Din istoria silviculturii

Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi
Banat în epoca modernă. Academia de Minerit şi Silvicultură de
la Schemnitz
1. Introducere
Sub acest titlu a apărut în anul 2000, în editura „Presa Universitară Cluj”, o deosebit de valoroasă monografie, semnată de istoricul Cornel
Sigmirean. Lucrarea este dedicată formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în
epoca dualismului (1867-1918), respectiv a studenţilor români care au frecventat în sec. al XlX-lea
universităţile din Europa Centrală şi de Vest, inclusiv învăţământul superior din Ungaria istorică.1 În
acceaşi perioadă studenţii din Muntenia şi Modova
(fără Bucovina) studiază mai ales în Franţa, viitorii silvicultori fiind absolvenţi ai şcolii de la Nancy
(Ecole Nationale du Genie Rural, des Eaux et des
Forets; Rösler, 2003, Bradosche, 2008). De exemplu,
în perioada 1855-1905 au studiat la Nancy 81 ingineri silvici români (Ivănescu, 1972).
Silvicultura românească este considerată a fi
o silvicultură central europeană nu numai datorită vegetaţiei care caracterizează flora României
(Doniţă, 1992), dar şi datorită silvicultorilor transilvăneni cu pregătire academică la Viena, MÜnchen,
Tharandt, Schemnitz etc.
Corpul silvic din Regatul României a propagat
bunăoară principiul regenerărilor naturale după
şcoala franceză, spre deosebire de şcola germană
care admitea, după caz, regenerările naturale şi
cele artificiale (Stinghe şi Chiriţă, 1978). Abia după
Primul Război Mondial, cele două curente din silvicultura românească, vor găsi un drum comun, cu
realizările cunoscute şi apreciate de ştiinţa silvică
europeană. Nivelul central european al silviculturii
de astăzi, se datorează personalităţilor cu renume,
ca: prof. dr. M. Drăcea, prof. dr. V. N. Stinghe, prof.
dr. Th. Bălănică, prof. dr. N. Ghelmeziu, prof. dr. C.
Chiriţă, prof. dr. D. A. Sburlan, prof. dr. E. Vintilă,
prof. dr. G. Eliescu, prof. dr. C. C. Georgescu, conf.
O. Witting, prof. dr. N. Rucăreanu, prof. dr. I. M. Ene,
prof. dr. doc. I. Popescu-Zeletin, laureat al premiului internațional W. L. Pfeil, în anul 1970, atribuit
1 Sigmirean, C., 2000: Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în epoca modernă.
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de Fundația F.V.S. din Hamburg „personalităților
din Europa care și-au câștigat merite în promovarea unei silviculturi exemplare” (Stoiculescu, 2007)
şi alţii (Rösler 1999, 2003).
2. Şcoala Superioară de Minerit şi Silvicultură
de la Schemnitz
Prima şcoală înaltă de silvicultură a fost înfiinţată în anul 1770 la Berlin (Academia Forestieră),
care însă în 1806 a fost desfiinţată (Hasel, 1985).
Cea mai veche facultate de ştiinţe silvice din
Europa de astăzi (deci şi din lume), este fosta Academie de Minerit şi Silvicultură de la
Schemnitz (Selmecbánya) din Ungaria istorică, astăzi în Republica Slovacia (Banská Stiavnica).
2.1. Drumul spre crearea Academiei
La 22 iunie 1735, împăratul Carol al Vl-lea (16851740) a dispus întemeierea unei şcoli de ofiţeri de
mine (Bergschule = şcoală de minerit). Aşa a luat
naştere ceea ce avea să devină mai tîrziu cunoscuta Academie Regală de Minerit şi Silvicultură
de la Schemnitz (anonim, 1871, Sigmirean, 2000).
Scopul ei era pregătirea specialiştilor pentru întregul Imperiu Austriac, cu predare în limba germană.
