Friedrich Lang
(20 mai 1894 – 29 octombrie 1947)
doctor în filozofie
S-a născut la 20 mai 1894 în Orăștie, fiu al pălărierului Karl Lang (1852-1940) și al soției
acestuia, Karoline, născută Prunk (1861-1931), fiica pantofarului 1 Josef Prunk din Orăștie. În
1913 susține examenul de maturitate la Colegiul Reformat Kún din Orăștie.
După întreruperi cauzate de starea de sănătate studiază, între 1914-1918 teologia și filozofia (pe
specificul maghiară și germană) la universitățile din Leipzig și Cluj, apoi din nou Leipzig și din
nou Cluj. Din anul 1918 a activat ca lector pentru limba și literatura germană la Universitatea
Maghiară din Cluj. În 1919 a fost promovat ca doctor în filozofie la Universitatea din Cluj pe baza
dizertației „Cristoph Martin Wieland ca educator” prezentată în limba maghiară (care însă nu a
fost tipărită).
Între 1918-1919 activează ca profesor suplinitor 2 la Gimnaziul Unitarian din Cluj, iar după
transformarea universității clujene în universitate românească, începând cu februarie 1920
rămâne aici ca lector pentru limbă și literatură germană. Din decembrie 1937 până în noiembrie
1939 deține postul de profesor plin3 de limba germană la universitatea din Cluj.
Între 1939-1940 a fost profesor la școala de profesori gimnaziali din Cluj. După cedarea
Ardealului de Nord, din toamna anului 1940, universitatea română din Cluj își mută sediul la
Sibiu, unde a activat în continuare ca profesor4 pentru limba germană. În toamna anului 1944 se
reîntoarce din nou la universitatea din Cluj.
A decedat aici, după o lungă perioadă de boală, la 29 octombrie 1947. La 31 octombrie trupul
neînsuflețit a fost adus și înhumat la Orăștie.
Lucrări tipărite:
1. Elegiile lui Friedrich Wilhelm Schuster (1925)
2. Eminescu - poet și gânditor. Editura literară și grafică „Minerva” S.A., Cluj 1928.
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Termenul Schuhmacher din textul original în limba germană înseamnă confecționer de încălțăminte.
Supplent în textul original.
Ordinarius în articolul original.
Idem.

