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ANDREI BÂRSEANU ÎN SLUJBA CUL TURll ROMÂNEŞTI.
INDICE BIOBIBLIOGRAFIC, CRONOLOGIC*
1858, 17 octombrie, s-a născut Andrei Bârseanu, în localitatea Dârste, din
apropierea Braşovului; fiu al preotului Toma Bârsan şi al preotesei Maria, sora profesorului
braşovean Ioan G. Meşotă (1838-1878); acesta studiase la Viena şi Bonn, a funcţionat ca
profesor de istorie şi limbi clasice la gimnaziul din Braşov, apoi director al Şcolilor medii
din acest oraş (1870-1878); a fost un îndrumător al lui Andrei Bârseanu în perioada
studiilor primare şi gimnaziale.
1870-1878 - După cursul primar din localitatea natală, Andrei Bârseanu a urmat
gimnaziul la Braşov, având profesori reputaţi precum Ioan Lapedatu, care coordona
societatea de lectură a elevilor şi promova conservarea şi studierea folclorului autentic,
stimulând interesul lui Andrei Bârseanu pentru acest tezaur spiritual al românilor. În clasa
a VII-a de gimnaziu a redactat împreună cu colegul şi prietenul său Augustin Bunea,
revista manuscrisă Conversafiuni.
1878-1881 - studii în domeniile Literelor şi Filozofiei la Universităţile din Viena şi
MOnchen, ca stipendist al Asociafiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român. Prin scrisoarea din 13 noiembrie 1878, conducerea Asociafiunii îi
comunica lui Andrei Bârseanu, „auditoriu de filosofia în Viena", că i s-a aprobat un
stipendiu anual de 400 florini, în 4 rate trimestriale, cu obligaţia de a prezenta anual un
1
atestat cu privire la „progresul ce ai făcut în studii".
Prin scrisoarea adresată comitetului Asociafiunii, la 18 iulie 1879, Andrei Bârseanu
înainta şi atestatele de studii, exprimându-şi speranţa că şi în anul 1879-1880 va beneficia
de „indispensabilul ajutor" al Asociafiunii. 2 La 25 noiembrie 1879, Andrei Bârseanu solicita
restituirea atestatelor pentru a le prezenta Decanatului Universităţii din Viena. 3
În perioada studiilor de la Viena, Andrei Bârseanu a activat în societatea culturală şi
literară România Jună, întemeiată în anul 1871, al cărei prim preşedinte a fost Ioan Slavici,
iar Mihai Eminescu era bibliotecar. În urma concursului lansat pentru realizarea imnului
societăţii, a fost premiat cel compus de Ciprian Porumbescu, pe versurile lui Andrei
Bârseanu (Pe-a/ nostru steag e scris unire), care a devenit în scurt timp nu numai simbolul
României June, ci şi al doilea cântec naţional, după Deşteaptă-te, române!, al românilor
din Ardeal, Basarabia, Bucovina şi Regatul României.
Semnificativ a fost şi gestul lui Andrei Bârseanu - care nu avea să fie singular în
viaţa sa -, de a renunţa la banii primiţi drept premiu, în favoarea societăţii culturale a
studenţilor români din Viena.
La Viena, Andrei Bârseanu a frecventat şi cursurile lui Jan Urban Jarnik, de care sa apropiat şi cu ocazia manifestărilor culturale ale societăţii România Jună.
Pentru „şedinţa literară" dedicată poetului Vasile Alecsandri, la împlinirea a 60 de
ani de viaţă, din 4 iunie 1881, Andrei Bârseanu a pregătit studiul intitulat Alecsandri.
La 9 august 1881, Comitetul Asociafiunii lua act de scrisoarea prin care „Andreiu
Bârsanu, candidatu de filosofia, fost stipendist al Asociafiunei transilvane la universitatea
din Viena şi apoi din Monacu (!), mulţumeşte pentru avutul stipendiu şi promite că pe cât