Deoarece în zonele cu exploatare intensivă a minereurilor feroase, se înregistra o reducere a lemnului necesar pentru construcţii miniere şi combustibil, împărăteasa Imperiului Romano-German
Maria Tereza (1717-1780) a dispus, în 1763, constituirea institutului de învăţământ superior pentru
minerit și silvicultură, condus de profesorul N.J.
Jaquin (1727-1817), din Olanda (preda chimia, mineralogia şi montanologia). Pregătirea se făcea în
limba germană.
În 1808 acest for se scindează și se înfiinţează
Institutul de Silvicultură, sub directoratul prof.
dr. H. D. Wilkens2 din Germania (Hiller, 1983,
2 Heinrich David Wilkens (1763-1832) a fost doctor în
medicină, în matematică şi filozofie; a studiat şi montanologie şi silvicultură la Academia Freiberg; în 1797 este numit
profesor pentru silvicultură şi vânătoare în Germania, apoi
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Fig. 1. Vechea clădire a fostei Academii de Silvicultură
Schemnitz (după Schmitzberger 2014)

Rozsnyay, 1998, Sigmirean, 2000, fig. 1). În anul
1846, acest așezământ cultural devine academie de
minerit și silvicultură.
2.2. Academia de Minerit şi Silvicultură (1846)
Pregătirea studenţilor devine tot mai profesională, astfel că timpul de studiu s-a stabilit la patru
ani. Institutul dobândeşte în anul 1846 denumirea
de Academie de Minerit şi Silvicultură. Guvernul
de la Pesta introduce maghiara ca limbă de predare în locul celei germane de până atunci. Aceasta
a fost rezultatul încercării asimilării naţionalităţilor conlocuitoare. Deosebit de activi au fost o parte din studenţii germani din Ungaria, care au fost
porecliţi „maghiaroni”, nemţeşte = „Magyarone”
(Weidlein, 1967). Ca exemplu dăm doi etnici germani: Karl Wagner3 şi Artur von Feilitzsch.4
chemat în 1808 în Ungaria la Schemnitz. A fost autorul mai
multor manuale de silvicultură. Este considerat părintele învăţământului silvic ştiinţific, nu numai a Ungariei istorice şi
Austriei, dar şi întregului imperiu Habsburgic până în 1918
şi a unei bune părţi a Europei de SE.
3 Wagner, Karl, sau Karoly (1830-1879) din Şugatag (Maramureş), liceul Satu Mare, apoi Acad. Silvică la Schemnitz
(1850-1855); asistent şi conferenţiar la catedra de silvicultură
a prof. Schwarz I.Friedrich (1809-1866); 1866 prof. de silvicultură la Şcoala Superioară din Keszthely (Ungaria), 1867
prof. titular la Schemnitz. 1871 şeful silviculturii în Ministerul Finanţelor (de care aparţinea silvicul) din Budapesta.
împreună cu A.von Divald (1828-1891) din Schemnitz înfiinţează în 1862 „Erdeszeti Lapok” ( = Revista Pădurilor; Heß
1885, Killian 1991).
4 Feilitzsch, Artur von (1859-1925) din Canişa (astăzi
Kanjiza) în vechiul Banat (astăzi Voivodina), în apropiere
de Sânnicolaul Mare; urmaş al unei familii nobiliare din Bavaria. După bacalauraureatul la Timişoara, urmează Acad.
Silvică Schemnitz; pentru a putea face carieră, devine unul
din conducătorii „maghiaronilor” din Schemnitz. 1892 directorul direcţiei silvice a pădurilor de stat din Transilvania
(Cluj). Deputat la Budapesta, devine ministrul Agriculturii şi
Silviculturii. Decorat cu ordinul „Coroana de fier clasa l-a”,
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Trebuie să amintim că germanii din Transilvania
istorică (saşii) nu au urmat acest exemplu (erau
contra convertirii). Nu este cunoscut cazul în care
vreun student român să se fi maghiarizat.
Deoarece majoritatea studenţilor au fost austrieci şi cehi, aceştia părăsesc academia. Curtea
Imperială din Viena creează pentru ei, două instituţii: la Loeben (Austria) şi Pribram (Cehia).
