Þara Bârsei

SIMPOZION
„125 DE ANI DE LA NAªTEREA GEOGRAFULUI NICOLAE ORGHIDAN”

Oraºul Braºov este purtãtorul unor valoroase tradiþii în
învaþãmântul geografic. În jurul celor mai de seamã ºcoli
braºovene, în secolul al XX-lea s-au afirmat personalitãþi ce au
ºtiut sã asocieze unei eminente activitãþi didactice ºi o rodnicã
activitate ºtiinþificã, depãºind de multe ori orizontul ºi interesul
local.
Timpul (a doua jumãtate a secolului al XX-lea), însã, a
aºternut uitarea. Muzeul „Casa Mureºenilor”, în colaborare cu
Inspectoratul ªcolar al Judeþului Braºov ºi cu alte foruri din
Civitas Coronensis, a iniþiat redescoperirea acestor cãrturari,
dedicând în fiecare an, la mijloc de noiembrie, o micã sesiune de
comunicãri, chemate sã aducã la lumina zilelor noastre, uneori ºi
din amintiri proprii, personalitatea ºi meritele celui evocat. A
fost stimulatã, în acest scop, ºi contribuþia unor geografi
braºoveni. Spre a marca o necesarã continuitate, la fiecare
manifestare comemorativã sunt invitaþi ºi elevii din judeþ, distinºi la Olimpiada Naþionalã de
Geografie, împreunã cu îndrumãtorii lor, cãrora, deopotrivã, li se oferã premii în reviste geografice
(„National Geographic”, „Atlas”).
Prima manifestare, desfãºuratã în cadrul atât de adecvat al Muzeului Mureºenilor, a fost dedicatã
profesorului Nicolae Orghidan, la împlinirea a 125 de ani de la naºterea sa. De activitatea lui este
legatã revigorarea învãþãmântului geografic românesc, în Braºov, dupã 1919. Unele din primele sale
contribuþii ºtiinþifice din orizontul local sunt consemnate în revista „Þara Bârsei”. Activitatea
ºtiinþificã îi va fi încununatã, la vârsta senectuþii, dupã o minuþioasã cercetare de teren, de lucrãrile
consacrate vãilor transversale ºi Munþilor Perºani.
În paginile ce urmeazã sunt consemnate comunicãrile rostite cu acest prilej, regretând cã din
lipsã de spaþiu nu au putut fi incluse ºi imaginile proiectate, chemate sã ilustreze regiunile studiate de
geograful înaintaº.
În anul 2007, la cea de a doua reuniune, ce tinde sã devinã o tradiþie, va fi evocatã, la împlinirea a
130 de ani de la naºtere, personalitatea profesorului Heinrich Wachner, distins naturalist ºi geograf,
cercetãtor al þinutului Bârsei (ª.D.).
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Opera geograficã a lui Nicolae Orghidan
– (1909-1910), Urme de gheþari în Munþii Rodnei. Valea Bistricioarei, în „Anuarul de geografie ºi
antropogeografie”, Universitatea Bucureºti, I.
– (1925), Excursiuni în împrejurimile Braºovului, în „Anuarul Liceului de fete «Principesa Elena»”,
Braºov, V (1923-1924), pp. 40-64.
– (1929 a), Observaþiuni morfologice în regiunea Braºovului. Platforma Poiana Mãrului, în „Þara
Bârsei”, Braºov, I, 1, pp. 60-76.
– (1929 b), Observaþiuni morfologice în regiunea Braºovului. Basinul Vlãdeni, în „Þara Bârsei”,
Braºov, I, 2, pp. 147-164.
– (1929 c), Observaþiuni morfologice în regiunea Braºovului. Defileul dela Racoºul de Jos, în „Þara
Bârsei”, Braºov, I, 3, pp. 226-249.
– (1930 a), Observaþiuni morfologice în regiunea Braºovului. Basinul Târgul-Sãcuesc, în „Þara
Bârsei”, Braºov, II, 2, pp. 135-144.