• Extras din Pamfil Matei, Andrei Bârseanu şi „Asociafiunea", Sibiu, Editura lnfoArt Media, 2011, p. 14-29.
Documentul nr. 232113 noiembrie 1878, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Sibiu (DJANS), Fondul
ASTRA
2
DJANS, Documentul nr. 142/19 iulie 1879
3
DJANS, Documentul nr. 34811879, semnat „Andrei Bârseanu, stud. filos., stipendist al «Assoc. trans.»"
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(î)i vor permite împregiurările, niciodată nu va lipsi a ajuta şi dânsul scopurile
Asociafiunei. "1
La adunarea generală a despărţământului Braşov, din 25 octombrie 1881, Andrei
Bârseanu s-a angajat să studieze ţinutul Braşovului din punctul de vedere al relaţiilor sale
fiscale, economice, etnografice, intelectuale şi morale. 2 Cu acelaşi prijej, Andrei Bârseanu
a prezentat disertaţia Ce cetim şi ce să cetim, semnificativă pentru preocupările sale
referitoare la rolul cărţii şi al lecturii pentru emanciparea poporului. 3
1881-1886 - Andrei Bârseanu a funcţionat ca profesor provizoriu la gimnaziul din
Braşov, iar din anul 1886, a fost profesor definitiv la şcoala comercială, predând Limba şi
literatura română, Istoria şi Geografia; va îndeplini funcţiile de director adjunct (1889) şi
director al şcolii comerciale din Braşov (1890).
Din anul 1884, Andrei Bârseanu a condus Societatea de lectură a studenfilor
români din clasele gimnaziale şi comerciale din Braşov, precum şi întrunirile literare ale
acesteia, în cadrul cărora a prezentat prelegeri pe teme literare.
În mod firesc, profesorul Andrei Bârseanu s-a integrat în activitatea culturală a
despărţământului Braşov încă din anul 1880, ca membru al conducerii despărţământului
(1889-1898) şi ca director al acestuia (1898-1908). Sub conducerea sa, despărţământul
Braşov a devenit cel mai activ şi prestigios despărţământ al Asociafiunii, cu o recunoaştere
unanimă din partea conducerii centrale de la Sibiu. Andrei Bârseanu a asigurat înfiinţarea
de agenturi comunale, biblioteci şi şcoli, prezentarea de prelegeri şi conferinţe, realizarea
de expoziţii, achiziţii şi donaţii pentru instituţiile centrale ale Asociafiunii, dar şi stimularea
agriculturii, a industriei casnice, a grădinăritului, comerţului şi meseriilor.
Andrei Bârseanu a devenit şi o prezenţă activă în viaţa Braşovului, ca vicesecretar
al comitetului Reuniunii românilor (1884 ), secretar al sinodului protoprezbiterial şi al
comitetului electoral al alegătorilor români din Braşov (1885), iar mai târziu, comisar
consistorial pentru coordonarea cercului învăţătorilor din zonă (1908); s-a implicat şi în
acţiunile de protest împotriva legilor care aduceau prejudicii învăţământului românesc.
1885 - apare lucrarea Doine şi strigături din Ardeal date la iveală de dr. Ioan Urban
larnik şi Andreiu Bârseanu, Ediţiunea Academiei Române, Bucureşti, Tipografia Academiei
Române, în urma raportului favorabil al lui Vasile Alecsandri şi a sprijinului lui George
Sion, care a supravegheat tipărirea ei. Pretata a fost scrisă de Andrei Bârseanu (Braşov,
mai 1885), iar Glosarul, de Jan Urban Jarnik.
Premiul acordat de Academia Română, în valoare 2000 lei, a fost donat de Andrei
Bârseanu bibliotecii liceului braşovean. Ediţia a doua, „poporală", va apărea la Braşov în
anul 1895, la Editura Librăriei Ciurcu şi în Tipografia A. Mureşianu, cu o nouă prefaţă a lui
Andrei Bârseanu, datată „ianuarie 1895". În anul 1964 a apărut ediţia îngrijită de C.
Ciuchindel, iar în anul 1968, Adrian Fochi a publicat o ediţie critică, definitivă, în Editura
Academiei R.S.R.
În prefaţa primei ediţii, Andrei Bârseanu recunoştea că lucrarea publicată în anul
1885 a valorificat poeziile populare adunate de Ioan Micu Moldovan, cu sprijinul elevilor
din Blaj, încredinţate lui Jan Urban Jarnik, docent la Universitatea din Viena, care a fost
ajutat apoi de Andrei Bârseanu în organizarea şi prelucrarea lor în volum.
1885-1886 - În august 1885, Andrei Bârseanu avea elaborat studiul Câteva
observări cu privire la propunerea Istoriei, care va fi publicat în (A) XX/1(-a) Programă a
Gimnaziului mare, public român de religiunea ort. răsăriteană şi a celorlalte şcoale
secundare şi primare Împreunate cu acesta, din Braşov, pe anul scolastic 1885-86.
Publicată de Ştefan Iosif, director şi profesor, Braşov, Tipografia Alexi, 1886. 4
DJANS, Documentul nr. 192/1881 şi Transilvania, Sibiu, anul XII, nr. 17-18/1-15 septembrie 1881, p. 156
Transilvania, Sibiu, anul XIII, nr. 1-2/1-15 ianuarie 1882, p. 13-14
3
Transilvania, Sibiu, anul XII, nr. 23-24/1881, p. 202-204
4
Cf. (A) XXll(-a) Programă a Gimnaziului mare ... , Braşov, 1886, p. 3-27 şi Ioan Bratu, Un preot al deşteptării
noastre: Andrei Bârseanu. Omul şi opera, Sibiu, 1930, p. 67-84
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După o traducere din L. Uhland (Capela, poezie publicată în revista Familia, nr.
80/1881, p. 550), Andrei Bârseanu publică traducerea cărţii lui R. Roth, Călătoria lui
Stanley prin Africa Centrală (1874-1877) povestită cu deosebire pentru tinerime, Braşov,
1886; (ediţia a li-a, 1893).
1887-1888 - Andrei Bârseanu a redactat, împreună cu profesorul şi teologul Ioan
Popea, Şcoala şi familia. Foaie pentru creştere şi Învă{ământ, o publicaţie dedicată
părinţilor şi învăţătorilor, prin care se pleda pentru colaborarea dintre şcoală şi familie şi
pentru perfecţionarea pregătirii dascălilor. 1
1889 - a fost numit şi conrector al şcolilor medii, apoi, din 1891, dirigent al şcolilor
comerciale din Braşov, până în anul 1893, colaborând la prelucrarea şi editarea unor
manuale de limba latină şi de geografie.
La 27 decembrie 1889, Andrei Bârseanu a fost ales membru al subcomitetului
despărţământului Braşov, alături de protopopul şi profesorul Ioan Petric (director),
Bartolomeu Baiulescu şi Nicolae Petra-Petrescu.
1890-1891 - Andrei Bârseanu a publicat: Cincizeci de colinde adunate de şcolarii
de la şcoalele medii din Braşov (Braşov, Tipografia A. Mureşianu, 1890; ediţia a li-a
,,înmulţită", 1903 ); Vasile Alecsandri - vorbire {inută de Andrei Bârseanu la serbarea
şcolară din 14 octombrie 1890 (publicată şi în A XXVII-a Programă a Gimnasiului mare,
public, român de religiunea ort. răsăriteană din Braşov şi a celorlalte şcoa/e secundare şi
primare Împreunate cu gimnaziu/, pe anul scolastic 189011, Braşov, Tipografia A.
Mureşianu, 1891, p. 3-15); Din traista lui Moş Stoica. O sută şi una minciuni poporale din
Ţara Ardealului, 1890, colecţie de snoave sub pseudonimul Sandu Pungă-Goală „dascăl şi
fecior de popă", sub care mai publicase „lucrări umoristice" în Gazeta Transilvaniei din
anul 1885, apoi în anul 1889 (Din traista cu minciunile), preluate şi de Gazeta Învă{ătorului
din Craiova (1891 ).
1892 - La adunarea despărţământului Braşov, desfăşurată la Prejmer (27
decembrie 1892), Andrei Bârseanu a vorbit despre Câteva scăderi ale poporului nostru,
care ar trebui delăturate.
1898 - Apare evocarea Ioan Lapedatu - Discurs comemorativ {inut miercuri, În 25
martie v. 1898 În sala festivă a şcoalelor centrale române gr. -or. din Braşov, de d-l prof.
Andreiu Bârseanu, publicat în Anuarul XXXIV al Gimnasiului mare, public român de
religiunea greco-orientală din Braşov, al Şcoa/ei reale şi al şcoalelor centrale primare, pe
al 48-/ea an şcolar, 1897-98, publicat de Virgil Onitiu, directorul şcoalelor medii, Braşov,
Tipografia Ciurcu & comp., 1898, p. 46-65; Textul a fost republicat de Ioan Bratu în voi. Un
preot al deşteptării noastre: Andreiu Bârseanu - Omul şi opera, Sibiu, 1930, p. 43-66.
Pentru adunarea despărţământului Braşov, anume programată pentru a cinsti
„memoria fericitului metropolit Şaguna, căruia Asocia{iunea îi datoreşte existenta sa şi al
căruia spirit trebuie să ne conducă în nizuintele pentru înaintarea poporului" - după cum
afirma Andrei Bârseanu în cuvântul de deschidere -, acesta a pregătit disertaţia
Învă{ăminte din viata metropolitului Andreiu Şaguna, neprezentată atunci, ci la 21 iunie/ 3
iulie 1898, în şedinţa festivă a Asocia{iei meseriaşilor români din Braşov, de către P. Dan,
secretarul asociaţiei. Lucrarea a fost publicată în Gazeta Transilvaniei (8128 mai 1898, p.
323-329), apoi în broşură, sub titlul: Învă{ăminte din viata metropolitului Andreiu Şaguna vorbire ocazională de Andreiu Bârseanu, profesor, Braşov, Tipografia A. Mureşianu, 1898,
32 p.
Andrei Bârseanu figurează între cele 209 personalităţi ale culturii româneşti şi
europene (precum A.O. Xenopol, Grigore Antipa, Victor Babeş, Nicolae Teclu, O. Onciul,
G. Dima, C. Rădulescu-Motru, Iosif Popovici, Ioan Micu Moldovan, Augustin Bunea, Titu
Maiorescu, Mihail Strajanu, Ovid Densusianu, Jan Urban Jarnik, Gustav Weigand ş.a.),
care au contribuit la realizarea Enciclopediei Române sub conducerea secretarului literar