Studenţii români, cunoscând atât germana cât şi
maghiara, îşi continuă studiile la Schemnitz. Unii
transilvăneni (români şi germani) însă se transferă
la Viena - Mariabrunn şi Pribram. După Sigmirean
(2000, p.667-674) au studiat la Schemnitz, în perioada 1867 - 1918, 260 studenţi români, dintre care
205 au urmat silvicultura, iar 55 facultatea de minerit - siderurgie.
2.3. Provenienţa studenţilor români.
După localităţile de origine, am putut identifica cu precizie doar 185 studenţi ai Academiei de
Silvicultură, proveniţi din judeţele: Caraş Severin
= 34, Bistriţa-Năsăud = 19, Alba = 19, Sibiu = 17,
Braşov = 14, Maramureş = 14, Hunedoara = 12,
Arad = 10, Cluj = 10, Bihor = 8; Mureş = 8, Timiş =
7, Satu Mare = 7, Sălaj = 3, Covasna = 2, Harghita
= 1.
Majoritatea proveneau din comitatele (astăzi judeţe) Caraş-Severin, Bistriţa-Năsăud, Alba, Sibiu,
Braşov şi Maramureş, deci din zone cu un bogat
fond forestier (Sigmirean, 2000). În opinia noastră, observaţia este justă, dar de mai mare importanţă este faptul că tinerii veneau din zone în

Fig. 2. Provenienţa studenţilor români de la Academia de
Silvicultură Schemnitz, după judeţele din Transilvania, în
perioada 1867 - 1918 (în paranteză ponderea pădurilor din
suprafaţa judeţelor în %)
apoi ordinul prusac „Vulturul Roşu” etc. Moare la Emei (jud.
Mureş) în 1925. (Petri, 1992, Rösler 2000, 2010).
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care predomină populaţia şi cultura românească
(Caransebeş, Năsăud, Blaj, Sibiu, Braşov etc).
Numărul studenţilor români din judeţele cu populaţie predominant maghiară (secuime: Harghita
şi Covasna) era în număr foarte redus. Din această
parte a ţării, viitorii silvicultori s-au recrutat din
rândul tinerilor maghiari (fig. 2).
2.4. Arhivele Academiei ca surse de informare.
Provenienţa burselor.
Din lista studenţilor români de la universităţile din Europa Centrală şi de Vest, rezultă că în
perioada 1867 - 1919 au studiat aici un număr de
7.778 tineri din Transilvania şi Banat. Sigmirean
(2000) a reuşit să realizeze această inventariere
a tinerilor români, în urma depunerii unei munci uriaşe de documentare. Este cunoscut faptul că
după 1918 fondurile arhivistice ale Academiei de la
Schemnitz au fost transferate la Şopron în Ungaria,
de unde au ajuns, în cele din urmă, la universitatea
din Miskolc.
Listele cuprind următoarele date:
I.D. Numărul curent, numele, prenumele; 1. confesiunea; 2. data naşterii; 3. vârsta; 4. localitatea; 5.
comitatul (= judeţul de atunci); 6. numele tatălui;
7. ocupaţia; 8. gimnaziul; 10. bursa; 11. doctorand;
12. anii de studii; 13. data absolvirii; 14. doctorat;
15. observaţii.
Cităm câteva exemple:
Popandron Jakob, 2. 23. apr. 1870, 4. BistriţaBârgăului, 5. Bistriţa-Năsăud, 6. Chifor, 7. agricultor, 8. Gimn. Sup. Fundaţional Năsăud,5 10. bursă grănicerească Năsăud, 12. 1896/97, 1897/98,
1998/99;
Moldován Demeter, 2. 1864, 4. Boiţa, 5.
Hunedoara, 10. E. Gojdu, 12.1882/83;
Horváth Nicolae, 2. ?, 4. Lugoj, 5. Caraş-Severin,
10. E. Gojdu, 12.1884/85;
Koman Arthur,6 2. 15. apr. 1881, 4. Borşa, 5.
