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PERSONALITATEA
LUI ANDREI BÂRSEANU

P

rofesorul
ANDREI
BÂRSEANU (18581922) s-a nãscut în
Dîrstele
Braºovului
într-o
înstãritã ºi veche familie de
români. Nume emblematic pentru intelectualitatea din oraºul de
la poalele Tîmpei, Andrei
Bârseanu a fost un ilustru padagog, poet, publicist ºi folclorist,
un cãrturar neobosit, valoros om
de culturã izvorit din sînul
românilor ardeleni, redutabil
militant social pentru afirmarea
ºi respectarea drepturilor acestora. A urmat liceul în Braºov ºi
cursurile Facultãþii de filosofie la Viena ºi
München. La Viena ia parte la viaþa culturalã a
studenþilor români, devenind preºedinte al
comisiei literare a Societãþii „România Junã”. De
acolo, el va trimite poezii ce se vor publica în
revistele „Albina Carpaþilor”, „Familia” sau
„Convorbiri literare”. Sub influenþa poetului
Vasile Alecsandri, scrie poezia Pe-al nostru
steag care va deveni „Imnul Unirii”, pe muzica
lui Ciprian Porumbescu. Prin hazardul sorþii,
astãzi aceastã mobilizatoare melodie patrioticã a
ajuns Imnul naþional al... Albaniei!
Între anii 1881 ºi 1886 Andrei Bârseanu
funcþioneazã ca profesor la liceul român din
Braºov, iar din 1886 la ªcoala Comercialã din
aceeaºi localitate, devenitã ceva mai tîrziu
ªcoala Superioarã de Comerþ „Andrei
Bârseanu”, iar azi ºcoala poartã numele de
Colegiul Naþional Economic „Andrei Bârseanu”.
Andrei Bârseanu ºi-a exercitat cariera profesoralã timp de mai bine de 30 de ani, începînd din
1881. Sute de elevi s-au format sub cuvîntul sãu,
iar îndemnurile lui au fost minunate cãlãuze în
drumul lor. Ca dascãl, a ºtiut sã înfãþiseze fig 16