Cf. Andrei Bârseanu, Istoria şcoalelor centrale române gr. or. din Braşov, scrisă din incidentul jubileului de
50 ani al gimnasiului, de Andrei Bârseanu, profesor, Braşov, Tipografia Ciurcu & comp., 1902, p. 579 şi 594.
1
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al Asociafiunii, dr. Corneliu Diaconovich, publicată la Sibiu în anii 1898 (Tom I), 1900
(Tomul li) şi 1904 (Tomul III). Andrei Bârseanu este menţionat în lista autorilor, pentru
contribuţii în domeniul literaturii române; la pagina 406 a tomului I, este prezentat într-o
concisă fişă biografică, nesemnată, iar la paginile 571-576 se află o prezentare a oraşului
Braşov, semnată A.B. În tomul al III-iea al Enciclopediei Române este inclusă o prezentare
a poetului şi profesorului Ioan Al. Lapedatu, cu o trimitere finală la discursul comemorativ
al lui Andrei Bârseanu, rostit la gimnaziul din Braşov, la 25 martie 1898 şi publicat în
Anuarul XXXIV al acestei şcoli.
La 15/27 martie 1898, Andrei Bârseanu a fost ales director al despărţământului
Braşov şi reconfirmat de adunarea cercuală din 27 noiembrie 1898, contribuind la
dinamizarea şi diversificarea activităţii culturale, prin sporirea numărului de membri,
înfiinţarea de agenturi comunale şi de biblioteci populare ambulante, stimularea activităţilor
economice şi comerciale (industria de casă, agricultură, grădinărit, meserii), organizarea
de expoziţii ş.a. Andrei Bârseanu şi Alexandru Bogdan se regăsesc între donatorii de cărţi,
în timp ce profesorul Vasile Goldiş se află printre cei care sprijineau cu bani bibliotecile
populare.
1899 - La 26 ianuarie 1899, conducerea centrală a Asociatiunii l-a numit pe Andrei
Bârseanu, alături de Elie Dăianu, Virgil Oniţiu, Silvestru Moldovan, D.P. Barcianu ş.a., în
comisia ce urma să întocmească un repertoriu al cărţilor ce vor fi recomandate
despărţămintelor spre cumpărare, pentru bibliotecile poporale comunale. Însuşi Andrei
Bârseanu remarcase „lipsa de cărţi bune poporale româneşti ... a căror cetire să aducă în
adevăr folos poporului nostru", şi sublinia necesitatea ca Asociafiunea să publice cărţi
pentru popor, cu un conţinut instructiv-educativ adecvat şi într-o limbă accesibilă, ceea ce
se va realiza abia în colecţia Biblioteca poporală a Asociafiunii, conform hotărârii
comitetului central al Asociafiunii din 4 mai 1899.
1900-1901 - După reorganizarea şi activarea secţiunilor ştiinţifice-literare ale
Asociafiunii, cu prilejul adunării generale desfăşurate la Băile Herculane (9-1 O septembrie
1900), Andrei Bârseanu va deveni membru al secfiunii literare care avea sediul la Braşov,
alături de Atanasie Marienescu (preşedinte), Iosif Vulcan (vicepreşedinte), Iosif Blaga
(referent) şi Virgil Oniţiu. Secţiunea literară se va pronunţa cu privire la publicaţiile
Asociafiunii (Transilvania, Analele Asociafiunii, Biblioteca poporală ... ), la necesitatea
efectuării unor cercetări de istorie, de lingvistică, de istorie literară, etnografie, folclor etc.
În anul 1900, Andrei Bârseanu a publicat la Braşov traducerea nuvelei Insula
morţjlor de Richard Voss.
La 20 iunie/3 iulie 1901, în secţiunea literară, Andrei Bârseanu a prezentat studiul
său cu propuneri pentru programul editorial al Bibliotecii poporale a Asociafiunii, elaborat
la solicitarea conducerii Asociafiunii; acest studiu este semnificativ pentru cunoaşterea
concepţiei autorului despre rolul şi obiectivele prioritare ale programului cultural al
Asociafiunii. 1
1902 - A apărut monumentala lucrare Istoria şcoalelor centrale române gr. or. din
Braşov, scrisă din incidentul jubileului de 50 ani al gimnasiului, de Andreiu Bârseanu,
profesor, Braşov, Tipografia Ciurcu & comp., 1902.
Drept moto, autorul a aşezat o apreciere a mitropolitului Andrei Şaguna: „Dar ca o
coroană a întregii trebi şcolare din Ardeal punem gimnasiul din Braşov, de legea noastră
ortodoxă [ ... ] Astfel ajută Dumnezeu unde este cuget bun şi unde puterile se ştiu
întrebuinţa cu scumpătate şi înţelepciune." Acest moto este urmat de o dedicaţie în 12
versuri libere: Memoriei Întemeietorilor şi sprijnitorilor răposati ai şcoalelor noastre şi de o
Pretată, ale lui Andrei Bârseanu.