Maramureş, 6. János, 7. preot, 8. Gimn. Evanghelic
Iglo (= astăzi Spişská NovaVes, în Slovacia), 12.
1900/04;
Comşia Aurel, 2. 12 iunie 1891, 4. Copăcel, 5.
5 Întrucât pentru cititorii mai puţin familiarizaţi cu limba
maghiară, identificarea numelor s-ar putea dovedi o operaţie dificilă, se oferă corespondentele româneşti ale numelor
ungurești (Sigmirean, 2000). Exemplu: Agoston = Augustin,
Arszen = Arsenie, Demeter = Dumitru, Dezso = Dezideriu,
Elek = Alexa, Fulop = Filip, Gábor = Gavril, Gyula = Iuliu,
Ilyes = Ilie, János = Ioan, Jakab = Iacob, Lászlo = Vasile,
Miklos = Nicolae, Sándor = Alexandru, Tivadar = Teodor etc.
6 În certificatul oficial de naştere figurează sub numele de
Arteniu-Alexandru Coman (Svoboda, 2002).
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Făgăraş, 6. Vaier, 7. preot, 8. Gimn. Sup. Grecocatolic Blaj, 12. 1909/14;
Crăciun Baiu, 2. 11. aug. 1884, 4. Zărneşti,
5. Braşov, 6. sora, 7. văduvă, 8. Gimn. Sup. Ort.
Braşov, 10. E. Gojdu, 12. 1904/09;
Evoluţia număului de studenţi între 1891/92 1913/14 dovedeşte o deosebit de puternică solicitare a învăţământului la Academia din Schemnitz,
după cum urmează (Sigmirean, 2000, p.65): 1891/92
= 230 studenţi; 1892/93 = 195; 1893/94= 169; 1894/95
= 158; 1895/96= 150; 1896/97= 162; 1897/98 = 211.
Majoritatea absolvenţilor de la Schemnitz
(români, maghiari şi germani) se întorceau în
Transilvaia şi Banat ca ingineri silvici. Unii s-au
stabilit şi în alte regiuni ale Imperiului Austro Ungar, acolo unde au găsit un loc de muncă preferat. Alţi ingineri silvici absolvenţi ai Academiei de
Silvicultură de la Schemnitz, s-au stabilit în Regatul
României; o bună parte din cauză că şansele de a
avansa pe scara profesională în Ungaria era redusă, nefiind maghiari sau “maghiaroni”. (Sigmirean
2000, p. 138).
Aşa amintim: Aron Cărpinişan, Alexandru
Lazăr, Gheorghe Pocrian, Francisc Beşan, Ioan
Guguian, Octavian Papu, Nicolae Puşcariu,
Augustin Berariu, Ioan Nicoliciu şi alţii; inclusiv
ing. Petru Lucaciu, fratele cunoscutului om politic Vasile Lucaciu (1852-1922)7 care a studiat teologie şi filozofie la Roma; Petru Lucaciu se stabileşte la Slănic Prahova. După încetarea sa din viaţă,
încredinţează averea sa substanţială Academiei
Române, în vederea acordării de burse în ţară şi
străinătate.
1898/99 = 218, 1899/00 = 247; 1900/01 =263;
1901/02 = 278; 1902/03 = 318; 1903/04 = 348;
1904/05 = 287; 1905/06 = 424;1906/07 = 255; 1907/08
= 6; 1910/11 = 542; 1911/12 = 624; 1912/13 = 595;
1913/14 = 579.
Cel mai cunoscut inginer de la Schemnitz, stabilit
în Regatul României, a fost Iuliu Moldovan (18641935)8 chemat de ministrul Petre Carp (1837-1918)
7 Vezi, A. Joja, 1965: Dicţionar enciclopedic român, vol.3,
Bucureşti, p.164.
8 Viaţa şi opera acestui ilustru silvicultor, născut la Arad
a fost prezentată de prof. V. Giurgiu în Revista Pădurilor nr.
