
O reeditare aniversară*

Reeditarea acestei micromonografii trebuia să apară la
sfârșitul anului 2016, la bicentenarul nașterii lui Andrei
Mureșanu. Împreună cu Părintele Vasile Oltean, directorul
Muzeului Primei Școli Românești, ne-am gândit că și
„post-festum”, Brașovul se cuvine să onoreze pe cel care a
scris aici, în orașul de la poalele Tâmpei, cele mai cunos-
cute poezii ale sale, în primul rând Un răsunet (Deșteaptă-te,
române), care l-a făcut celebru.

De-a lungul anilor, cărturarii brașoveni au întreținut
prin scris cultul „bardului național” Andrei Mureșanu: Va-
leriu Braniște scrie prima teză de doctorat despre poetul
Răsunetului, susținută la Budapesta, în 1891; în revistele
brașovene („Gazeta de Transilvania”, „Țara Bârsei”, 
„Ritmuri”, „Astra” ș.a.) apar, mai ales la date aniversare
sau comemorative, articole, evocări și contribuții bio-
grafice. E lung șirul acestor publiciști, din care o să enu-
merăm pe cei mai însemnați: în primul rând George
Barițiu, care alături de Iacob Mureșianu ne dă primele
contribuții biografice; