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HEINRICH WACHNER – CERCETÃTOR-GEOGRAFHeinrich Wachner a publicat mult, atât în cãr!i ºi reviste de specialitate (geografie, geologie,biologie) cât ºi în reviste ºi ziare. Prenumele lui fiind traductibil, a semnat Heinrich Wachner înlucrãri publicate în limba germanã, Enric Wachner în lucrãri în limba românã ºi Henrik Wachner înlucrãri redactate în limba maghiarã.Existã liste bibliografice cu publica!iile sale, însã ele nu sunt întotdeauna foarte exacte, iar multedintre lucrãri nu mai sunt accesibile astãzi în bibliotecile din România. De aceea este dificil deapreciat, câte din cele aproximativ 80 de lucrãri sunt ºtiin!ifice ºi câte de popularizare. Însã ºi înacestea din urmã existã idei ºi observa!ii originale.Lucrãrile de geografie abordeazã mai cu seamã douã domenii: geomorfologia ºi geografiaregionalã. Din domeniul geomorfologiei cunoaºtem ºapte publica!ii, care se referã cu precãdere la reliefulglaciar ºi la cel fluviatil. Trei lucrãri analizeazã relieful glaciar al Mun!ilor Bucegi. Pornind de la observa!iile efectuate de al!i cercetãtori, mai cu seamã de Emm. de Martonne, Wachner prezintã constatãrile proprii, pe care lecomparã cu cele ale savantului francez. Cercetãrile mai recente (Micalevich-Velcea1) au confirmatcercetãrile lui Wachner. Doar pe versantul sudic al Bucegilor Wachner nu a recunoscut decât urmeleglaciare de pe valea Ialomi!ei, nu ºi cele de pe afluen!i.Celelalte lucrãri de geomorfologie au ca temã relieful fluvial ºi, mai ales, cel creat de râul Olt. Înlucrarea GeomorphologischeStudien im Flussgebiet des Olt (1931), Wachner analizeazãtrei sectoare ale bazinuluiOltului, pornind dinspre avalspre amonte. Primul sectorprezentat este cel al Defileului Oltului prin Carpa!iiMeridionali (Fig. 1). Subinfluen!a cercetãrilor lui deMartonne pledeazã pentruoriginea prin captare, însãstabileºte vechea cumpãnã deapã ca fiind la nord de localitatea Câineni. Argumentarea lui Wachner este însã mai pu!inconvingãtoare decât cea a lui N. Orghidan2, care considerã anteceden!a ca factorul genetic principal.Un alt sector analizat este cel dintre valea Oltului ºi cea a Mureºului ºi constituie o reflec!ie ºtiin!ificãasupra ipotezei lui Ioachim Rodeanu3 ºi anume cã Târnava Mare ar fi curs spre sud, spre Olt, prinvalea Visei. Wachner nu acceptã aceastã teorie, arãtând cã terasa înaltã a Târnavei Mari se continuã ºi în sectorul Copºa Micã – Blaj. Cel de-al treilea sector prezentat este Depresiunea Fãgãraº. Autorulanalizeazã geneza depresiunii, distingând mai multe genera!ii de conuri de grohotiºuri, conuri de
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Fig. 1. Schi!ã panoramicã a lui H. Wachner, publicatã în articolul sãu desprebazinul Oltului, apãrut în 1931, în „Lucrãrile Institutului de Geografie alUniversitã!ii din Cluj”, tom IV (1929).

1 Valeria Micalevich-Velcea, Masivul Bucegi, Bucureºti, Editura Academiei, 1961.2 Nicolae Orghidan, Vãile transversale din România, Bucureºti, Editura Academiei, 1969.3 Ioachim Rodeanu, Observãri morfologice în zona de contact a bazinelor Oltului ºi Mureºului, regiunea Sibiului, în „Lucr.Inst. Geogr. Cluj”, II, 1926.