2/2004,p.46-48. El este considerat - alături de Ch. T. Delius
(1728-1779), K. Wagner (1830-1879), A.v. Bedo (1839-1918), E.
Belhâzy (1840-1898), L .v. Fekete (1837-1916) şi alţii - pioner
al silviculturii modeme şi ştiinţifice a Europei de Sud-Est din
a doua parte a sec. al 19-lea (Rösler, 2004). Deşi a fost neîndreptăţit de colegii « nancy - işti », s-a bucurat de prietenia
marilor clasici ai silviculturii româneşti ca M. Drăcea, C. D.
Chiriţă, ş.a. (A. Mihalache, 1988, I. Aparascăi, 2009).

Revista pădurilor • Anul 131 • Mai - Aug. 2016 • Nr. 3 - 4

care a încercat să apropie economia României de
Europa Centrală. După 1944 Carp a fost numit de
comunişti „promotorul politicii de infeudare a ţării de către capitalul german” (Joja, 1962, vol. I,
p. 525); rezultatul direct a fost „Sovrom”-ul şi sovietizarea ţării (Rösler, 1999); Viaţa şi opera lui I.
Moldovan vezi în: Anonim, 1935; Pavelescu, 1946;
Ivănescu, 1972; Mihalache, 1988).
Ar fi de dorit, ca cei interesaţi de istoria silviculturii în România, să depună muncă de cercetare
în vederea elucidării vieţii profesionale a acelor ingineri tineri, care au avut dragostea să contribuie
direct la progresul meseriei noastre în, pe atunci,
încă Regat al României. O parte din inginerii silvici
proveniţi de la Schemnitz, au găsit locuri de muncă în alte ţări.
Demn de amintit este Aurel Comşia9,care a devenit expert în probleme de vânătoare, publicând
un masiv volum întitulat « Biologia şi principiile
culturii vânatului » (1961), lucrare ştiinţifică cinegetică, publicată de el la Academia Română, neîntrecută până în prezent în România, dar nici în
Europa; chiar în Canada şi Statele Unite unde a organizat expediţiile de cercetare, nu au apărut lucrări mai complexe. A fost unul dintre cei mai mari
cercetători ai biologiei vânatului.
Provenienţa burselor
Dacă în Regatul României tinerii au fost trimişi
la studii în străinătate în general cu burse de stat,
în perioada dualismului austro-ungar (1867-1918)
tinerii trebuiau să suporte costul studiilor. Aici,
fundaţiile de stipendii au stat la baza formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în
această perioadă a iluminismului (Sigmirean 2000,
p.18.).
Asemenea fonduri, fundaţii şi alte surse de ajutorare a studenţilor români, pot fi considerate
9 A. Comşia (1891-1974), născut la Copăcel (Făgăraş), bacalaureat la liceul din Blaj, absolvent al Academiei (Institutului) de Silvicultură Schemnitz în 1914. în anii 1926/27 a arendat fonduri de vânătoare în Munţii Făgăraş şi Mţii Cibinului,
organizând protecţia caprei negre în România. Consiliul
Naţional de Vânăoare a considerat că a comis grave încălcări ale moralităţii (vezi «Revista Vânătorilor» nr.8/1927). A
fost nevoit să părăsească ţara, stabilindu-se în Canada (19281937) unde a lucrat pentru oficialităţile din Canada şi Statele
Unite. În 1937 revine în ţară unde i se încredinţează funcţia
de director al vânătorii din România. Încercările sale, de organizare modernă a ornitologiei româneşti, au fost subminate. Cel mai cunoscut om de ştiinţă în ale biologiei vânatului,
nu a avut posibilitatea de a lucra cu succes în patria sa, ci a
trebuit să ajungă cunoscut în lume, după ce a fost expulzat
din ţară! (Almăşan, 1974; Vasiliu, 2001; Alaci, 2005).
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printre creatorii României moderne. O adevărată
pleiadă de oameni politici şi de cultură sunt în parte „produsul” acestor surse (Sigmirean 2000, p.243).
