
Nicolae BÃCÃIN!ANHEINRICH WACHNER, CERCETÃTOR-GEOGRAFAL BAZINULUI SUPERIOR AL OLTULUIHeinrich Wachner a publicat mai multe lucrãri despre diferite regiuni ale României, în primajumãtate a secolului trecut. Cele mai importante dintre ele privesc bazinul superior al Oltului. În celece urmeazã, vom trece în revistã lucrãrile geografice publicate de Heinrich Wachner despre aceastãregiune din sudul ºi sud-estul Transilvaniei (sfera preocupãrilor ºtiin"ifice ale acestui fiu adoptiv alBraºovului a inclus ºi alte ramuri ale ºtiin"elor naturii). Aºa cum a procedat Wachner în prima lucrarepe care o vom aborda, vom porni în sens invers curgerii Oltului, de la Turnu Roºu spre izvoare. Geo-morphologische Studien im Flussgebiet des Olt (1931)1 este, probabil, lucrarea cea maifrecvent citatã (dintre cele publicate de Wachner). În ultimul capitol (IV), este analizatã DepresiuneaFãgãraº. În aceastã depresiune, Wachner distinge trei componente/sisteme, ale cãror vârste descrescodatã cu altitudinea (dinspre mun"i spre Olt): (1) zona de grohotiº de la picioarele Mun"ilor Fãgãraº,(2) conurile de dejec"ie ale râurilor principale ºi (3) terasele Oltului. Aceastã viziune asupraDepresiunii Fãgãraº rãmâne valabilã, în linii mari, ºi astãzi. Studiile geomorfologice din a douajumãtate a secolului trecut nu au fãcut decât sã detalieze ºi sã rafineze acest punct de vedere.Deºi obiectivul lucrãrii este unul geomorfologic, autorului nu îi scapã un aspect de economieagrarã: pajiºtile irigate, în special cele de pe conurile de grohotiº de la picioarele mun"ilor. Aceastãtehnicã agricolã (unicã în Transilvania, dupã pãrerea lui Wachner) se pare cã a fost adusã din Italia decãtre fãgãrãºenii înrola"i în unitã"ile grãnicereºti austriece. Cu ocazia luptelor duse de ImperiulHabsburgic în nordul Italiei, unitã"ile de grãniceri au sta"ionat mult timp în Lombardia, unde au avutocazia sã cunoascã o regiune clasicã de pajiºti amenajate cu iriga"ii. Originea iriga"iilor din !araFãgãraºului nu a fost stabilitã cu certitudine nici pânã azi, ceea ce nu îi împiedecã pe localnici sãutilizeze în continuare aceastã veche tehnicã ameliorativã.Traversând Mun"ii Perºani, ajungem în !ara Bârsei, regiune istoricã care cuprinde parteasud-vesticã a Depresiunii Braºov ºi mun"ii înconjurãtori. Descrierea geograficã a !ãrii Bârsei a fostfãcutã în Kronstädter Heimat- und Wanderbuch (1934)2, cea mai importantã dintre lucrãrilepublicate de Wachner. Aceastã lucrare magistralã este structuratã în douã pãr"i, fiecare cuprinzândmai multe capitole ºi subcapitole: (I) Descrieri individuale ºi drume"ii ºi (II) Sinteza geograficã a!ãrii Bârsei. În prima parte este descrisã fiecare localitate din !ara Bârsei ºi fiecare masiv montan(situat pe hotarul respectivei localitã"i). În cea de a doua parte, regiunea este prezentatã geograficunitar, atât sub aspect fizic, cât ºi uman ºi economic. Este dificil de rezumat, ºi în orice caz, inutil, cele peste 300 de pagini (text) ale lucrãrii. Dar meritã de men"ionat câteva aspecte particulare din lucrare,care pot ilustra atât evantaiul larg al problemelor prezentate în Kronstädter Heimat- undWanderbuch, cât ºi faptul cã, în ciuda celor peste ºapte decenii scurse de la apari"ia cãr"ii, ea a rãmasla fel de interesantã ca în momentul apari"iei.În capitolul III din partea a doua este analizatã clima !ãrii Bârsei. Conform tabelului cutemperaturi (p. 209), temperatura medie anualã la Bod între 1912 ºi 1933 a fost 7,75°C. Dar mediaanualã rezultatã din adãugarea observa"iilor ulterioare (pânã în deceniul opt al secolului trecut) indicã o valoare mai micã. Într-o lucrare de sintezã publicatã de Bogdan ºi Niculescu (2004)3, temperatura
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1 H. Wachner (1931), Geo-morphologische Studien im Flussgebiet des Olt, în „Lucr. Inst. Geogr. Univ. Cluj”, IV(1928-1929).2 H. Wachner (1934), Kronstädter Heimat- und Wanderbuch, Buchhandlung Wilh. Hiemesch, Kronstadt-Braºov.3 Octavia Bogdan, Elena Niculescu (2004), Aspecte climatice specifice ale depresiunilor Giurgeu, Ciuc, Braºov, în „Factoriºi procese pedogenetice” (serie nouã), vol. 2, Edit. Univ. „Al. I. Cuza” Iaºi.