dejec!ie ºi terase fluviale. Nu lipsesc însã nici observa!ii din domeniul geografiei culturale. Pãºunileirigate de aici sunt considerate de Wachner ca fiind singurele din Transilvania ºi sunt datate ca fiinddin perioada grani!ei militare a Austriei. Lucrãrile de geografie regionalã sunt mai numeroase, ele fiind în numãr de 15. Aici putemsublinia douã direc!ii: – publicarea în strãinãtate a unor sinteze despre România ºi/sau regiunile ei; – publicarea unor studii cu înalt grad de originalitate în reviste sau edituri româneºti. Prin publica!iile din strãinãtate, Wachner a reuºit, desigur, sã facã sã fie cunoscute în state ca Germania, Austria sau Ungaria, în modobiectiv, România perioadei interbelice ºi regiunile sale. Printre aceste lucrãri se aflã textul referitor la România din edi!ia 1926 aenciclopediei Der Grosse Brockhaus (Heltmann4) (Fig. 2). În acelaºian, Wachner publicã o contribu!ie în edi!ia a patra a unei monografiicu privire la comer!ul mondial (Geographie des Welthandels). Învolumul I al acestui tratat (Europa), editat de Andree-Heiderich-Sieger, în 40 de pagini Wachner prezintã mai întâi aºezarea geograficã ºi geologia, pentru a trata apoi într-un mod sintetic „peisajele”României. Astãzi lucrarea are valoare documentarã, mai cu seamã învederea realizãrii unor compara!ii în evolu!ia economicã a României. O publica!ie de altã naturã, mai interesantã pentru geografiiromâni, este cea apãrutã în 1929, la Gotha (Germania), intitulatãRumänien (1909-28). Este o bibliografie a contribu!iilor geograficeromâneºti din perioada men!ionatã din anuare, reviste ºtiin!ifice ºiculturale, cãr!i, tratate etc. Sunt prezentate în text numele autorilor iar în notele de subsol titlul, anul ºi locul apari!iei a 715 de publica!ii, ordonate dupã domenii ºi regiuni. Printre autorii cita!i se aflã numesonore, cum sunt L. Sawicki, Emm. de Martonne, P. Enculescu, N. Iorga, S. Mehedin!i, Gr. Antipa,L. Mrazec, I. Popescu-Voiteºti, V. Meru!iu, E. Jekelius, Al. Borza º.a. Uneori, Wachner comenteazãcon!inutul lucrãrilor – laudativ, ca în cazul lui Emm. de Martonne, sau critic, ca în cazul ipotezei lui I.Rodeanu. Conform bibliografiei lui Heltmann5, Wachner ºi-a continuat prezentarea lucrãrilorgeografice ºi pentru perioada 1928-1937; acest articol însã nu ne-a fost accesibil. În anul 1945, Wachner publicã, în revista austriacã „Mitteilungen der GeographischenGesellschaft” (Viena), o monografie a Podiºului Dobrogei (Die rumänische Dobrudscha-Steppentafel). Este exemplul unui reuºit studiu clasic de geografie regionalã, cu fotografii ºi desene,care se bazeazã pe studii proprii, dar ºi pe o însemnatã bibliografie (S. Mehedin!i, C. Brãtescu, V.Mihãilescu, L. Sawicki, G. Vâlsan, Gr. Antipa, V. Pârvan º.a.).Dintre studiile publicate în România se remarcã Jude!ul Ciuc, samt Topli!a und derMureºenge/Jude!ul Ciuc, Topli!a ºi Defileul Mureºului, apãrut în 1929. Este un studiu bilingv,traducerea în limba românã fiind realizatã de fiica autorului, Herta Cãlinescu. Împreunã cu anexa(hãr!i, schi!e, fotografii) cuprinde 143 de pagini. Este un studiu clasic de geografie regionalã, de laaºezare geograficã la economie, care are însã ºi aspecte inedite, de ex. prezentarea distinctã acomponen!ei etnice a popula!iei ºi, în alt loc, a evolu!iei demografice. Acest studiu ar trebui consultatde to!i cei care scriu astãzi despre !inutul secuiesc.Cinci ani mai târziu, în 1934, apare lucrarea cea mai însemnatã a lui Wachner: KronstädterHeimat- und Wanderbuch (Cartea !inutului natal ºi de drume!ie a braºovenilor) (Fig. 3). Cartea
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Fig. 2. Extras cu dedica!iaautorului.

4 Heinz Heltmann, Der Kronstädter Heimatforscher Heinrich Wachner, Korrespondenzblatt, Köln Wien, 1975, III, p. 163.5 Ibidem.



cuprinde douã pãr!i: mai întâi sunt prezentate, în 13 capitole, Braºovul ºi satele "ãrii Bârsei, inclusivrecomandãri de drume!ie în mun!ii din rama depresiunii, aceastã parte fiind dedicatã unui public mailarg; partea a doua, în 9 capitole, constituie o geografie regionalã a acestei depresiuni. Wachner scrieîn cuvântul dinainte: „Prima parte corespunde îndemnurilor profesorului Vâlsan, iar cu a doua încercsã satisfac cerin!ele profesorului Mehedin!i”. Aici autorul se referã la sugestia marilor geografi dinBucureºti de a cerceta orizontul local, de a-l folosi în învã!ãmântul de geografie ºi de a strângematerial didactic corespunzãtor. Faptul cã Wachner a gãsit, prin cartea sa, solu!ia optimã, estedovedit prin desemnarea cãr!ii, la un congres al profesorilor de geografie, ca fiind cea mai bunãmonografie (Heltmann6).