1

Transilvania, Sibiu, anul XXXII, nr. VI-VII, iulie-august 1901, p. 182-190
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Lucrarea a fost premiată de Academia Română cu suma de 2000 lei, pe care
autorul a donat-o spre beneficiul bibliotecii gimnaziului braşovean. Dar recunoaşterea
meritelor ştiinţifice, literare şi culturale a venit din partea Academiei Române care l-a
proclamat membru al secţiunii literare (1902), membru titular (1908) şi vicepreşedinte al
forului ştiinţific naţional (1912).
Dintre aprecierile contemporanilor, menţionăm pe aceea a lui Ioan Lupaş, semnată
cu pseudonimul Verii. şi publicată în revista Luceafărul: „Sfârşitul anului trecut a mai adus
lumii noastre cărturăreşti o bucurie: cartea d-lui profesor A. Bârseanu, o carte scrisă într-o
limbă românească netedă şi elegantă, şi într-un stil cumpătat, o scriere compusă cu multă
îngrijire, aproape cu fantesia celui mai conştiincios cercetător, care nu scapă din vedere
nici cele mai mici şi mai neînsemnate amănunte." 1
1903 - În şedinţa plenară a secţiilor ştiinţifice-literare din 1/14 iulie 1903, Andrei
Bârseanu a prezentat raportul cu privire la activitatea secţiei literare şi la programul de
acţiune pentru viitor, care cuprindea: sprijinirea editării publicaţiilor Asociafiunii, unificarea
ortografiei, elaborarea unui îndreptar practic pentru aplicarea ortografiei noi şi în
Transilvania, adunarea creaţiilor populare, a nomenclaturii populare, recenzarea cărţilor
prezentate la concursul pentru premiul „Andrei Mureşanu" etc. S-a hotărât ca Andrei
Bârseanu să îndeplinească şi îndatoririle de notar şi referent al secţiei literare, după
demisia lui Iosif Blaga (5/18 februarie 1903).
Andrei Bârseanu a făcut o prezentare elogioasă a Expozifiunei ştiintifice din
Bucureşti (21 septembrie-28 noiembrie 1903), care a fost organizată de dr. C.I. Istrati,
„sufletul acestei grandioase întreprinderi"; Andrei Bârseanu a publicat o „dare de seamă"
în Gazeta Transilvaniei, apoi o descriere a expoziţiei, programul acesteia şi discursul lui
C.I. Istrati de la deschidere, în revista Transilvania 2 .
1904-1905 - Din rapoartele anuale ale secţiunii literare şi ale conducerii
despărţământului Braşov, redactate şi semnate de Andrei Bârseanu în calitate de referent
şi, respectiv, director, rezultă preocupările prioritare: adunarea nomenclaturii populare
referitoare la plug, car şi războiul de tesut, cu sprijinul elevilor şcolilor secundare, ai
institutelor teologice şi pedagogice, dar şi cu ajutorul altor persoane de la sate;
recomandarea, de către Andrei Bârseanu a unor lucrări literare ce vor fi publicate în
Biblioteca poporală a Asociafiunii, şi a unor biografii ale bărbaţilor distinşi ai poporului
nostru; sprijinirea de către Andrei Bârseanu a elaborării tematicii şi strângerii obiectelor,
documentelor şi ajutoarelor băneşti pentru expoziţia ce se va organiza în anul 1905, cu
prilejul inaugurării Muzeului istoric şi etnografic de la Sibiu; omagierea lui Timotei Cipariu,
la centenarul naşterii sale, printr-un discurs comemorativ, solicitat lui Sextil Puşcariu,
„docent la Universitatea din Viena şi unul din cei mai capabili scriitori ai noştri în materie
de filologie, din generaţia tânără", pentru şedinţa festivă a secţiunilor ştinţifice-literare ale
Asocafiunii, din anul 1905; sprijinirea materială a lui Iosif Popovici în cercetarea limbii
române - „semnul cel mai distinctiv al fiinţei noastre şi dovada cea mai puternică a originei
noastre"-, îndeosebi a dialectelor limbii române, cu mijloace moderne, şi întemeierea unui
Muzeu al limbei române, ca secţiune a Muzeului istoric şi etnografic. Andrei Bârseanu a
susţinut şi acest proiect, afirmând că „realizarea măreţului său plan . . . merită orişice
jertfă." 3 ; recomandarea lucrării lui Teodor A. Bogdan Ştefan cel Mare - tradifii, legende,
balade, colinde ş.a. culese din gura poporului (Braşov, 1904 ), pentru acordarea premiului
„Andrei Mureşanu"; Andrei Bârseanu a recomandat tipărirea colecţiei de 25 de balade
populare adunate de Enea Hodoş, profesor la Institutul pedagogic din Caransebeş, pe
1
Cf. Verii., Şcoalele din Braşov, în Luceafărul. Revistă literară, Budapesta, anul li, nr. 4, 15 februarie 1903,
p. 76-78; nr. 5, 1 martie 1903, p. 94-97
2
Transilvania, anul XXXIV, nr. V-VI, noiembrie-decembrie 1903, p. 232-260 sau în Luceafărul, Budapesta,
anul IV, nr. 4/15 februarie 1905, p. 99
3
Andrei Bârseanu, Raportul sec{iunii literare a „Asocia{iunii" despre activitatea sa în decursul anului 190415;
cf. DJANS, manuscrisul nr. 837/30 iunie 1905
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care o aprecia în mod deosebit pentru fidelitatea lor, pentru că multe cuprind „comori
întregi de poezie", pentru informaţiile suplimentare care le însoţesc (locul unde a fost
auzită sau găsită, variante din alte colecţii, explicaţii ale unor provincialisme, note, care „se
pot considera ca nişte mici studii de deosebit interes etnografic, literar şi istoric'', şi chiar
observaţii referitoare la influenţele poeziei populare româneşti asupra celei secuieşti). 1
Adunarea generală desfăşurată la Sibiu (6/19-7 /20 august 1905) a prilejuit
inaugurarea Muzeului istoric şi etnografic al Asocia{iunii cu o expoziţie naţională,
etnografică şi istorică-culturală, şi a primei scene de teatru românesc din Transilvania în
noua Casă Naţională; cu acelaşi prilej s-au organizat conferinţe, concerte, serbări,
spectacole de teatru şi de operetă, excursii la Sălişte şi Răşinari; Andrei Bârseanu a fost
ales vicepreşedinte al Asociafiunii.
În colecţia Biblioteca poporală a Asocia{iunii au fost tipărite două volume de Nuvele
istorice de Ioan Al. Lapedatu, cu o Prefată de Andrei Bârseanu, datată „Braşov, 29 iunie
1904" (voi. I, 1905; voi. li în 1906).
1906 - Andrei Bârseanu a prezidat adunarea generală de la Braşov (21-22
septembrie 1906). În raportul general al comitetului central al Asocia{iunii, Andrei
Bârseanu era apreciat „ca un exemplu de roditoare muncă" şi „frumoasă activitate" în
despărţământul Braşov, pe care-l conducea în continuare, dar şi în secţia literară a
Asociafiunii.
În cadrul şedinţei secţiunilor ştiinţifice-literare din 21 septembrie 1906, Andrei
Bârseanu a evocat meritele cărturarului iluminist Samuil Micu.
1907 - La solicitarea preşedintelui Iosif Sterca Şuluţiu, prin scrisoarea din 4
septembrie 19072 , Andrei Bârseanu va conduce şi adunarea generală de la Bistriţa, având
alături pe Octavian C. Tăslăuanu, ca notar. În discursul inaugural, Andrei Bârseanu a
elogiat meritele Asocia{iunii şi ale reuniunilor ei anuale, care deveniseră „adevărate
sărbători naţionale", a vorbit cu admiraţie despre potenţialul creator al omului modern,
despre corelaţia dintre cultura naţională şi cea universală, despre căile spre progres ale
poporului român: emanciparea economică, culturală şi morală. Consecvent cu principiile
democratice europene, Andrei Bârseanu sublinia necesitatea bunei convieţuiri a
comunităţilor naţionale şi etnice, prin respectarea drepturilor şi libertăţilor fiecărui popor.
1908 - Andrei Bârseanu a fost ales membru titular al Academiei Române, în locul
rămas vacant după moartea lui Iosif Vulcan; a fost felicitat şi de Iosif Sterca Şuluţiu,
preşedintele Asocia{iunii, fiind unanim apreciat ca „deplin indicat pentru un scaun
academic". 3 A condus şi adunarea generală de la Şimleu (7/8 august 1908), care a
omagiat centenarul naşterii lui Simion Bărnuţiu, readucând în memoria contemporanilor
idei şi principii din programul mişcării naţionale româneşti prezentat în discursul de pe
Câmpia Libertăţii de la Blaj, din anul 1848.
Andrei Bârseanu a publicat în Convorbiri literare (nr. 2/1908) studiul Mişcarea
istorică a românilor din Ardeal şi Ţara Ungurească, cu aprecieri despre contribuţiile lui
Augustin Bunea, Ioan Lupaş şi ale altor istorici ardeleni; în revista Luceafăruf a publicat
studiul Poezia poporală română, iar în Die Karpathen (Braşov, anul I, nr. 10/1908) a
semnat o variantă în limba germană: Die rumănische Volksdichtung, în care realiza o
prezentare a genurilor şi speciilor folclorice româneşti, şi o subliniere a rolului creaţiei
populare ca sursă de inspiraţie pentru literatura cultă naţională.

