
Gernot NUSSBÄCHER

ENTOMOLOGUL FRIEDRICH DEUBEL
(1845-1933)

Una din personalitãþile importante ale vieþii ºtiinþifice din Braºov la sfârºitul secolului al
XIX-lea ºi începutul celui de-al XX-lea a fost entomologul Friedrich Deubel. Cu toate meritele sale
incontestabile, biografia îi lipseºte din ghidul biobibliografic „Cãrturari braºoveni”1.

Faptul cã în arhiva Muzeului „Casa Mureºenilor” s-a pãstrat o micã parte din corespondenþa sa
ºtiinþificã ne-a atras atenþia asupra lui Friedrich Deubel. Pentru a-l reda oarecum memoriei culturale a 
Braºovului, ne propunem o scurtã prezentare a vieþii ºi activitãþii lui, ca introducere la inventarul
arhivistic al documentelor rãmase de la el.2

Friedrich Deubel s-a nãscut la 13 ianuarie 1845, la Braºov, ca fiu al þesãtorului Stephan Gottlieb
Deubel (1813-1847) ºi al soþiei sale, Dorothea Elisabetha (1814-1878).

Dupã frecventarea ºcolii pânã la clasa a doua realã (6 clase), Friedrich Deubel a învãþat meseria
de mãcelar, apoi a plecat, în anul 1868, în Germania pentru a se perfecþiona în meseria de mezelar.
S-a întors în oraºul sãu natal prin Elveþia. Acolo a lucrat, mai întâi fiind calfã de mãcelar ºi de
mezelar.

În anul 1870 Deubel a devenit meºter mãcelar, iar în 1880 el a deschis o fabricã de mezeluri.3

În cãrþile de adrese pentru oraºul Braºov, Friedrich Deubel apare menþionat prima datã în 1874,
ca mãcelar, având adresa în str. Învãþãtorilor nr. 328 (azi str. Vlad Þepeº) din cartierul
Blumãna/Fleischhauer a) Deutsche, Deubel Friedrich, Blumenau 328.4

În anul 1876 Deubel apare cu adresa: cartierul ªchei nr. 1528/Vorstadt 1528, pe partea sudicã a
Ciocracului (azi str. Constantin Lacea), unde a locuit pânã în 1878.5

În anul 1879 îl gãsim locuind în Cetate, în str. Castelului nr. 2056, într-o casã aparþinând vãduvei
lui Christoph Seewald, unde a stat pânã în anul 1883.

În anul 1880, Friedrich Deubel apare ca având un magazin de vânzare de mezeluri pe Târgul
Peºtelui (astãzi str. Apollonia Hirscher), la nr. 99/Deubel Friedrich, Fleischhauer,
Selchwarenverkaufsgeschäft, Fischmarkt 997, iar mai târziu la nr. 98, chiar acolo unde se aflã astãzi
Centrul Cultural Reduta.

Începând cu 1883, Friedrich Deubel nu mai apare ca mãcelar, în schimb figureazã ca având o
„fabricã de mezeluri”/Deubel Friedrich, Selchwarenfabrik, 98 (205) – numãrul din parantezã indicã
locuinþa.8

În anul 1884 el figureazã ca „producãtor de mezeluri”, având o nouã adresã a locuinþei, anume,
strada Castelului nr. 283/Deubel Friedr., Selchwarenerzeuger, Theatergasse 98 (283)9, proprietatea
vãduvei Rosine Bömches.

Din 1890 Friedrich Deubel devine proprietarul casei din str. Castelului nr. 283, al cãrui numãr
este schimbat în acelaºi an (odatã cu noua numerotare a caselor în cadrul strãzilor) în nr. 83. Deubel
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locuieºte însã în altã casã, str. Castelului nr. 59.10 Tot în 1890 Friedrich Deubel a construit, în locul
casei vechi cu parter, o clãdire modernã cu etaj la colþul strãzii Castelului cu strada Genunchiului,
care se pãstreazã ºi în prezent.11 Abia în anul 1898 Deubel figureazã ca locuind din nou în casa din str.
Castelului nr. 83.12

Începând din anul 1902 prãvãlia de mezeluri a lui Friedrich Deubel se aflã în strada Hirscher la
nr. 15, pânã în anul 1916 inclusiv.

