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O PERSONALITATE CARE DÃINUIE
ÎN MEMORIA COLECTIVÃ A SAªILOR BRAªOVENI
Înainte de toate, doresc sã vã mãrturisesc, atât în numele Forumului Democrat al Germanilor din
Judeþul Braºov, cât ºi în nume personal, o dublã satisfacþie, un dublu prilej de bucurie. În primul rând,
salut iniþiativa celor care au avut ideea organizãrii acestui simpozion, dedicat unei personalitãþi
importante a comunitãþii saºilor braºoveni. În al doilea rând, doresc sã arãt cã pentru noi, Forumul
German, colaborarea cu Muzeul „Casa Mureºenilor”, ocazionatã de pregãtirea acestei manifestãri
cultural-ºtiinþifice, constituie o premierã. Sper cã va fi un început bun ce-ºi va gãsi replici la fel de
reuºite ºi în viitor.
În privinþa personalitãþii pe care o comemorãm astãzi, doresc sã arãt cã, pe la sfârºitul anilor ’50,
copil fiind, l-am cunoscut personal pe Heinrich Wachner. Acest lucru s-a întâmplat în satul Vulcan,
aflat la 16 km depãrtare de Braºov. Acolo, într-un cãmin de pensionari (azi casã de odihnã) al
Bisericii Evanghelice C. A. din România, Heinrich Wachner ºi-a petrecut ultimii ani de viaþã, iar pe
aceeaºi stradã, foarte aproape, familia mea are o casã, unde ne petreceam de regulã vacanþele de varã.
Cum a ajuns Heinrich Wachner sã-ºi petreacã sfârºitul vieþii la Vulcan? În anul 1952, în primele zile
ale lunii mai, aproximativ 2000 de locuitori ai Braºovului ºi ai comunelor învecinate, în marea lor
majoritate saºi, dar ºi români, maghiari ºi evrei, au fost evacuaþi, fiind somaþi de cãtre autoritãþi sã-ºi
pãrãseascã casele în termen de trei zile ºi stabilindu-li-se domiciliu obligatoriu în localitãþi precum
Dumbrãveni, Reghin, Sfântu Gheorghe, Covasna, Târgu Secuiesc etc. Familia profesorului Wachner
a fost evacuatã ºi ea, trãind câþiva ani la Racoº. La momentul evacuãrii, Wachner împlinise deja 74 de
ani, fiind pensionar. Dupã aceºti ani foarte grei, dupã ridicarea domiciliului obligatoriu, familia
Wachner s-a stabilit la Vulcan, neputând sã se întoarcã la Braºov. (În anul 2006 a apãrut un volum cu
mãrturii ale evacuaþilor anului 1952 din Þara Bârsei, care cuprinde ºi amintiri ale soþiei ºi ale fiicei lui
Heinrich Wachner.)
Personalitatea profesorului de geografie Heinrich Wachner dãinuie în memoria colectivã a
saºilor braºoveni în special datoritã cãrþii sale Kronstädter Heimat- und Wanderbuch (titlu greu de
tradus, cu aproximaþie Cartea braºoveanã de cunoaºtere a þinutului natal ºi de drumeþie), apãrutã în
anul 1934. Nu exagerez ºi sper sã nu comit o blasfemie spunând cã nu puþini braºoveni þin la aceastã
carte aproape tot atât de mult ca ºi la Sfânta Scripturã. Personal am consultat de nenumãrate ori
aceastã carte, pregãtindu-mi drumeþiile din împrejurimile Braºovului sau documentându-mã, în
calitate de ziarist, pentru diverse materiale de presã. Exemplarul pe care îl posed provine din
biblioteca mamei mele, doctoriþa Thea Wittstock (nãscutã Depner), care, în rând cu tinerii braºoveni
din prima jumãtate a secolului trecut, iubea natura, iubea împrejurimile Braºovului, dovadã fiind
legitimaþiile ei de membru al Societãþii Carpatine Ardelene a Turiºtilor (Siebenbürgischer
Karpatenverein – S. K. V.), înfiinþatã în anul 1880, ºi al Asociaþiei Braºovene de Schi (Kronstädter
Skiverein), înfiinþatã în anul 1905, legitimaþii pe care le pãstrez ca documente edificatoare privind
istoria bogatã ºi frumoasã a turismului braºovean.
Când a fost tipãritã cartea Kronstädter Heimat- und Wanderbuch, la insistenþa autorului au fost
legate douã exemplare în mod special, intercalându-se dupã fiecare filã tipãritã câte o filã albã.
Într-unul din aceste exemplare, cel pe care îl vedeþi aici în mâna mea, Wachner a notat, pânã la
evacuare, multe corecturi ºi completãri, care ar trebui luate în considerare cu ocazia unei eventuale
retipãriri sau traduceri a lucrãrii. Probabil cã, în momentul evacuãrii, Heinrich Wachner a fost nevoit
sã se despartã de cele douã exemplare de autor ale lucrãrii Kronstädter Heimat- und Wanderbuch.
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Unul, cel cu notiþele sale, a ajuns în posesia droghistului Julius Teutsch, în perioada interbelicã
reprezentant de frunte al Societãþii Carpatine Ardelene a Turiºtilor, iar apoi în biblioteca regretatului
Curt Liviu Munthiu, în tinereþe un pasionat alpinist ºi speolog, cunoscut printre specialiºti drept un
deosebit de iscusit restaurator al Muzeului Judeþean de Istorie Braºov. Vãduva acestuia, doamna
Felicia Munthiu, ne-a pus la dispoziþie cu generozitate aceastã carte deosebitã, care va fi donatã
arhivei Bisericii Evanghelice C. A. Braºov (Biserica Neagrã). Nu trebuie uitat cã Heinrich Wachner,
în calitate de profesor de geografie al Liceului „Johannes Honterus”, liceu confesional pânã la
reforma învãþãmântului din anul 1948, a fost salariatul acestei parohii.
Cel de-al doilea exemplar cu pagini albe intercalate al cãrþii, nefolosit de autor, a fost predat de
acesta unui urmaº de-al sãu la catedra de geografie a liceului german din Braºov, profesorul Kurt
Philippi (1913-2004), care l-a completat cu unele observaþii prilejuite de drumeþiile sale în
împrejurimile Braºovului. ªi acest volum va fi predat arhivei Bisericii Evanghelice C. A. Braºov.
Închei, salutând încã odatã organizarea acestui eveniment, cãruia îi doresc mult succes.
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