Andrei Bârseanu, Raportul secţiunii literare ... 1904-1905, manuscrisul nr. 837/1905, p. 6-8
DJANS, Documentul manuscris 893/1907
3
DJANS, Documentul nr. 417/1908; cf. S.(imion) M.(ehedinţi), De la Academie. Alegerea de noi membri, în
Convorbiri literare, Bucureşti, XLII, nr. 4, aprilie 1908, p. 495
4
Cf. Luceafăru/, Sibiu, anul VII, nr. 11-12/1-15 iunie 1908, p. 243-247 şi nr. 13/1iulie1908, p. 307-308
1
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După 11 ani de rodnică activitate, la 2/15 iunie 1908, Andrei Bârseanu a demisionat
din funcţia de director al despărţământului Braşov, dedicându-se în totalitate gestionării
problemelor generale ale Asocia{iunii şi ale sec[iunii literare. 1
1909 - În „vorbirea de deschidere" a adunării generale de la Sibiu (12 octombrie
1909), Andrei Bârseanu a evocat din nou momente pilduitoare din istoria Asocia{iunii,
meritele lui Andrei Şaguna, „bărbatul acela epocal" şi „providenţial", în întocmirea şi
orientarea programului de luminare a poporului român şi de „propăşire naţională".
Vicepreşedintele Asocia{iunii a subliniat şi cu acel prilej contribuţia importantă a celor
„două ramuri ale bisericii naţionale române" la înfăptuirea programului cultural-naţional al
Asocia[iunii, dar şi a altor preşedinţi ai acesteia, precum Timotei Cipariu, „nemuritorul",
George Bariţiu, „vrednicul şi în veci neuitatul", Alexandru Mocsonyi ş.a. Andrei Bârseanu a
adresat un nou apel la unirea eforturilor românilor din Ardeal şi la eliminarea oricăror
divergenţe confesionale şi politice care ar afecta interesele naţiunii române. 2
Preocupat de dezvoltarea instituţiilor Asocia[iunii şi de conservarea patrimoniului
cultural, Andrei Bârseanu a propus, prin scrisoarea din 1O decembrie 1909, adresată lui
Oct. C. Tăslăuanu, cumpărarea a 36 de lucrări ale pictorului Mişu Pop, care „ne-ar da
posibilitatea de a face începutul unei colecţii de obiecte artistice şi a păstra numele unuia
dintre puţinii noştri pictori de valoare." În aceeaşi scrisoare, Andrei Bârseanu propunea
publicarea, în Biblioteca poporală a Asocia[iunii, a unor scrieri de popularizare traduse şi
prelucrate din limba germană de N. Petra-Petrescu, se angaja să colaboreze la revista
Transilvania şi informa că a vorbit cu C. Lacea să scrie o recenzie a Atlasului lingvistic al
lui Gustav Weigand.
În şedinţa din 29 ianuarie 191 O, comitetul central al Asocia[iunii a aprobat
cumpărarea picturilor lui Mişu Pop pentru Muzeul Asocia[iunii, iar Octavian Goga,
secretarul literar, îi comunica lui Andrei Bârseanu, la 5 februarie 1910, această decizie. 3
191 O - La 4 ianuarie 191 O, Andrei Bârseanu a înaintat preşedintelui Iosif Sterca
Şuluţiu o scrisoare prin care făcea cunoscută hotărârea sa de a restitui suma de 2400
coroane, primită ca stipendiu din partea Asocia[iunii în timpul studiilor universitare de la
Viena (1878-1881 ).
„S-ar cuveni - afirma Andrei Bârseanu - să întorc şi interesele (dobânzile - n.n.
P.M.), dar acuma nu sunt în stare. Tot ce pot face este să port şi pe mai departe în inima
mea recunoştinţa faţă de instituţiunea ce m-a ajutat în tinereţea mea şi, întru cât mă iartă
modesta mea poziţie socială, să-i dau mână de ajutor la realizarea măreţelor sale
probleme. "4
Gestul acesta a prilejuit aprecieri şi din partea conducerii revistei Luceafărul la
adresa lui Andrei Bârseanu, care era şi membru al Academiei Române şi care - mărturisea
autorul comentariului nesemnat, dar credem că aparţinea lui Oct. C. Tăslăuanu, - „e
personalitatea răspicată şi armonioasă pe care toată lumea de la noi o recunoaşte fără nici
o rezervă. Dl. Bârseanu e un om cu o cultură europeană, un om înzestrat cu o inteligenţă
superioară şi cu un suflet de artist, în care vioiciunea spiritului se îngemânează atât de
fericit cu agerimea minţii. D-l Bârseanu e şi un caracter întreg care prin corectitudinea dsale a impus întotdeauna. Vorbeşte o limbă românească literară aleasă, căreia melodia şi
duioşia glasului d-sale îi dă (dau - n.n. P.M.) un farmec deosebit." 5
Andrei Bârseanu a fost reales vicepreşedinte al Asocia[iunii la adunarea generală
desfăşurată la Dej (18-19 septembrie 1910), când în cuvântul de deschidere făcea referire
la ostilitatea autorităţilor care contestau „până şi legitimitatea idealului nostru" şi insinuau
că năzuinţele românilor ar fi în contradicţie cu „interesele patriei comune"; Andrei
1
2