Aşa putem aminti: Victor Babeş, Octavian Goga,
Traian Vuia, Petru Groza, Constantin Daicoviciu,
Teodor Neş şi alţii. Mai jos dăm repartizarea celor 62 de burse acordate bursierilor Academiei
Silvice Schemnitz după provenienţa stipendiului
(Sigmirean, 2000, p. 257):
- Bursă de stat = 1.
- Bursă Societatea „Transilvania” = 1.
- Bursă „Grănicerească Năsăud” = 6.
- Bursă mitropolitană greco-catolică Blaj = 1.
- Bursă „Emanuil Gojdu” = 53.
3. Studenţii din Transilvania şi Banat (români,
maghiari şi germani) şi cadrele didactice de la
Schemnitz
Matriculele Academiei au fost publicate pentru
prima dată în 1871 (Szász, 1988). Ele conţin perioada 1771 - 1868, neprelucrată de Sigmirean (2000).
Lista de înmatriculare din această perioadă, conţine un număr de 122 studenţi din Transilvania şi
Banat, înscrişi după cum urmează (Rösler, 2004):
- germani = 90 (74%)
- maghiari = 31 (25%)
- români = 1 (1%)
Total =122 (100%).
De amintit ar fi numele a doi tineri ingineri absolvenţi de la Schemnitz, aceştia fiind consideraţi
astăzi, primii specialişti cunoscuţi în Maramureşul
de atunci: Leopold Cari Romisch care este numit
în 1778 „Waldmeister” (= funcţia de astăzi similară
cu şef de ocol) la Vişeul de Sus, şi Johann Wolfgang
Freyheit ca „Markscheider” ( = ing. de măsurători
terestre, amenajist) la Coştiui. Ambii nu sunt confirmaţi în arhivele Academiei de la Schemnitz, deoarece din primii ani de existenţă a acestei şcoli superioare, lipsesc cataloagele (Schnitzberger, 2014).
Prezenţa studenţilor germani din Transilvania şi
Banat este mare, limba de predare fiind cea germană. Situaţia se va schimba brusc, după introducerea
limbii maghiare ca limbă de studiu (1846). Până la
această dată, cadrele didactice au fost germani şi
austrieci, iar după 1846 profesorii au fost maghiari
sau „maghiaroni” (germani convertiţi). Românii şi
germanii neconvertiţi, nu au avut şanse, de a ocupa posturile pedagogice universitare. În schimb,
un număr de tineri maghiari din România de astăzi (Transilvania şi Banat) se pot evidenţia prin
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ocuparea de posturi de şefi de catedră, ajungând
personalităţi de seamă şi cunoscuţi în silvicultura
Central Europeană (mai ales Austria şi Germania).
Astfel amintim:
Lájos Fekete (Ludwig von Fekete), *18.6.1837,
Turda, +29.6.1916, Schemnitz. Gimnaziu la Cluj şi
studiul la Academia Forestieră Schemnitz (18561859); după examenul de stat repartizat la Direcţia
Silvică a Pădurilor de Stat ale Transilvaniei Cluj,
apoi numit profesor la Schemnitz (Silvicultură,
pedologie, din 1891 amenajarea pădurilor). Este
cel mai productiv autor maghiar de specialitate.
Astfel a publicat cărţile: Agendă forestieră (1873),
Estimaţie forestieră (1873, 1892), Entomologie forestieră (1878), Pedologie forestieră (1882, 1891),
Amenajarea pădurilor (1882, 1893, 1903), Protecţia
pădurilor (1887) etc. Cunoscută în Europa a devenit monografia sa dendrologică valoroasă
„Răspândirea arborilor şi arbuştilor de importanţă silvică de pe teritoriul statului Ungariei.”10 El a
înfiinţat în cadrul Staţiunii de Cercetări Forestiere
Gurghiu (1837-1916) şi arboretumul experimental Sabed. Membru corespondent al Academiei de
Ştiinţe a Ungariei (1910).
