelaţiile dintre fenomene. mecanismele 
proceslor biologice. legităţile acestora. 

Ion Borcea subliniază şi calea ce o urmează cercetătorul în cu
noaşterea proceselor biologice: pentru explicaţii ştiinţifice trebuie de 
plecat de la fenomene mai simple. Rol important în acest proces de cu
noaşterea fenomenelor din organismele vii. îl are şi matematica. fizica 
şi chimia, prin aplicarea cărora vor fi înlăturate numeroase idei şi 
discutii cu caracter steril. 

Analiza Istoriei biologiei. din antichitate şi pînă în epoca contem
porană. este efectuată de Ion Borcea 3), astfel încît reuşeşte să înfăţişeze 
tabloul frămintărilor continui a omului pentru cunoaşterea naturii, con
fruntările de idei. procesul treptat istoric de acumulare de fapte ob
servate şi experimentale, mersul continuu de adîncire a cunoaşterii pro
ceselor biologice. Arată că rezultatele unor cercetări. creiază premi
se;e altor descoperiri ; că o ipoteză valabilă pentru o anumită etapă este 
completată sau înlocuită de o altă ipoteză. izvorîtă din condiţiile etapei 
respective. 

3) Principalele lucr1iri ale prof. I. Borcea, în acest domeniu, sint: 

1 ). 1910: O scwtă privire asupra progresului realizat în ştiinţele biologice şi in zoo
logie, in particular, în raport cu metolede de investigatie întrebuinţate în decursul 
timpului. Rev. ştiinţifică ,.V. Adamachi", vol. I nr. 4. 

2). 1911: Idei noi cu privire la lixitatea şi variabilitatea speciiJor; teoria mutaţiilor. 
Rev. ştiintifică ,.V. Adamachi", voi. II, nr. 2. 

3). 1911 : (recenzie) Ch. F. Cox: Charles Darwin and lhe Mutation Theory. Rev. ştiin
ţifică .,V. Adamachi", an. II, voi. II, nr. 2, p. 154. 

4). 1911: (recenzie), Etienne Maigre: L'Mredite mendelienne. R·ev. ştiinţifică ,.V. 
Adamachi". 

5). 1911: (recenzie) Cuenot I.: La genese des especes animales. Rev. ştiinţifică .. v. 
Adamachi", voi. II. 

6}. 1910: (recenzie} Yves Delage: Les Theories de J'evolulion. Rev. ştiinţifică .. V. 
Adamachi", voi. I. 

7). 1910: (recenzie} N. S. Zograf: Les nouveaux courents des idees en zoologie au 
debut du XX-e siecle. Rev. ştiintific1i .. v. Adamachi", vol. 1. nr. 2. 

8). 1910: (recenzie) .R'acovitza E. G. şi Jeannel: Biospeo/ogica. Etudes sur l'histoire 
naturalle du domaine sousterrain. Rev. ştiinţifică ,.V. Adamachi". 

9}. 1910: Despre naturalistul filozof Lamarck. Rev. ştiinţifică .,V. Adamachi", voi. 
I, nr. 2. 

10). 1911 : (recenzie) Cari von Linne: Bedeutung als Naturforscher und Arzi. Rev. 
ştiinţifică .,V. Adamachi", vol. II, nr. 3. 

11 ). 1912: (recenzie) A. Gir ard: Oeuvres diversses reunies el reedilees par les stims 
d'un group d'eleves et d'amis. Biologie generale. Rev. stiintifică .. v. Adaamchi", voi. III. 
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Ion Borcea insistă asupra pericolului infiltrării diferitelor curente 
metafizice şi vitaliste în interpretarea fenomenelor observate şi ca mă
sură. recomandă . ca aceste intePpretări să fie efectuate de pe poziţia 
recunoaşterii permanente a relaţiilor de la cauză la efect a proceselor 
biologice. a interdependenţei acestora. De asemeni. subliniază un fapt 
important. că o idee nouă. întîmpină rezistenţă şi greutăţi din partea 
ideilor rutinate ale timpului. Aşa s-a întîmplat şi cu ideile de evoluţie. 
care după cum spune Ion Borcea. "s-au introdus mult mai greu in do
meniul lumii organice şi cu deosebire cînd a fost vorba de om şi de 
manifestările lui" . 