3
4
5

DJANS, Documentul nr. 648/1908
Transilvania, XL, nr. 5/octombrie-decembrie 1909, p. 369-381 şi 432-433
Cf. Fondul ASTRA, Arhivele Naţionale Sibiu, manuscrisul nr. 1558/1909
Cf. Fondul ASTRA, Arhivele Naţionale Sibiu, Indice 1901-1910, manuscrisul nr. 92/1910
*** O pildă frumoasă în Luceafărul, Sibiu, anul IX, nr. 4, 16 februarie 191 O, p. 100
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Bârseanu afirma cu fermitate: „Dreptul de a aspira la o cultură naţională proprie este unul
din drepturile naturale cele mai de căpetenie ale unui popor. El se poate asemăna cu
dreptul individului la vieaţă, la partea sa de aer şi de lumină", precizând că „Lucrarea
noastră pentru înaintarea culturală în sens naţional nu este o acţiune agresivă, ci
dimpotrivă, o acţiune de conservare proprie, în cel mai strict înţeles al cuvântului". 1
1911 - Andrei Bârseanu a condus impresionantele manifestări culturale şi artistice
prilejuite de adunarea generală de la Blaj (28-30 august 1911 ), care a omagiat
semicentenarul Asociatiunii, fiind onorată de prezenţa a numeroase personalităţi culturale :
mitropoliţii Ioan Meţianu şi Victor Mihalyi de Apşa, George Coşbuc, l.L. Caragiale, Nicolae
Iorga (căruia autorităţile nu i-au dat voie să vorbească!), Iacob Mureşianu, Aurel Vlaicu,
Octavian Goga, Partenie Cosma, Iosif Blaga, Ioan Lupaş, C. Diaconovich, Sextil Puşcariu,
Ioan Micu Moldovan, Iuliu Maniu, Iosif Popovici, Simion Mehedinţi, Tiberiu Brediceanu,
Gheorghe Pop de Săseşti, Gh. Dima, Jan Urban Jarnik, Vasile Goldiş etc. şi de delegaţii
din 50 de despărţăminte cărora li s-au prezentat concerte conduse de Iacob Mureşianu şi
o reprezentaţie teatrală a Teatrului Naţional din Bucureşti, cu participarea actorilor
Aristizza Romanescu, Petre Liciu şi Zaharia Bârsan.
Prima şedinţă a acestei „grandioase manifestări a solidarităţii naţiunii române în
străduinţele sale culturale" - cum o aprecia Iuliu Maniu - s-a desfăşurat în Catedrala
Sfintei Treimi, când Andrei Bârseanu a rostit cuvântul de deschidere, urmat de cei doi
mitropoliţi, de Blaj şi de Sibiu, de Iuliu Maniu, directorul despărţământului Blaj, de Ioan
Micu Moldovan, care a adus salutul blăjenilor, şi de Vasile Goldiş, din partea Societătii
pentru fond de teatru român.
Din amvonul catedralei - aprecia corespondentul Telegrafului Român - Andrei
Bârseanu „a vorbit frumos şi cu putere de convingere, întocmai cum odinioară, tot de la
acel loc a vorbit şi marele Bărnuţiu. [ ... ] Cum stătea în picioare pe amvon, cu faţa spre
altar şi Arhierei, razele de soare, cari străbăteau prin ferestrele catedralei, luminau frumos
fruntea şi de altcum luminată a acestui înţelept bărbat al neamului nostru ... " 2
La Blaj, Ştefan Cicio Pop, în numele unei comisii formate din Nicolae Iorga, Aurel
Vlaicu, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş şi Valeriu Branişte, l-a propus pe Andrei Bârseanu pentru
funcţia de preşedinte, afirmând: „comisiunea nu a găsit decât un singur om vrednic, care şi
până acum a fost alesul neamului, pe domnul Andreiu Bârseanu ... , cel mai demn de a
ocupa scaunul prezidenţial al lui Şaguna şi al celorlalţi mari şi iluştri prezidenţi ai
Asociafiunii. ,a Pentru funcţia de vicepreşedinte a fost propus şi ales dr. Vasile Suciu,
viitorul mitropolit de Blaj. 4
În calitate de preşedinte, Andrei Bârseanu va reprezenta, în deceniul următor,
Asociafiunea şi apoi Consiliul Naţional Român şi asociaţiile profesorilor din Sibiu, la
numeroase manifestări publice - culturale, artistice, social-politice -, ale Academiei
Române, ale Asociafiunii, ale bisericii, armatei, profesorilor, avocaţilor, femeilor,
funcţionarilor şi ale altor societăţi culturale româneşti.
1912 - La 22 martie 1912, comitetul central al Asociafiunii l-a numit pe Andrei
Bârseanu în calitatea de delegat-inspector al Şcolii civile de fete.
La 13 octombrie 1912, Andrei Bârseanu a rostit discursul de deschidere a adunării
generale desfăşurate la Sibiu, apoi un cuvânt omagial la dezvelirea bustului lui George
Bariţiu, cu prilejul centenarului naşterii marelui cărturar şi fruntaş al Asociafiunii. 5
Dezvelirea bustului, realizat de sculptorul Oscar Spăthe, s-a desfăşurat în curtea Şcolii