În ierarhia silviculturii Ungariei, pe primul loc
se situa marele sprijinitor al învăţământului silvic, dr.h.c. Albert Bedo von Kálnok, *31.12.1839
la Crişeni (jud. Harghita), +20.10.1918 Budapesta.
Gimnaziu în Cristuru Secuiesc şi Cluj, apoi studiul
dreptului la Universitatea Cluj; urmează Academia
Schemnitz (1860-1864), absolvită ca premiant. 1868
în Ministerul Agriculturii şi Silviculturii. 1881 e
ministru al silviculturii. Multe publicaţii, cea mai
valoroasă fiind „A magyar királyi államerdok gazdasági es kereskedelmi leirása” (Descrierea economică şi comercială a pădurilor statului Maghiar)
1878 şi reeditată în 1896 (tradusă în franceză şi germană). Publică prima hartă a vegetaţiei Lanţului
Carpatic (1885). Universitatea Cluj îi acordă „doctoratul de onoare”. Purtător al „Ordinului coroana
de fier” cl. III-a şi a II-a a Austro-Ungariei (Sinnyei
1891, Killian 1984).
Dr. dr. h.c. Robert Ballenagger, *11.11.1882 la
Timişoara, +13.11.1969 Budapesta. Gimnaziu la
Timişoara, apoi studiază agrogeologia la Budapesta
(1900-1905). Asistent la Institutul de Ampelologie
10 Monografie în colaborare cu fostul său urmaş ca prof.
de botanică şi fitogeografie Tibor Blattny (1883-1969): « Die
Verbreitung der forstlich wichtigen Bäume und Sträucher im
ungarischen Staate », Schemnitz, 1913, vol. I = 845 p., vol. II
= 160 p. Vezi literatură la biografie: Revai, 1913; Roth, 1917;
Rösler, 2000.
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Budapesta (1905-1908) şi 1908-1910 profesor la
Academia Silvică Schemnitz (Pedologie). Până la
pensionare profesor de pedologie la Universitatea
Budapesta; a fost profesor şi în Statele Unite ale
Americii (Petri 1992). Fiind „maghiaron” a putut
ocupa postul de profesor universitar.
Această şansă însă nu a avut-o Artur Coman, cercetător al Carpaţilor Slovaci şi Ucraineni, precum
şi al Munţilor Rodnei (Svoboda 2002), *15.4.1881
în localitatea Borşa, +6.8.1972 Sighetu Marmaţiei.
Liceul la Sighetul Marmaţiei şi Iglo în Slovacia de
astăzi, apoi studiul la Schemnitz. După examenul
de stat (1907), reţinut ca asistent la catedra de geobotanică a prof. T. Blatny, cu care a efectuat studii
fito-dendrologice, din munţii Slovaciei şi până în
Munţii Rodnei şi Călimani. Neavând şanse de promovare, renunţă la postul de asistent universitar
la Schemnitz. Se mută în 1917 ca inginer la ocolul
silvic Sighetu Marmaţiei, apoi la Vişeu. A botanizat aproape 60 de ani, întocmind 17.000 de coli de
ierbar, pe care le-a pus la dispoziţia redactării monumentalei opere „Flora R.P.R./R.S.R.”, 11 volume,
1952 -1976. În 1971 publică „Flora Maramureşului”,
în Comunicările de Botanică, Bucureşti. Herbarul
A. Coman se află la Muzeul Maramureşului din
Sighetul Marmaţiei.