urile mari ale istoriei în toatã
lumina lor, pentru ca sã fie vrednice de urmat. A ºtiut sã
umbreascã figurile josnice ale
trãdãtorilor, pentru ca sã fie dispreþuite de aceia care aveau sã
devinã îndrumãtorii poporului.
Un fost elev îl caracteriza pe
Bârseanu astfel: „A nu ºti
rãspunde lui Bârseanu la lecþii
era o ruºine pentru elevi. Nu
dojenea Andrei Bârseanu, ci se
uita cu ochii sãi buni ºi blînzi,
încît ai fi intrat în pãmînt de
ruºine. Îi era ruºine de ruºinea ta.
Ca sã nu jigneºti pe omul acesta
de aur, îþi dãdeai toate silinþele sã-þi îndrepþi
greºeala”.
Din 1912 a primit sarcina grea de Director
regional al învãþãmîntului secundar în circumscripþia IV Sibiu, calitate în care a rãmas pîna la
sfîrºitul vieþii. De asemenea Bârseanu a fost ºi
membru al Consiliului Dirigent al Transilvaniei.
A scris mai multe manuale ºcolare, iar împreunã
cu Ioan Popea (1839-1903) continuã editarea
revistei pedagogice „ªcoala ºi familia” (Anul II).
Cercetãtor neobosit al literaturii noastre populare, în colaborare cu învãþãtorul filolog ceh J.
Urban-Jarnik, publicã colecþia de Doine ºi
strigãturi din Ardeal (Bucureºti, 1885). Andrei
Bârseanu este autorul monografiei Istoria
ºcoalelor centrale româneºti greco-ortodoxe din
Braºov (1902), lucrare premiatã de cãtre
Academia Românã. A mai publicat de asemenea:
Cincizeci de colinde (1890), O sutã ºi una minciuni popoarele din Þara Ardealului (1890), Din
traista lui Moº Stoica (1891) etc. Andrei
Bârseanu e autorul versurilor la Imnul ASTREI,
pe muzica lui Iacob Mureºanu: „Pe cerul nostru
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viorat/ Apus ºi Rãsãrit”.
Andrei Bârseanu a desfãºurat, pînã la sfîrºitul
vieþii lui, o bogatã activitate pe tãrîmul propagãrii
ºi propãºirii culturii naþionale româneºti. A colaborat asiduu la publicaþiile „Gazeta
Transilvaniei” (Braºov) ºi „Transilvania” (Sibiu),
al cãrui redactor ºi director a fost între anii 19141919. O intensã activitate a depus în cadrul
ASTRA (înfiinþatã la Sibiu în 1861), fiind unul
dintre stîlpii ei de bazã. Preºedinte al
Despãrþãmîntului Braºov (1898-1908), membru
în Comitetul Central, Vicepreºedinte (19051910) ºi Preºedinte ales la Adunarea Generalã
Jubiliarã de la Blaj (1911-1922). Este unul dintre
coordonatorii colecþiei „Bibliotecii Poporale” a
Asociaþiunii ASTRA ºi colaborator la
Enciclopedia Românã a lui Cornel Diaconovici
(Sibiu, 1898-1904). La 3 aprilie 1902, Andrei
Bârseanu devine Membru corespondent, iar la 1
aprilie 1908 Membru titular al Academiei
Române. În perioada 8 iunie 1922 – 19 august
1922 ocupã înalta funcþie de Vicepreºedinte al
Academiei Române. Pentru meritele sale incontestabile pe tãrîmul cercetãrii ºtiinþifice ºi pedagogice a primit douã premii ale Academiei, iar
filosoful ºi psihologul Constantin RãdulescuMotru (1868-1957) ºi-a ales ca subiect al discursului sãu de recepþie, la primirea în Academia
Românã (1923), Andrei Bârseanu ºi naþionalismul.
În semn de preþuire, autoritãþile locale, la
începutul anilor ’90, au numit o stradã „Andrei
Bârseanu”, care se aflã la nici 50 de metri de casa
natalã a marelui profesor, poet ºi folclorist. În
anul 1997, conducerea Colegiului Naþional
Economic „Andrei Bârseanu” a montat o placã
de marmurã la intarea principalã, cu urmãtorul
text: „160 de ani de învãþãmînt comercial
braºovean. ANDREI BÂRSEANU (1858-1922),
poet, folclorist, fost profesor al ºcolii”. Iar în
anul 1998, cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la
naºterea lui Andrei Bârseanu, conducerea
Despãrþãmîntului Central ASTRA Braºov a fixat
o placã pe casa în care s-a nãscut, aflatã în
cartierul Dîrste, Calea Bucureºti, nr. 269. Din
pãcate, la scurt timp aceastã placã a fost vandalizatã de niºte rãufãcãtori! Cred cã este o datorie
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de onoare ca Primãria Municipiului Braºov,
împreunã cu conducerea Colegiului Naþional
Economic „Andrei Bârseanu”, sã repunã aceastã
mãrturie a existenþei acestui mare înaintaº al culturii noastre naþionale ºi sã vegheze asupra
dãinuirii ei pe acest edificu.
Andrei Bârseanu a lãsat generaþiilor de astãzi
ºi viitoare un mobilizator testament, care trebuie
urmat de toþi cei care îºi iubesc þara: „A ne
mulþumi cu rezultatele de pînã acum, oricît de
strãlucitoare ar fi ele, ºi a ne odihni pe laurii biruinþei, crezîndu-ne dispensaþi de orice ostenealã
pentru viitor, ar fi cea mai mare greºealã pe care
am putea-o face”. Acest testament trebuie transmis din generaþie în generaþie, dar cu deosebire
de cãtre generaþiile tinere din zilele noastre.
Mormîntul lui Andrei Bârseanu se aflã la
vechea bisericã a românilor din Cetatea veche a
Braºovului, la Biserica „Sfînta Parascheva” din
Groaveri.
(Bibliografie: Macavei Elena, Asociaþiunea ASTRA ºi
Academia Românã, Editura Asociaþiunii ASTRA, Sibiu,
2013, pag. 209; Moruº Ilie, coordonator, Cãrturari
braºoveni sec. XV-XX. Ghid bibliografic, Întreprinderea
Poligraficã Braºov, Braºov, 1972, pag. 40-41).
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