Transilvania, XLI, nr. 4/iulie-august 1910, p. 196-290 şi nr. 5/septembrie-octombrie 1910, p. 309-317
Telegraful Român, anul LIX, nr. 86-87, joi, 18/31 august 1911, p. 370
3
Ibidem, p. 382 şi Serbările jubiliare ale Asociaţiunii în Transilvania, XLII, nr. 5-6/1911, p. 743-757
4
Cf. Serbările de la Blaj - o pagină din istoria noastră culturală, publicată de Desp. XI Blaj al Asociaţiunii,
Blaj, Tip. Seminariului Teologic greco-catolic, 445 p. +XVIII
5
Cf. Pamfil Matei, Asociaţiunea în lumina documentelor, Sibiu, 2005, p. 94-96
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civile de fete a Asocia{iunii, nu în faţa Muzeului istoric şi etnografic, deoarece Magistratul
Sibiului a refuzat acordarea unui loc în actualul parc Astra.
La 20 aprilie 1911 se lansase un „Apel pentru busturile lui Eminescu şi Bariţiu", dar
s-a materializat doar propunerea lui Partenie Cosma, din 13 aprilie 1911, aprobată şi de
adunarea generală de la Blaj, nu şi propunerea secretarului literar Octavian Goga,
aprobată şi ea, de a se aşeza aici şi bustul lui Mihai Eminescu.
1913 - Andrei Bârseanu şi Vasile Suciu au fost realeşi în funcţiile deţinute în
conducerea Asocia{iunii, la adunarea generală desfăşurată la Orăştie (14-15 septembrie
1913). Atmosfera a fost marcată de trista veste referitoare la moartea aviatorului Aurel
Vlaicu, lângă Câmpina, care dorise să treacă, simbolic şi prevestitor, graniţa de pe Carpaţi
1
şi să participe la manifestările de la Orăştie.
Andrei Bârseanu a exprimat recunoştinţa faţă de sprijinitorii programului culturalnaţional al Asocia{iunii şi a adresat un apel tinerimii universitare, în care regăsim esenţa
concepţiei sale referitoare la responsabilitatea faţă de naţiunea română: „Viitorul mai bun
al unui neam se făureşte prin muncă neobosită, prin devotament desăvârşit şi de multe ori
prin jertfe grele. Ce muncă ar putea fi însă prea grea, ce jertfă s-ar putea numi prea mare,
când e vorba de asigurarea viitorului neamului nostru? Părinţii noştri au dovedit-o; noi navem decât să le urmăm exemplul!" 2
1914-1918 - În luna august 1914, Andrei Bârseanu transmitea un mesaj membrilor
Asocia{iunii (Cătră membrii Asocia{iunii), prin care îi anunţa că adunarea generală
programată la Năsăud s-a amânat din cauza „evenimentelor războinice", când „lupta
pentru Ţară şi ajutorarea celor rămaşi în mizerie sunt primele datorinţe ale fiecărui
cetăţean„ ." Preşedintele îşi exprima speranţa că, după restabilirea păcii, ,,fala culturii
noastre naţionale (Asociafiunea - n.n. P.M.) va odrăsli din nou şi mai mândru ca până
acum, fiindu-ne fală şi mângâiere. Să purtăm grijă, deci, de seminţele ei, chiar şi în aceste
vremuri de vijelie!"
Într-o Circulară din 27 noiembrie 1914, către directorii despărţămintelor, Andrei
Bârseanu informa că Asociatiunea şi-a continuat activitatea publicând revista Transilvania,
Biblioteca poporală şi Calendarul pe 1915; s-au reluat cursurile Şcolii civile de fete pentru
anul 1914-1915, conferinţele şi prelegerile.
La propunerea lui Andrei Bârseanu, s-a hotărât organizarea în Muzeul Asociafiunii
a unei galerii de portrete, cu personalităţi ale neamului românesc (1915), s-au distribuit
aproximativ 100.000 de cărţi soldaţilor de pe front şi din spitale (1916), s-au luat măsuri
pentru protejarea obiectelor şi documentelor mai importante ale Asociafiunii (1916), s-au
adresat apeluri băncilor şi „mecenaţilor noştri" pentru a sprijini retipărirea unor cărţi
solicitate pe front şi Şcoala civilă de fete (1917). De asemenea, conducerea Asociatiunii sa adresat mitropoliţilor români (4/17 martie 1917), solicitând protejarea obiectelor de
valoare din biserici 3 şi a asigurat participarea Asociatiunii la Adunarea nafională de la Alba
Iulia de la 1 decembrie 1918, apoi a sprijinit activitatea Consiliului Naţional Român din
Sibiu, al cărui preşedinte a fost Andrei Bârseanu.
Din cauza situaţiei excepţionale generate de primul război mondial, între anii 19141919 nu s-au desfăşurat adunări generale ale Asociatiunii, nici şedinţele plenare anuale
ale secţiilor ştiinţifice-literare, ci doar şedinţe ale comitetului central, cu tot mai puţini
membri prezenţi. Numeroşi membri ai săi au fost trimişi pe front, situaţia financiară a fost
afectată tot mai mult, obligând conducerea Asociatiunii să hotărască, în şedinţa din 5
decembrie 1914, sistarea tipăririi Bibliotecii poporale a Asociafiunii, suprimarea posturilor
de secretar literar, conferenţiar agronomic, custode şi de administrator, precum şi
reducerea severă a sumelor prevăzute pentru instituţiile sale centrale (biblioteca, muzeul,
revista Transilvania şi Şcoala civilă de fete).
1