Epilog
Dacă din sute de absolvenţi ai fostei Academii
Forestiere Schemnitz, nici unul din români şi germani nu a putut deveni profesor al acestei instituţii, soarta politică a socotit că în afara fostului
imperiu Austro-Ungar, această dorinţă să fie totuşi
realizată, astfel:
Iuliu Moldovan a fost numit în 1902 profesor
de silvicultură şi tehnologia lemnului la Şcoala
Suprioară de Silvicultură Brăneşti, unde a profesat
doar timp de doi ani, deoarece se baza pe principiile
culturii silvice studiate la vremea sa la Schemnitz,
care nu erau privite pozitiv de profesorii care studiaseră la Nancy. Comparând Academia Schemnitz
cu situaţia din Regatul României, el a susţinut organizarea şi încadrarea învăţământului superior
silvic la Şcoala Politehnică din Bucureşti, bucurându-se în cele din urmă de recunoașterea ideilor sale
(Ivănescu, 1972). Redacţia revistei „Viaţa forestieră” (iulie/august 1934) a căutat să le amelioreze astfel: „Cândva, istoria cea adevărată a corpului silvic,
va face dreptate lui Iuliu Moldovan. Până atunci
însă, generaţia tânără împreună cu mai vârstnicii
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cari îl cinstesc, trebuie să răscumpere păcatul unora din generaţia bătrânilor.” Astăzi putem afirma
că renumele lui I. Moldovan străluceşte în paginile
istoriei profesiunii noastre, pe când aprigii lui adversari nu sunt nici măcar amintiţi în istorie.
Aceeaşi soartă a suferit-o şi prof. Paul Grunau
(1860-1936), fost absolvent al Facultăţii de
Silvicultură din Tharand, Germania. Ca fost profesor la Şcoala Silvică Brăneşti, îi revine meritul “de
a fi adaptat silvicultura apusului la condiţiile ţării
noastre, găsind puncte de sprijin pentru întemeierea unei silviculturi româneşti” (Revista pădurilor,
11/1936, citat și de Ivănescu, 1972; Rösler, 2010).
Singurul absolvent al Academiei Regale de
Silvicultură Schemnitz, căruia i-a revenit meritul de a deveni cadru didactic în România, a fost
conf. ing. Otto Witting (*4.2.1889 Braşov, +9.9.1955
Braşov). Aici, la Facultatea de Silvicultură din
Braşov a predat vânătoare şi piscicultură în apele
de munte. Pentru meritele sale, şi pentru lucrările „Istoria dreptului de vânătoare în Transilvania”
(1936) şi „Istoria silviculturii, vânătorii şi pisciculturii în Țara Bârsei” (1929), regele Mihai I al
României îi conferă în 1942 gradul de „Cavaler
al Coroanei României”. (Rösler, 2006; Witting, I.,
2012).
Scurtă privire retrospectivă
Cu aproape 100 de ani în urmă (1918) ultimii
ingineri tineri din Transilvania şi Banat au absolvit Academia din Schemnitz; după această dată tinerii ardeleni s-au înscris la Şcoala Superioară de
Silvicultură din Bucureşti sau la alte facultăţi de silvicultură din Europa Centrală (Austria, Germania
etc.).
Odată cu reforma învăţământului din 1948 a fost
creat Institutul de Silvicultură din Braşov. Ceea ce
a fost odinioară Academia din Schemnitz pentru
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Schiitzenheimweg 24,
D-93049 Regensburg, Germania.
Die Geschichte der Entstehung der Rumänischen Intelligenz Siebenbiirgens und des Banats in der
Neuzeit. Die Berg- und Forstakademie Schemnitz.
Zusammenfassung
Die 1763 in Schemnitz (heute Banskâ Stiavnica, Slowakei) gegriindete Institution, gilt als die alteste Technische
Universität weltweit. 1808 wurde das Forst- vom Montanwesen als Studium getrennt; so entstand die Königlich
Ungarische Forstakademie Schemnitz, dank der wissenschaftlichen Gründung von Heinrich Wilckens (1763-1832)
aus Wolfenbtittel / Braunschweig. Hier studierten rumänische, ungarische und deutsche Studenten Siebenbürgens
und des Banats (damals zur Österreichisch-Ungarischen Monarchie gehorend). In der Zeitspanne 1867 - 1918
studierten hier 260 Rumänen. Die Rumänen der Fürstentümer Moldau und Walachei genossen ihre forstliche
Ausbildung in Frankreich: Nancy (Ecole Naţionale du Genie Rural, des Eaux et des Forets).
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