– (1930 b), Observaþiuni morfologice în regiunea Braºovului. Basinul Târgul-Sãcuesc (continuare),
în „Þara Bârsei”, Braºov, II, 3, pp. 220-233.
– (1931 a), Observaþiuni morfologice în regiunea Braºovului. Valea superioarã a Oltului, în „Þara
Bârsei”, Braºov, III, 2, pp. 118-124.
– (1931 b), Observaþiuni morfologice în regiunea Braºovului. Valea superioarã a Oltului
(continuare), în „Þara Bârsei”, Braºov, III, 3, pp. 223-233.
– (1931 c), Observaþiuni morfologice în regiunea Braºovului. Valea superioarã a Oltului
(continuare), în „Þara Bârsei”, Braºov, III, 5, pp. 413-426.
– (1931 d), Observaþiuni morfologice în Buceci, în „Lucrãrile Institutului de Geografie”,
Universitatea Cluj, IV (1928-1929), pp. 247-265.
– (1932), Prin munþii Buzãului, în „Þara Bârsei”, Braºov, IV, 4, pp. 314-326.
– (1933 a), Urme de gheþari pe Siriu, în BSRRG, Bucureºti, LI (1932), pp. 292-294.
– (1933 b), O excursie în regiunea Braºovului, în BSRRG, Bucureºti, LI (1932), pp. 354-359.
– (1933 c), Regiunea Braºovului. Consideraþiuni asupra reliefului, în „Þara Bârsei”, Braºov, V, 5,
pp. 416-424.
– (1936), Branul (consideraþiuni morfologice), în BSRRG, Bucureºti, LIV (1935), pp. 110-131.
– (1937), Munþii Baraolt, în Omagiu lui Constantin Kiriþescu, Bucureºti, Ed. Cartea Româneascã, pp.
640-660.
– (1940), Observaþiuni morfologice pe marginea ardeleanã a Munþilor Vrancei. Covasna ºi
împrejurimile ei, în BSRRG, Bucureºti, LVIII (1939), pp. 125-137.
– (1959, 1961), Branul în lumina toponimiei (în colaborare cu G. Giuglea), în „Cercetãri lingvistice”,
Bucureºti, IV ºi VI.
– (1962-1963), Bazinul Vãii Casimcei, în „Lucrãrile Institutului de Speologie «Emil Racoviþã»”,
Bucureºti.
– (1965 a), Munþii Perºani. Observaþii geomorfologice cu privire specialã asupra Vãii Oltului, în
SCGGG – Geografie, Bucureºti, XII, 1, pp. 25-46.
– (1965 b), Munþii Perºani, în „Natura”, Seria Geografie-Geologie, Bucureºti, XVII, 4, pp. 74-78.
– (1966), Dunãrea ºi Porþile de Fier, în SCGGG – Geografie, XIII, 2.
– (1967), Observaþii asupra carstului din Bazinul Casimcei, în „Natura”, Seria Geografie-Geologie,
Bucureºti, XIX, 1, pp. 34-43.
– (1968), ªcoala geograficã româneascã formatã de Simion Mehedinþi, în: Simion Mehedinþi, Opere
alese, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, pp. 67-83.
– (1969), Vãile transversale din România. Studiu geomorfologic, Bucureºti, Editura Academiei, 188 p.
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ªerban DRAGOMIRESCU
UN CÃRTURAR BRAªOVEAN UITAT
NICOLAE ORGHIDAN
(1881-1967)
În toamna anului 1981, Casa Corpului Didactic din Braºov, spre cinstea geografilor locului, a
iniþiat omagierea memoriei profesorului Nicolae Orghidan, distins cãrturar braºovean, devotat
slujitor al învãþãmântului geografic, la împlinirea a 100 de ani de la naºterea sa. Într-o salã plinã a
Casei, adãpostitã pe atunci de Liceul „Unirea”, în prezenþa unor membri ai familiei, printre care
profesorul Traian Orghidan, fiul sãu, director al Institutului de Speologie „Emil Racoviþã”, s-au rostit
cuvinte de apreciere de cãtre geografi locali ºi bucureºteni, dintre care unii au avut ºansa de a-l fi
cunoscut, de a fi colaborat cu el la amurgul vieþii sale sau de a fi mers pe urmele studiilor lui din Þara
Bârsei.