2
3

Transilvania, XLIV, nr. 6, noiembrie-decembrie 1913, p. 397-401
Transilvania, XLIV, nr. 6, noiembrie-decembrie 1913, p. 401
Pamfil Matei, Asociaţiunea în lumina documentelor, 2005, p. 100-105
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Totuşi, în special prin eforturile preşedintelui Andrei Bârseanu şi ale lui Romul
Simu, secretarul suplinitor, s-a continuat tipărirea revistei Transilvania (cu rapoarte anuale
de activitate, circulare, apeluri şi informaţii), a Bibliotecii poporale şi a Calendarului
Asociafiunii, precum şi o oarecare activitate în despărţăminte, în secţiile ştiinţifice-literare
şi la Şcoala civilă de fete, cu intermitenţe.
1919-1922 - În mod firesc, înfăptuirea Marii Uniri a generat un entuziasm general şi
în rândurile membrilor Asociafiunii. Semnificativ este însuşi mesajul din decembrie 1918,
semnat de Redacfia revistei Transilvania, intitulat După adunarea de la Alba Iulia, în care
regăsim gândurile şi intenţiile lui Andrei Bârseanu cu privire la obiectivele viitoare:
luminarea poporului, cultivarea „năravurilor bune", promovarea „sentimentului naţional",
colaborarea cu celelalte societăţi culturale pentru „ridicarea materială, morală şi
intelectuală a neamului nostru", pentru „înfrăţirea sufletelor", sub deviza: lumină, virtute,
frăfie În România Întregită! 1
Cele două adunări generale ale Asociafiunii din anul 1920 (Sibiu, 10-11 ianuarie şi
Oradea, 17-18 octombrie), precum şi cea din anul 1921, de la Sighetul-Marmaţiei (28-29
august) au fost esenţiale pentru relansarea şi îmbogăţirea programului de activitate al
Asociafiunii, în general, al secţiunilor ştiinţifice-literare, al despărţămintelor, al instituţiilor
sale culturale centrale şi locale, în noile condiţii mai favorabile în comparaţie cu
îndelungatele şicane şi ameninţări ale autorităţilor din perioada dualistă, dublate de
dificultăţile multiple generate de războiul mondial, când numai înţelepciunea şi jertfele
preşedintelui Andrei Bârseanu au salvat Asociatiunea.
Coordonatele esenţiale ale acestui program, bazat pe împlinirile numeroase şi
pilduitoare ale înaintaşilor, se regăsesc în cuvântările lui Andrei Bârseanu cu care a
deschis adunările generale de la Sibiu, de la Oradea (intitulată sugestiv Cărările viitorului)
şi prin mesajul dus la Sighet (Cuvânt cătră maramurăşeni), unde Andrei Bârseanu a ajuns
cu greu din cauza stării de sănătate, dar gândurile sale au fost transmise de
vicepreşedintele dr. Gh. Preda.
La 19 august 1922, Andrei Bârseanu a încetat din viaţă la Bucureşti, iar în ziua de
23 august 1922 a fost înmormântat, provizoriu, în cripta din Sibiu a familiei poetului şi
pedagogului Zaharia Boiu. După şapte ani, la 26 octombrie 1929, au avut loc exhumarea
osemintelor „marelui apostol al culturii naţionale", la dorinţa doamnei Catinca A. Bârseanu,
soţia sa, şi reînhumarea, a doua zi, în cimitirul bisericii din parohia Groaveri din Braşov, nu
departe de Biserica „Sf. Nicolae" din Schei. 2

1

Transilvania, XLIX, nr. 1-2/ 1 decembrie 1918, p. 1-2
Cf. *** Exhumarea osemintelor lui Andreiu Bârseanu şi înhumarea lor în cimitirul Braşovului, în voi. Ioan
Bratu, Un preot al deşteptării noastre ... , Sibiu, 1930, p. 87-103
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Andrei Bârseanu: vicepreşedinte
( 1905-1911) şi preşedinte al Asociaţiunii
(1911-1922)

„ Trei prieteni''.· Andrei Bârseanu, Nicolae Iorga şi Augustin Bunea
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Foaia de titlu a lucrării Doine şi
strigături din Ardeal„., de J.
Urban Jarnik şi A. Bârseanu,
1885

Foaia de titlu a broşurii
lnvăţăminte din viaţa
metropo/itului Andreiu Şaguna,
de A. Bârseanu, Braşov, 1898

Foaia de titlu a lucrării lui Andrei
Bârseanu: Istoria şcoalelor
centrale române gr. or. din
Braşov, 1902
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Imnul Astrei compus de Iacob Mureşianu, pe
versurile lui Andrei Bârseanu, lansat la Blaj, 1911

Imnul Unirei compus de Ciprian Porumbescu,
pe versurile lui Andrei Bârseanu
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Transilvania
An. KLIX

După

I. DecemVTle v. 1918.

Ce soarte va avea Asociaţia noastră în nouăle
ce ni se deschid pentru viitor? „. Va mai
avea ea rostul de până acum? „. Se mai potrivesc
nizuinlele ei cu cadrele largi, ce ni se deschid pe toate
terenele?
Răspunsul nu poate fi decât afirmativ şi cât se
poale de imbucurator.
Da, Asociatia noastră priveşte cu toată încrederea
în viitor! - Liberă de dgazurile ce-i stau în cale, liberă de rezervele de tot felul ce trebuia să-şi impună
spre a nu-şi periclita exislenta, de aici înainte ea-şi va
putea împlini cu muti mai bine menirea sa de luminătoarea păturilor largi ale poporului, de cultivătoarea
năravurilor bune, de sustinătoarea şi propagatoarea
sentimentului naţional.
Alălurea de celelalte surori ale ei, ea va contribui
de aici înainte, în măsură cu muli mai mare ca până
acum, la ridicarea materială, morală şi intelectuală a
Neamului nostru, şi, mai presus de toate, ta înfrăţirea
sufletelor, care va forma pentru vecie, pe lângă uni·
talea politică, legătura cea mai puternică a tuturor celor de o limbă şi de un sânge.
Câmpul ei de activitate s'a lărgii deodată cu delăturarea granitelor meşteşugite ce ne despărţiau, şi
de aici înainte oricare llu al României întregite poate
fi membru al ei. oricare Român cu simţ şi cu râvnă
pentru binele obştesc se poate înşirui sub steagul ei
biruitor, care va fâlfâi din ce în ce mal lainic în lot
cuprinsul moşiei strămoşeşti: .dela Nistru pân' la lisa".
Inainle, deci, la lucru, cu deviza: lumind, virluit,
împrejurări,

Nr. 1-12.

adunarea dela )'\lba-)ulia.

Scriem aceste şire în zile de bucurie, în zile de
a sufletelor.
Prin hotărîrea epocală, adusă în I I. c. la AlbaIulia, de a ne împreuna pentru toate timpurile cu iralii
noştri de peste Munţi, s'a înfăptuit visul de veacuri al
Neamului nostru, s'a dat cea mai firească soluţie nizuinţelor noastre politice.
De aici înainte Românimea din aceste părţi nu va
mai ii un vas mânat de valuri şi amenintat în fiecare
clipită de furtunile duşmane, c~ împreună cu fraţii din
celelalte tinuturi, în care ne-a sădit marele TraiaR, 11a
forma o stâncă puternică, destoinică a linea piept cu
toat!• valurile şi cu toate furtunile, şi care-şi va ridica
falnic creştetul său în mijlocul talazurilor, privind cu
încredere la orizontul, ce se deschide senin înainte-i.
De aici înainte Neamul nostru, liber de cătuşile
ce-l lineau înlănţuit până acum, se poate des11olta neîmpiedecat pe toate terenele şi poate dov!'di lumei, cu
cât este în stare a contribui la progresul general al
omenimei, in urma însuşirilor preţioase, ,cu care e înzestrat
Vulturul priponit în lant până acum, Je aici înainte îşi poate lua sborul în înaltul cerului, spre soare,
spre lumină. de care era atât de dornic.
înălţare

Asociatiunea

salută

frtf(ie în România inlregittf .'

Sibiiu, Decembre 1918.
Redae(ia.

Marea Unire

proclamată

la 1 decembrie 1918
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