În noua carte de adrese pentru Braºov, publicatã în anul 1927, Friedrich Deubel apare – la vârsta
de 82 de ani – încã fiind producãtor de mezeluri, locuind în strada Castelului nr. 83, dar având douã
magazine, unul în strada Poarta ªchei nr. 1, altul pe str. Michael Weiss nr. 5/Deubel Friedrich,
Selchwaren-Erzeuger, Burggasse 83m Geschäft: Waisenhausgasse 1 und Michael Weiß Gasse 5.13

Încã din timpul ºcolii, profesorul sãu de ºtiinþe naturale Josef Meschendörfer14 (1832-1919) l-a
îndemnat pe tânãrul Deubel sã colecþioneze lucruri din naturã.

Din cauza unei boli de stomac i se indicase medical petrecerea de mult timp în aer liber, iar în
plimbãrile ºi excursiile în jurul Braºovului a strâns diferite specii de animale, dar în primul rând
nevertebraþii gândaci. Îndemnul spre aceastã preocupare i-a fost dat în anul 1876, în timpul unei cure
balneare la Pistyan (în Slovacia de azi), de entomologul Max von Hopfgarten din Viena, care l-a
iniþiat pe Deubel în colecþionarea de tip ºtiinþific ºi în modalitatea de preparare a mostrelor de
gândaci.

Mai târziu, Deubel a intrat în legãturã cu Ludwig Ganglbauer15 (1856-1912), directorul
Muzeului de ªtiinþe Naturale din Viena, ºi cu Karl Holdhaus (1883-1975), custodele aceluiaºi
muzeu. Cu ambii a colaborat timp de decenii în domeniul cercetãrii entomologice. Rezultatele acestei 
colaborãri au fost publicate, în anul 1910, în volumul Cercetãri despre zoografia Carpaþilor, în care
volum Deubel a prezentat coleopterele din Ciucaº, Postãvarul, Munþii Bucegi, Piatra Craiului, Munþii
Fãgãraº (Bâlea-lac, Negoiul), Parâng, Retezat ºi din Munþii Rodnei16.

Deubel a mai avut ºi alte legãturi ºtiinþifice, de exemplu cu naturalistul dr. Karl Petri
(1852-1932) din Sighiºoara, autorul unei sinteze asupra faunei gândacilor din Transilvania, apãrutã
în anul 1911.17

Mai târziu, Deubel a publicat mai multe completãri ºi corectãri la aceastã sintezã.18

Colecþia de gândaci a lui Friedrich Deubel a fost accesibilã tot timpul, atât pentru specialiºti, cât
ºi pentru un cerc mai larg de interesaþi. În ghidul Braºovului din anul 1886 putem deja citi: „Cine se
intereseazã pentru gândaci, sã se prezinte în magazinul fabricantului de mezeluri Friedrich Deubel
din clãdirea Teatrului, care este cu plãcere dispus sã arate colecþia sa bogatã ºi frumos aranjatã de
gândaci”19.

Colecþia de gândaci a fost expusã ºi prezentatã ºi cu prilejul unor manifestãri ºtiinþifice, cum a
fost adunarea itinerantã a Asociaþiei medicilor ºi naturaliºtilor maghiari din anul 189220, sau cu
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prilejul sãrbãtoririi a 400 de ani de la naºterea marelui umanist ºi reformator sas Johannes Honterus,
în anul 1898, în cadrul expoziþiei organizate de Societatea Carpatinã Transilvanã21.

În 1898 Friedrich Deubel a donat ºcolilor evanghelice din Braºov – în primul rând Liceului
Honterus – o colecþie de gândaci în treizeci de vitrine, conþinând 12.528 de exemplare.22

Din bogata sa colecþie Deubel a trimis dublete la muzeele de ºtiinþe naturale din Sibiu,
Budapesta, Viena ºi Frankfurt am Main.23

În anul 1908, Friedrich Deubel a fost unul dintre membrii fondatori ai Muzeului Sãsesc al Þãrii
Bârsei, cãruia i-a dat colecþia sa de gândaci mai întâi pentru expunere, iar apoi i-a donat-o,
obligându-se sã o îngrijeascã pânã la moartea sa.

