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REPREZENTANÞI AI ªCOLII BRAªOVENE DE GEOGRAFIE
DIN ULTIMUL VEAC
Situat într-un cadru natural de excepþie ºi cu o istorie multiculturalã specificã Transilvaniei,
Braºovul s-a evidenþiat prin geografi dedicaþi profesiei, cercetãtori ai þinutului Þãrii Bârsei, pornind
de la Johannes Honterus care, în 1540, tipãreºte primul manual de geografie din România, înaintea
primei ediþii în versuri a cãrþii Rudimenta Cosmographica (publicatã în varianta iniþialã la Cracovia
în 1530) ºi pânã la profesorii ºi cercetãtorii ºtiinþifici de astãzi formaþi în oraºul de la poalele Tâmpei.
Primul aºezãmânt de educaþie ºi culturã al românilor din Braºov – Liceul „Andrei ªaguna” – a
susþinut importanþa studiului geografiei prin întâiul sãu director, Gavriil Munteanu, care elaboreazã
un manual de predare a geografiei în gimnaziu. Dumitru Lupan, un excelent profesor de ºtiinþe ale
naturii, este întemeietorul muzeului de biologie ºi geologie al liceului ºi organizatorul multor excursii
aplicative în împrejurimile Braºovului.
În perioada interbelicã douã nume de geografi ne reþin atenþia: Anton Vidraºcu ºi Nicolae
Necºulescu. Profesorul Vidraºcu este caracterizat de D. Cazacu drept „dascãlul impunãtor
deopotrivã prin prestanþã ºi prestaþia sa la catedrã, elegant în atitudini, comportament ºi comunicare,
informat ºi receptiv la orice semnal venit pe canal profesional, admirabil coleg ºi om de lume, ferm
dar niciodatã arogant sau agresiv, moldovean sadea format ºi educat sub auspiciul marilor tradiþii ale
Universitãþii Mihãilene, a cãrei nobleþe academicã o respira fiecare cuvânt sau gest al sãu”1.
Nicolae Necºulescu, absolvent al Universitãþii Bucureºti, a fost numit la numai 25 de ani
profesor de geografie la Liceul „Andrei ªaguna” – situaþie rar întâlnitã la aceastã vârstã pentru
aceastã ºcoalã –, personalitatea sa fiind accentuatã de intransigenþã, fermitate ºi performanþã în
spaþiul procesului educaþional.
Geograful care ºi-a legat numele de cercetarea reliefului Depresiunii Braºovului ºi apoi de vãile
transversale din România este Nicolae Orghidan, care ºi-a început cariera didacticã ca director al
ªcolii Superioare de Fete din Braºov, actualmente Colegiul Naþional „Unirea”. Fiind o ºcoalã de fete,
primul ei director „avea în vedere menirea femeii în cãmin, în care ca fiicã, soþie, apoi ca mamã, ea
trebuia sã simbolizeze statornicie, economie ºi poezie”2. De-a lungul mandatului sãu, profesorul
Orghidan publicã ºi primele anuare ale acestui liceu. Profesorul sãu, Simion Mehedinþi, l-a îndrumat
sã se ocupe de relieful Depresiunii Braºovului ºi, în legãturã cu aceasta, de evoluþia vãii transversale a
Buzãului. Deºi prin evoluþia ei sugereazã aproape obligatoriu o captare în zona Întorsurii, Nicolae
Orghidan alege tocmai valea Buzãului pentru a demonstra existenþa strãpungerilor antecedente din
Carpaþii noºtri. În lucrarea Vãile transversale din România Nicolae Orghidan mãrturiseºte: „Acum
50 de ani, când am început cercetãrile pe teren în Þara Bârsei rãspunzând astfel la apelul magistrului
S. Mehedinþi cãtre profesorii secundari, ºi anume de a explora orizontul geografic al oraºelor unde
activau în vederea predãrii într-un mod cât mai intuitiv a geografiei, studiul geologic al acestui colþ de
þarã pãrea a fi ajuns la concluzii definitive. Schimbarea datelor geologice a atras dupã sine o nouã
încercare de sintezã privitoare la Þara Bârsei ºi la valea Oltului, cuprinzând acum ºi marele sector
transversal dintre Turnu Roºu ºi Mãnãstirea Cozia, privit în lumina constatãrilor din cursul superior
al vãii” (1969).
Lucrãrile lui Nicolae Orghidan analizeazã, succesiv, urmele de gheþari din Munþii Rodnei,
morfologia Depresiunii Braºovului, a Munþilor Bucegi, Munþilor Buzãului, Vrancei, Baraolt ºi
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Perºani. Analizeazã ºi Defileul Dunãrii de la Porþile de Fier, iar sinteza preocupãrilor sale o
reprezintã studiul geomorfologic al vãilor transversale din România.
