
Poezia pădurii Hohenlehen 

 

(germ. Hohen = mare, Lehen = feudă, peisaj) 

 

Când ajungi în Austria, dinspre Transilvania, te trezești brusc în super-civilizație: nicio 

pungă de plastic, niciun flacon, nici măcar un chiștoc de țigară pe jos. Cum reușesc ei acest lucru? 

Natur und Kultur. Ori, foarte probabil, atât prin cultură, cât și prin constrângere. Să nu uităm că 

imperiul pe care s-a clădit această țară avea cea mai eficientă administrație pe care a cunoscut-o 

vreodată  istoria iar acest lucru a lăsat ceva urme și pe la noi.  

De la aeroportul din Viena ne urcăm cu trenul pe Dunărea de Sus, iar de la Amstetten o 

cotim spre sud, cu OBB maplive deschisă pe masă, până la Waidhofen, o localitate situată pe Râul 

Ybbs, unde ne așteaptă directorul școlii Hohenlehen. Totul pare aici bine lucrat, adică nemțește. 

Cuvântul a fușări zici că nici nu există. Elevii sunt cointeresați să muncească, să facă mese, scaune, 

elemente simple din fier forjat, pe materialul oferit de școală precum lemn, fier, dar contra cost, iar 

produsele obținute le pot duce pe gratis, acasă. Tinerii sunt obedienți și disciplinați ca niște jungeri 

germani. Toate clasele au table interactive care se ridică, se coboară, se șterg singure ori asistate, 

propun meniuri. Nu mă miră că la competițiile europene dintre școlile silvice din ultimii 17 ani, 

Austria s-a clasat de 10 ori pe primul loc. În privința speciilor, regăsim pe-aici stejarul-de-iarnă 

(gorunul), stejar-de-vară (stejarul-pedunculat), teiul-de-iarnă (cu frunza mică), teiul-de-vară (cu 

frunza mare), precum în Flora năsăudeană, 1881, a lui Florian Porcius, aflat sub influența lecțiilor 

de botanică pe care le-a urmat voluntar la Graz. În aceeași perioadă Mihai Eminescu audia cursurile 

de filosofie ale profesorului Herbart, la Viena, ca student extraordinar. Așa că de-acuma încolo 

putem face ad-hoc dezinambiguizarea speciilor de arbori observate și identificate.  

Dintre cuvintele silvice de consonanță germană, utilizate de românii din Transilvania în 

context forestier și nu numai, le reținem în continuare pe următoarele: butin, țapin, șpronțuire, 

cioflâng, hamfău, hârzoabe, hinteu, șlega, drot, ghișeft, șarampău, ștuț, hopștand, graniță, raniță, 

șlăg, șlaider, șfung, șurț, ștrec, știuc, șaitău, șperț… 

Cât despre Schweighofer Holzindustrie austriecii ne-au spus așa: eine Banditos! Noi i-am 

scos din țară de răi ce erau și voi i-ați primit în România cu brațele deschise, ca să-și facă acolo, la 

voi, de cap. Ce mai, până și chiar Austria își are faliții săi, că așa credea Cațavencu, tătânele vostru. 

 

G. N. 