medie la Bod este 7,3°C (p. 30). Aceasta înseamnã cã la Bod, în intervalul 1934-1980, s-a înregistrato rãcire de peste 0,5°C. Probabil cã aceastã scãdere se datoreazã iernilor foarte reci din anii ’40 ºi ’50. În capitolul VIII din partea a doua este analizatã evolu!ia aºezãrilor ºi a vie!ii economice. Înparagraful consacrat oraºului Braºov se men!ioneazã cã (în Evul Mediu) stofele fine, de import,ajungeau aici pe traseul Danzig – Polonia – Moldova – Pasul Oituz. Cu alte cuvinte, actualeledrumuri europene (care strãbat România) E574 (Braºov – Bacãu) ºi E85 (Bacãu – Siret) erau activecu multe secole în urmã.În capitolul IX (partea a doua) este analizatã ºi situa!ia agriculturii din sectorul depresionar al"ãrii Bârsei. Dupã Primul Rãzboi Mondial, cultura grâului a regresat puternic, din cauza concuren!eigrâului din Vechiul Regat, care era mai ieftin. Acolo, produc!ia grâului pretindea „mult mai pu!incapital ºi muncã”. Ca urmare, pe primul plan (între cereale) a trecut orzul. Acesta „rãmâne în câmpmai pu!in timp decât grâul ºi are un randament mai bun”, iar producãtorii strãini de bere „cumpãrãadesea orzul de bere din "ara Bârsei”. Într-adevãr, produc!iile de orz din "ara Bârsei erau cele maimari din România. Aºa cum este consemnat în Agricultura în România anilor ’30 (2003)4, (p. 32;traducere ºi retipãrire a lucrãrii L’agriculture en Roumanie. Atlas statistique, 1938), produc!ia mediede orz în anii 1931-1935 era, în jude!ul Braºov (care corespundea cu "ara Bârsei), de 16chintale/hectar, în timp ce produc!ia medie în România era de 7,4 chintale/hectar (în aceeaºiperioadã).Cea mai înaltã unitate muntoasã din "ara Bârsei este Masivul Bucegi.5 Prezen!a formelorglaciare în acest masiv a fost semnalatã, la începutul secolului al XX-lea, de cãtre De Martonne, apoiºi de al!i cercetãtori. Dar primul care a studiat îndeaproape problema glacia!iunii din Bucegi a fostHeinrich Wachner: Die Eiszeitgletscher des Bucegi in den Südkarpaten (Rumänien) (1929) ºi Urmede ghe!ari în Mun!ii Bucegilor (1930). Patru din cele ºapte vãi glaciare descrise ºi cartografiate înaceastã lucrare se gãsesc pe teritoriul "ãrii Bârsei: Mãlãieºti, "igãneºti, Urlãtoarea ºi Gaura. Cea dinurmã (Fig. 1), care constituie obârºia Vãii ªimon, este caracterizatã de Wachner, pe bunã dreptate,„cea mai grandioasã ºi sãlbaticã vale alpinã a Bucegilor” (op. cit., p. 67). Harta întocmitã (Ghe!ariidin Mun!ii Bucegi), descrierile detaliate ºi concluziile au rãmas, cu câteva excep!ii minore, valabile ºiastãzi.

Mestecãniºul de la Reci (jude!ul Covasna) nu face parte din "ara Bârsei dar l-a atras pe Wachnerprin frumuse!e ºi unicitate. De aceea i-a consacrat câteva pagini în Kronstädter Heimat – und
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Fig. 1. Abruptul vestic al Mun!ilor Bucegi ºi valea glaciarã Gaura (M, morenã terminalã).Schi!ã panoramicã executatã de H. Wachner (1930).
4 Agricultura în România anilor ’30 (2003), Bucureºti, Funda!ia Na!ionalã „Satul Românesc”.5 Doar partea nordicã ºi nord-vesticã a acestor mun!i apar!ine "ãrii Bârsei; aici se gãseºte vârful cel mai înalt din Bucegi,Omul, 2.505 m.