Cercetarea orizontului local – "ara Bârsei – l-a preocupat pe Wachner ºi dupã publicarea cãr!ii.A comandat un exemplar cu foi goale intercalate, pe care îºi nota noi observa!ii ºi completãri cuocazia excursiilor cu elevii sau alte drume!ii.Aceastã lucrare a fost reeditatã în anul 1993 – ºi în mai multe edi!ii succesive, pânã în 2007,epuizate toate rapid – de Editura Aldus din Braºov, fiind o dovadã cã ºi astãzi este o carte utilã ºiîndrãgitã. O traducere în limba românã se lasã aºteptatã.Totuºi, opera lui H. Wachner este în prezent în micã mãsurã cunoscutã. Lucrãrile sale audispãrut din numeroase liste bibliografice, chiar ºi din acelea, care se referã la regiuni cercetate ºi deWachner. Bibliografia geologicã (inclusiv volumele supliment I – III, 1926-1962) este incompletã înceea ce priveºte enumerarea lucrãrilor ºtiin!ifice ale lui Wachner. Acest autor mai este citat nominalîn volumele I ºi III ale tratatului Geografia României (Editura Academiei, 1983 ºi, respectiv, 1987) ºi apare în bibliografia volumelor I, III ºi IV. Deºi s-a ocupat ºi de aspecte ale geografiei umane ºi deDobrogea, lipseºte din bibliografia volumelor II ºi V. Lipseºte, de asemenea, din majoritatealucrãrilor mai noi de dupã 1990. Surprinzãtor, numele sãu nu se regãseºte nici în lucrareabio-bibliograficã Geografi români, publicatã sub egida Institutului de Geografie (autori: SorinaVlad, Sorin Geacu, Radu Sãgeatã), Bucureºti, Editura Semne, 1999. Cea mai des citatã lucrare estestudiul cu privire la geomorfologia bazinului Oltului. Se mai citeazã studiul asupra jude!ului Ciuc,lucrãrile despre relieful glaciar din Bucegi ºi, foarte rar, cartea despre "ara Bârsei. 
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Fig. 3. – Coperta cãr!ii editateîn 1934. Fig. 4. – Foaia de titlua manuscrisului.

6 Ibidem, p. 160.



Cauzele pentru care lucrãrile lui Wachner sunt astãzi cunoscute doar unui cerc restrâns degeografi sunt urmãtoarele:– acest autor a publicat mult în strãinãtate ºi de aceea numeroase lucrãri lipsesc din bibliotecile dinRomânia;– multe dintre ele au fost publicate în limbile germanã sau maghiarã, limbi mai pu!in cunoscute astãzifa!ã de trecut;– Wachner nu a activat într-un mediu universitar, lucrãrile sale fiind, de la început, recep!ionate de un cerc mai restrâns de specialiºti;– genera!ia de tineri geografi adesea nu cunoaºte literatura mai veche ºi nici nu este interesatã de ea. Cunoaºterea astãzi a operei lui Wachner rãmâne lacunarã. Nu existã o bibliografie certã, nuavem acces la multe dintre lucrãrile sale, câteva fiind încã manuscrise (Fig. 4). Douã dintre acesteavor putea fi publicate, în edi!ie criticã, alãturi de alte studii despre acest important om de ºtiin!ã, cuocazia comemorãrii a 50 de ani de la moartea sa, în anul 2010: Geologia !ãrii Bistri"ei, aflatã înposesia dr. Ioan Chintãuan, ºi Die Umgebung von Racoºul de jos (Împrejurimile Racoºului de Jos),de!inut de autorul acestui studiu. Heinrich Wachner als geographischer ForscherZusammenfassungDer Geograph und Naturwissenschaftler Heinrich Wachner hat zahlreiche wissenschaftlicheArbeiten veröffentlicht. Unter seinen geographischen Veröffentlichungen sind seinegeomorphologischen Studien (Gletscher- und Flussrelief) und seine regionalgeographischenForschungen besonders wertvoll. Letztere behandeln Rumänien und seine Regionen in Aufsätzen,die zumal im Ausland erschienen sind. Seine wichtigsten länderkundlichen Schriften, die im Inlandveröffentlicht wurden, sind Studien über das Seklergebiet (Kreis Ciuc) und über das Burzenland (dieSenke von Braºov). Wachners Werke sind heute nur noch einem kleinen Kreis von Geographen bekannt. Vieleseiner Studien sind im Ausland und in Fremdsprachen erschienen und liegen in unseren Bibliotheken nicht vor. Wachner wirkte auch nicht in einer Universitätsstadt, so dass sein Bekanntheitsgrad vonAnfang an geringer war als der anderer Geographen.
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