Au trecut de atunci 25 de ani, timp în care s-a aºternut uitarea peste amintirea acestui vrednic
geograf, de o exemplarã discreþie ºi modestie. Împlinirea a 125 de ani de la naºterea sa, precum ºi
apariþia noii serii a revistei „Þara Bârsei” sunt un prilej binevenit de a evoca personalitatea sa, cãci la
prestigiul acesteia, în perioada interbelicã, a contribuit, prin publicarea unor materiale geografice, cu
precãdere geomorfologice, din orizontul local. Mã simt dator a-l evoca pentru cã am avut privilegiul
de a-l fi cunoscut în ultimii sãi ani de viaþã ºi de a fi sprijinit, dimpreunã cu Eugen Nedelcu,
publicarea unora din rezultatele cercetãrilor întreprinse de-a lungul deceniilor, pe care – dintr-o
rigoare ºtiinþificã exageratã – nu le încredinþa tiparului decât dupã o exigentã verificare.
Nicolae Orghidan, descendent dintr-o cunoscutã stirpe de comercianþi braºoveni, purtând cu
falã acest nume – de obârºie sud-dunãreanã –, s-a nãscut în oraºul de la poalele Tâmpei, la 6
decembrie 1881, de chiar ziua Sfântului Ierarh Nicolae. Dupã absolvirea cursurilor Liceului „Andrei
ªaguna”, ºcoalã de elitã a Braºovului, în 1901 trecea Carpaþii ºi, asemeni multor tineri români
ardeleni cu tragere de inimã pentru învãþãturã, se îndrepta spre Universitatea din Bucureºti. Era
momentul când, la Facultatea de Litere ºi Filosofie, lui Simion Mehedinþi – cu un doctorat susþinut la
Leipzig, la Friedrich Ratzel, întemeietorul antropogeografiei germane – i se încredinþa prima catedrã
din învãþãmântul superior românesc. La 3 noiembrie 1901, în prezenþa lui Titu Maiorescu, rostea
disertaþia inauguralã Obiectul geografiei, moment ce consemneazã, în România, începutul
instituþionalizat al învãþãmântului geografic universitar.
Nicolae Orghidan, împreunã cu Al. Dimitrescu-Aldem (1880-1917), prematur dispãrut, cu
Constantin Brãtescu (1882-1945) ºi cu George Vâlsan (1885-1935), se afla în primele serii de
studenþi ai tânãrului magistru, ce atrãgea prin þinuta academicã, prin expunerea logicã, argumentatã a
unei discipline hrãnite pânã atunci, în învãþãmânt, numai de memorizarea absurdã a unor nume, date,
cifre. Între profesorii acestei generaþii se numãrau ºi alte figuri ilustre ale Universitãþii bucureºtene:
D. Onciul, Titu Maiorescu, N. Iorga, Gr. Tocilescu, Ovid Densuºianu, Pompiliu Eliade º.a. În 1905
obþinea licenþa cu specialitatea principalã geografie ºi secundarã limba germanã, pregãtindu-se
pentru o carierã didacticã ce va fi lungã ºi prodigioasã. O bursã a Societãþii Române de Geografie
pentru douã semestre îi este acordatã la Universitatea din Leipzig, unde se bucurã de îndrumãrile
reputatului geomorfolog Albrecht Penck. Cursurile urmate, excursiile fãcute în Alpi îi orienteazã
preocupãrile ºtiinþifice spre geomorfologie, spre studiul reliefului. Patru ani mai târziu, în 1909,
susþinea examenul de capacitate, cu rezultate strãlucite, în faþa comisiei prezidate de Simion
Mehedinþi. Din aceastã epocã de început, pe baza experienþei dobândite, dateazã ºi prima sa
contribuþie ºtiinþificã, Urme de gheþari în Munþii Rodnei, apãrutã în primul numãr al „Anuarului de
geografie ºi antropogeografie” (1910), consideratã prima publicaþie ºtiinþificã de profil a
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