Wanderbuch (1934; cap. XII din partea I). Dar în prealabil, în 19256, a publicat un mic studiu despreacest sector al Depresiunii Braºov, care astãzi formeazã o „arie specialã de conservare”, împreunã cubãl!ile de la Ozun – Sântionlunca (cu o suprafa!ã de peste 2.000 ha). Pe teritoriul comunei Ozun (jud.Covasna) se gãseºte extremitatea sud-vesticã a ariei cu nisipuri de la Reci. Într-o sec!iune în terasa de18 m dintre Sântionlunca (comuna Ozun) ºi Comalãu (comuna Reci) Wachner descrie urmãtoareasuccesiune de strate: la suprafa!ã un strat de loess brun gros de aproximativ 2 m, sub care urmeazã(dupã o tranzi!ie netã) diferite strate orizontale de nisip. În urma analizei acestei sec!iuni ºi adescrierii ariei cu „nisipuri zburãtoare” modelate sub formã de dune, Wachner pune o întrebare lacare nu s-a rãspuns nici pânã astãzi: cum a ajuns nisipul dunelor la suprafa!ã? Cuvertura de loess afost erodatã, sau sectorul cu dune nu a fost niciodatã acoperit cu loess?Urcând pe firul Oltului, la nord de Depresiunea Braºov, urmeazã Depresiunea Ciuc. Despreaceasta din urmã, Wachner a publicat un studiu geografic consistent în anul 1929: Jude!ul Ciuc,Topli!a ºi defileul Murãºului. Autorul a întreprins o muncã de geograf-pionier ºi în DepresiuneaCiuc, pentru cã, aºa cum remarca el însuºi, „literatura mai nouã fiind lipsitã aproape total de datelecorespunzãtoare – nu existã elemente pentru o descriere morfologicã a acestei regiuni” (op. cit., p.286). Aºa cum era deja stabilit prin studii geologice, Wachner aminteºte cã, între Depresiunea Braºov ºi Depresiunile Ciuc – Gheorgheni, existã o deosebire geneticã esen!ialã: prima este o depresiunetectonicã, pe când celelalte douã sunt depresiuni de baraj vulcanic. Cunoscãtor excelent al geologieiregiunii, el precizeazã însã ºi deosebirile dintre cele douã depresiuni mãrginite spre vest de lan!ulvulcanic: Depresiunea Ciuc s-a nãscut prin contopirea mai multor „basinuri de scufundare” (apãruteîn „catenele zonei de gresie” ale Carpa!ilor Orientali), care au fost barate spre vest de cãtre erup!iilevulcanice; Depresiunea Gheorgheni este marginea esticã a Depresiunii Transilvaniei, separatã deaceasta prin depozite vulcanice. Cu alte cuvinte, Depresiunea Ciuc a luat naºtere pe seama Carpa!ilorOrientali, pe când Depresiunea Gheorgheni – pe seama Depresiunii Transilvaniei.La fel de interesante sunt aspectele de geografie umanã ºi economicã. În legãturã cu alimenta!ia,Wachner observã cã „hrana Sãcuilor este mai gustoasã ºi mai variatã decât chiar a !ãranilor saºi” (op.cit., p. 305). Despre rela!iile economice ale localnicilor, Wachner noteazã urmãtoarele: „Sãcuiiîntre!in ºi în prezent rela!iuni vii cu Vechiul Regat; ... Cãderea grani!ei este desigur pentru ei ouºurare economicã. Legãtura strânsã dintre aceastã regiune ºi Vechiul Regat reiese ºi din faptul cã(dupã statistica oficialã maghiarã din anul 1900) din 169 persoane emigrate din Ciuc, 167 (deci maito!i) au gãsit o patrie nouã în România” (op. cit., p. 306).Lucrãrile lui Heinrich Wachner relevã un cercetãtor cu cunoºtin!e profunde din toate ramurilegeografiei fizice. Este remarcabilã stãpânirea problemelor geologice la nivelul unui geolog, sau acelor privind plantele la nivelul unui botanist. Dar în egalã mãsurã stãpânea ºi problemele degeografie umanã, economicã ºi istoricã. Era un geograf în cel mai adânc sens al cuvântului, ungeograf care ºtia sã surprindã complexele naturale în întregul lor ºi sã le vadã ca un rezultat alîmbinãrii tuturor elementelor componente, atât fizice, cât ºi umane.În ciuda calitã!ii deosebite a lucrãrilor lui Wachner, a muncii de pionier în multe regiuni, ele nusunt cunoscute suficient. Probabil cã motivul principal al acestei ignoran!e este necunoaºterea limbiigermane (sau maghiare), dar ºi circula!ia restrânsã a multora din publica!iile în care au apãrutlucrãrile lui Heinrich Wachner.

20

Nicolae Bãcãin!an

6 H. Wachner (1925), Das Flugsandgebiet des „Rétyi nyir”, în „Jahrbuch des Burzenländer Sächsischen Museums”.



Heinrich Wachner, geographischer forscher des oberen flussgebietes des altZusammenfassungHeinrich Wachner hat in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mehrere Studien überverschiedene Gebiete Rumäniens publiziert. Die wichtigsten davon beziehen sich auf das obereFlussgebiet des Alt. In diesem Beitrag sind die bedeutendsten geographischen veröffentlichtenWerke Wachners über diese Region aus dem Süden und Südwesten Siebenbürgenszusammengefasst. Trotz der besonderen Qualität seiner Werke, dem Studium und der Pionierarbeitauf vielen geographischen Gebieten, sind heute Wachners Werke nicht ausreichend bekannt.Wahrscheinlich ist der wichtigste Grund dieser Ignoranz die Unkenntnis der deutschen (oderungarischen) Sprache, aber auch die geringe Bekanntmachung der Publikationen, in denenWachners Werke veröffentlicht wurden.
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