Pentru o scurtã perioadã de timp, activitatea academicianului Victor Tufescu se leagã de Braºov
prin ocuparea unui post de profesor la Liceul „Ioan Meºotã”. Acest post a fost obþinut prin concurs, în
condiþiile în care s-au prezentat 180 de candidaþi din þarã, în anul 1935. Ulterior, în anii 1938-1939, a
fost bursier al Academiei Române la Sorbona, sub îndrumarea profesorului Emmanuel de Martonne.
Învãþãmântul superior din Braºov a debutat în condiþii vitrege datoritã preluãrii în 1940, ca
urmare a Dictatului de la Viena, a Academiei de Înalte Studii Comerciale ºi Industriale din Cluj. Din
1942, ca urmare a noii legi pentru învãþãmântul superior, s-a procedat la ocuparea de posturi vacante
de profesori ºi conferenþiari, iar pentru Catedra de geografie economicã postul i-a revenit
profesorului Laurian Someºan3. Personalitatea profesorului Someºan, care a elaborat ºi un
interesant curs de geografie economicã mondialã, l-a recomandat pentru ocuparea funcþiei de rector,
în 1947. Printre membrii fondatori ai Institutului de Cercetãri Geografice (1944) se aflã ºi profesorul
Someºan, care din 1954 predã cursuri de geografie economicã silvicã la Facultatea de Economie
Forestierã din Braºov. Din 1965 funcþioneazã la Direcþia de Sistematizare, Arhitecturã ºi Proiectare,
unde elaboreazã peste 200 de lucrãri de geotehnicã. Cercetarea ºtiinþificã se leagã mai mult de
domeniul geomorfologiei, îndeosebi pentru studiul Munþilor Cãlimani. Lucrãrile sale acoperã însã o
paletã mult mai largã, care include atât studiul vieþii pastorale (Munþii Cãlimani), Câmpia Tisei,
þinuturile transcarpatice, factorii orografici care influenþeazã populaþia din Transilvania, cât ºi studii
de dezvoltare regionalã, cum este cazul Funcþiunilor zonelor de contact.
Pentru ultimele decenii ale secolului trecut trebuie amintitã contribuþia profesorului Paul
Binder, care a funcþionat 16 ani la Liceul Pedagogic din Braºov, unde, pe lângã prestaþia didacticã de
excepþie, a elaborat studii de geografie istoricã, toponimie ºi a analizat factorii de risc natural din
ultimele cinci veacuri din Depresiunea Braºovului. A realizat o interesantã prefaþã la traducerea
Valeriei Cãliman a lucrãrii lui Johannes Honterus, Rudimenta Cosmographica, ºi a publicat,
împreunã cu Paul Cernovodeanu, lucrarea Cavalerii Apocalipsului4, în care sunt inventariate
calamitãþile naturale din trecutul României de pânã la 1800. Pentru aceastã lucrare a consultat un vast
material bibliografic din marile oraºe ale þãrii, inclusiv la Biserica Neagrã din Braºov.
În egalã mãsurã, Braºovul a fost un important centru cartografic, pornind de la celebra hartã a
Transilvaniei a lui Honterus ºi continuând cu realizãrile Institutului Cartografic „Unirea”, unde, în
perioada interbelicã, s-au tipãrit, în policromie ºi condiþii grafice excelente, Harta Judeþului Braºov la
scara 1:100 000 (1928) ºi hãrþi ale principalelor masive montane de interes turistic: Postãvaru, Piatra
Mare, Fãgãraº, Retezat. Tradiþia s-a perpetuat în perioada postbelicã prin globurile fizice ºi politice,
hãrþile didactice ale României, Lumii, continentelor ºi ale unor þãri reprezentative, realizate de
Întreprinderea Poligraficã din Braºov.
Poate cã ºcoala geograficã braºoveanã ar fi avut mult mai multe personalitãþi în condiþiile
existenþei unei facultãþi de geografie, instituþie de învãþãmânt superior mult mai necesarã în acest oraº
decât cele recent apãrute în unele centre urbane datoritã unor conjuncturi favorabile dar discutabile
sub aspect academic.
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Abstract
The origins of geographic studies in Brasov are linked with the activity of Johannes Honterus,
known throughout Europe at that time for his Rudimenta Cosmographica textbook, published in
1540. His work was continued, during the previous century, by Gavriil Munteanu, Anton Vidrascu
and Nicolae Necsulescu, who all taught at the „Andrei Saguna” High School. The most significant
contribution was that of Nicolae Orghidan, teacher and principal at the „Unirea” High School, who
published numerous physical geographic studies concerning local and regional aspects. Laurian
Somesan was the first geographer of Brasov connected with university activity at the Faculty of
Economic Studies, having both physical and economic geography studies. After the First World War
an important Cartographic Institute was founded, for publishing many educational and tourist maps.
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