Dupã 1948, cea mai mare parte a colecþiei lui Friedrich Deubel a fost preluatã de Institutul de
Silviculturã (în circa 60 de vitrine), pãstratã ulterior în muzeul zoologic al Facultãþii de Silviculturã,
însã fãrã sã fie menþionat numele colecþionarului.24

Bilanþul activitãþii sale ºtiinþifice de peste o jumãtate de secol este descoperirea a 41 de specii
noi, dintre care 31 de gândaci, 4 miriapozi, 3 melci, 2 specii de viespi ºi o specie de fluturi (care îi
poartã numele).

În anul 1925 aniversarea de 80 de ani a lui Friedrich Deubel a fost o adevãratã sãrbãtoare pentru
comunitatea sãseascã braºoveanã.

Încã în anul 1932, la vârsta de peste 87 de ani, el a urcat în Muntele Postãvarul, fãrã maºinã ºi
fãrã teleferic!

Friedrich Deubel a murit la Braºov, la 9 ianuarie 1933.25

Pentru meritele sale în explorarea Carpaþilor ºi drept recunoºtinþã pentru promovarea turismului
în împrejurimile Braºovului, drumul montan de la Diham la Bucºoi a primit încã din anul 1897
numele lui Deubel.26 Iar dupã moartea lui, ºi cabana Mãlãieºti a Societãþii Carpatine Transilvane i-a
primit numele.27

Dupã 1990, o fundaþie „Friedrich Deubel” s-a preocupat de pozarea marcajelor turistice în
munþii din împrejurimile Braºovului.

În arhiva Muzeului „Casa Mureºenilor” s-au pãstrat 50 de documente din corespondenþa
ºtiinþificã a lui Friedrich Deubel. Cele mai multe provin de la Karl Holdhaus (12 piese din perioada
1902-1913); urmeazã cele de la Ludwig Ganglhofer (7 piese din anii 1892-1901), Karl Petri (6 piese
din anii 1892-1910), Ludwig Bach (5 piese din anii 1909-1915) ºi Méhely Lajos (2 piese 1904-1905). 
Corespondenþa lui Deubel demonstreazã legãturile sale ºtiinþifice cu Austria, Germania, Ungaria ºi
Elveþia.

Din cele relatate mai sus, rezultã pe scurt biografia unui braºovean foarte merituos, care,
dintr-un amator, a devenit unul din specialiºtii entomologi recunoscuþi pe plan european.
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27 Heinz Heltmann, loc. cit.



Zusammenfassung

Die Arbeit bringt Angaben über das Leben und Wirken des verdienstvollen Kronstädter
Entomologen Friedrich Deubel (13. Januar 1845 - 9. Januar 1933). Anlaß für diese Arbeit war die
Verzeichnung von 50 Schriftstücken aus dem Nachlaß dieses Forschers, die aus den Beständen des
früheren Burzenländer Sächsischen Museums in das Archiv des Gedenkmuseums der Familie
Muresianu in Kronstadt gelangt sind.

Es wird zuerst die Berufslaufbahn von Friedrich Deubel als Fleischhauer und
Selchwarenerzeuger vorgestellt, danach seine wissenschaftliche Tätigkeit und seine Verdienste um
die Erforschung der Käferfauna Siebenbürgens, sowie seine Beziehungen zu anderen
Fachwissenschaftlern vor allem aus Siebenbürgen und aus Österreich.

Das Ergebnis seiner Forschungen ist die Entdeckung von 41 neuen Arten, davon 31 Käfer, vier
Tausendfüßler, drei Schnecken, zwei Wespenarten und eine Schmetterlingsart, die alle seinen
Namen tragen. Seine große Käfersammlung schenkte Friedrich Deubel dem Burzenländer
Sächsischen Museum, dessen Mitbegründer er im Jahre 1908 war. Ebenso schenkte er reiche
Käferkollektionen den Kronstädter Schulen und belieferte auch die Naturwissenschaftlichen Museen
in Hermannstadt, Budapest, Wien und Frankfurt am Main aus seinen Sammlungen.
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