Pe baza aspectelor subliniate mai sus, cu privire la metodologia 
ştiinţifică preconizată de Ion Borcea. putem afirma. că biologul ieşean 
şi-a bazat activitatea de cercetare pe o gîndire ştiinţifică ce are multe 
laturi comune cu concepţia şi metoda materialismului dialectic. Către 
aceasta el a fost călăuzit de oglindirea justă a proceselor din natură {na
tura este dialectică) şi de o bună capacitate de orientare în sumedenia 
de fapte. ipoteze şi teorii ce apar în cadrul procesului de cunoaştere. 

Ion Borcea este cunoscut şi ca un pasionat şi talentat organizator 
de cercetare ştiinţifică. Creaţia cea mai importantă a sa este Staţiunea 
zoologică marină de la Agigea (Constanta), pe care a întemeiat-o cu 
40 de ani în urmă şi a condus-o pînă la moartea sa prematură. In pre
zent, Staţiunea poartă numele "prof. Ion Borcea". Aici au venit în con
tact cu cercetarea vieţii marine numeroşi studenţi şi au crescut nu
meroşi cercetători cărora profesorul Ion Borcea le cerea o desăvîrşită 
corectitudine ştiinţifică. le stimula spiritul de iniţiativă şi le pretindea 
să fie qalmeni de caracter. Staţiunea zoologică marină şi-a cîştigat un 
renume m:ondial trainic. 

Ion Borcea şi-a dobîndit renume şi ca un distins şi talentat profe
sor universitar. In prelegeri comunica numai faptele de bază. ce le 
grupa în jurul ideilor fundamentale ale bio·logiei. Folosea material di
dactic bine gîndit şi variat, inclusiv proiecţiile. Lărgea orizontul intuitiv 
al studenţilor prin excursii ingenios concepute. 

Prin toate formele sale de activitate. Ion Borcea a creiat în ţară o 
şcoală de cercetători ; elevii săi desfăşoară, mai departe, munca în
cepută de profesorul lor. în noile condiţii ale socialismului. 

* Mersul istoric al dezvoltării ştiinţei româneşti a jusitificat din plin 
idealurile şi concepţia ilustrului savant. Ramurile biologiei pe care pro
fesorul urmărea să le promoveze au devenit discipline de sine stătă
toare. Opera profesorului Ion Borcea este preluată ~a o moştenire 
valoroasă a trecutului ştiinţei româneşti. iar statul nostru a creiat toate 
condiţiile pentru continuarea şi cultivarea tradiţiilor progresiste cărora 
le-a pus bază. în domeniul biologiei. profesorul Ion Borcea. 

Iată de ce în anul 1966. s-a comemorat de către Universitatea ie
şeană şi la Agigea împlinirea a 30 de ani de la moartea savantului I. 
Borcea şi a! fost sărbătorită împlinirea a 40 de ,alni de la înfiinţarea, Sta
ţiunii zoologice Agigea. 
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Cu acelaşi prilej. Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi. în colaborare 

cu Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău, au organizat la Racova, în casa 
părintească a savantului, Expoziţia memorială "profesor Ion Borcea". 

Dr. M. B~cescu, 
<leschide expoZltta -

31 octombrie 1966 

într-un cadru festiv. la 31 octombrie 1966. a fost inaugurată această 
expoziţie, în prezenţa oficialităţilor. Au fost de faţă ţărani din 
satul Racova, academicieni. profesori. cercetători şi muzeografi din 
toată ţara. Au rostit cuvîntul la deschiderea expoziţiei: Dr. d·x. M. Bă
cescu preşedintele Consiliului Muzeelor. prof. univ. D. Cărăuşu din 
parte·a Univ,ersitătii A. 1. Cuza din Iaşi şi Gh. Bunghez din partea· 
C. R. C. A. Bacău 4

). 

Principiile pe care s-a sprijinit colectivul de organizare a "Expo
ziţiei memoriale profesor Ion Borcea" au fost următoarele: 
- Să prezinte cu o deosebită gr.ijă condiţiile care au infl)len~at for
marea personalităţii omului de ştiinţă. locurile copilăriei ş~ ale . . ado-. 
lescenţei : familia. şcoala. locul de muncă. legăturile cu oamenii de' 
ştiinţă. societatea sa. 

4). Pentru organizarea expozitiei memoriale ,.Prof. I. Borcea" în casa părintească a 
profesorului, şi-au adus o contributie substantială din partea Universitătii ,.Al. l. Cuza" 
din laşi, catedra de Hidrobiologie şi catedra de Biologie genarală şi Istoria Biologiei ; 
din partea familiei prof. I. Borcea surorile Elena Borce:J Marcu şi Eufrosina Petrovanu 
Borcea şi întregul colectiv al Muzeului de Stiintele Naturi din Bacău. 

·. 
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- Prezentarea în complexitatea ei a activităţii ştiinţifice şi didactice 
a omului de ştiinţă. dar în acelaşi timp. prezentarea să fie clară, simplă 
şi estetică. 

- Reliefarea celor mai caracteristice trăsături ale personalităţii şi ope
rei stiinţifice a omului de ştiinţă respectiv. 
- In mod succesiv sînt prezentate domeniile de activitate în care a 
lucrat savantul băcăuan. subliniindu-se cele mai semnificative contri
buţii aduse de acesta la dezvoltarea ştiinţei şi socieltăţii. 
- Se subliniază aspectele teoretice şi cele pTactice care decurg din lu
crările ştiinţifice. se scoate în evidenţă latura general-biologică. con
cepţia şi metodologia de lucru a personalităţii căreia i se imortalizează 
memoria. 
- Se arată ce se dezvoltă la această şcoală, formată în timpul său, şi 
după moartea sa. Problema timpului. este edificatoare în aprecierea 
valorii ştiinţifice a activităţii unui om de ştiinţă. 
- Adevărurile stabilite se prezintă în mod obiectiv şi sub o formă ac
cesibilă. 
- Prin însemnătatea faptelor prezentate. expoziţia memorială trebuie 
să aibă valoarea instructivă. 
- Cinstirea memoriei oamenilor de ştiinţă. prin organizarea caselor 
memoriale. se face în aşa fel încît să îndeplinească o funcţie educativă 
şi socială. 

- Expoziţ.ia memorială .,prof. I. Borcea" es~e organizată în trei înch
peri ale casei părinteşti din comuna Racova de Sus (Bacău) sînt repre
zentate etape din viaţa profesorului. şcoala la care s-a format. dome
niile sale de cercetare şi şcoala pe care a format-o. Una din camere 
redă atmosfera vieţii sale familiale, cuprinzînd obiecte ce au aparţi
nut profesorului sau au fost dăruite de către acesta familiei sale ( co
voare cu motive naţionale. vase. etc.). 

Intrînd pe cerdacul casei de unde se deschide o frumoasă prive
lişte spre valea pîrîului Racova şi a satului Racova. vizitatorul îşi 

opreşte mai întîi privirile asupra unui panou ce cuprinde pe scurt pre
zentarea personalităţii ştiinţifice a profesorului Ion Borcea. Tot aici 
sînt redate lucruri şi episoade din viaţa sa : Liceul Internat din Iaşi pro
moţia 1897. Universitatea "Al. I. Cuza". Staţiunea zoologică "prof. 1. 
Borcea" de la Agigea. Apoi într-un mic coridor sînt redate aspecte din 
viaţa familiei : părinţii. surorile şi fraţii. soţia şi mai ales ecourile 
morţii savantului în lumea oamenilor de ştiinţă. Tot aici se află şi bus
tul profesorului. In camera din drepta s-au cupr.ins sub formă concen
trată principalele direcţii ale activităţii sale ştiinţifice şi ideile sale 
general-biologice, înaintate; publicaţii din reviste şi din lucrări ştiinţifice. 

Sînt redate cronologic succesele obţinute în morfologie şi embrio
logie animală. sistematică. entomologie. ecologie. hidrobiologie. biolo
gia peştilor şi biologia generală. Nu lipsesc nici exponatele ce arată 
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Membrr ai familiei prof. 
1. Borcea; în mijloc 
sora sa Eufrosina 
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Aspecte din sala de expozitie. 

21 

preocupările profesorului Ion Borcea pentru organizarea vieţii ştiinţi
fice în România. Sînt prezentate aspecte din activitatea didactică 5) cît si 
principalele direcţii de cercetare ce au pornit de la dînsul. Şcoala for
mată de Ion Borcea este prezentată sub o formă sugestivă : publicaţii 
originale. fotocopii. ş. a. 

5) Cursul său de zoologie în original, notite, lucrări ştiinţifice, în manuscris, schite, 
donate de elevii săi: dr. doc. M. Băcescu, prof. dr. A. Murgoci, prof. dr. S. Cărăuşu 
şi alţii. 
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In camera de epocă. dintre obiectele expuse, impresionează pe vi
zitatori microscopul binocular (Zeiss) folosit de profesor in cercetări. 

Interioarele. casa. grădina. re dau a tmosfera plină de vigoare şi 
linişte în care a trăit, copilărit şi crescut Ion Borcea. cît şi ceea ce a 
rezultat din munca sa perseverentă. Aşa că cei ce le vizitează: elev, 
muncitor, tăran, student, profesor, etc., nu au de luat decît pildă de 
muncă, tenacitate şi dragoste de natură şi ţară. In curtea bisericii din 
<comuna Racova se găseşte mormîntul profesorului Ion Borcea. 

Expoziţia memorială .,prof. Ion Borcea". prin felul cum este orga
nizată şi prin bogăţia faptelor şi ideilor prezentate. nu poate avea decît 
o adîncă influenţă instructivă şi educativă asupra celor ce o vizitează. 
ln sufletul fiecăruia se strecoară calde sentimente iar în minte prind 
viaţă idei înălţătoare. 

Expoziţia a fost vizitată pînă acum de locuitorii satului Racova. de 
elevi. de cercetători. muzeografi. profesorii. jurişti. naturalişti. studenţi. 
Pentru studenţii naturalişti dm anul IV ai Universităţii .,Al. I. Cuza" din 
Iaşi, vizita la Racova, la mormîntul profesorului I. Borcea şi la casa 
părintească a acestuia a constituit zi de sărbătoare şi motiv de contem
plare şi împrospătare sufletească. 

Participanţii la prima consfătuire limnologică din ţară. au vizitat 
în anul 1967 cu interes Racova şi au manifestat mulţumire faţă de cinsti
rea în satul Racova a memoriei prof. I. Borcea. 

Desigur, pentru viitor. vizitele la acest aşezămînt memorial vor fi 
continuate. de categori.i tot mai largi din publicul ţării şi străin. 

Pentru viitor se ridică încă multe probleme de rezolvat. În primul 
rind este necesar ca Universitatea .,Al. I. Cuza" din Iaşi şi Muzeul din 
Bacău. să iniţieze transformarea acestui aşezămînt în casă memorială. 
Odată cu această realizare. sînt necesare şi posibile şi alte înfăptuiri 
cum sînt : îmbogăţirea camerelor cu vitrine şi exponate noi. întreţine
rea livezii din jurul casei, organizarea spaţiului verde în faţa casei, îm
bunătăţirea şoselei de acces. ridicarea unui bust a profesorului şi altele. 

Toate aceste realizări vor contribui la educaţia tineretului. în spi
ritul unui patriotism sănătos şi a respectului faţă de valorile spirituale 
ale ştiinţei româneşti. 

A LA MEMOIRE DU PROFESSEUR ION BORCEA 

Resume 

On analyse les conditions dans les que!les I. Borcea s'est forme comme bomme de 
science et son activite scientifîque et didactique. Le 31 octobre 1966 a l'occasion du qua
rantieme anniversaire de la fondation de la Statîon marine d'Agigea et du trentieme an
niversaire de la mort du professeur Ion Borcea, on a inaugure â Racova, son vîllage 
natal, une exposition permanente consacree a l'oeuvre du g.rand bîologiste I. Borcea. 
un des pionniers de la science et de la culture roumaine. 
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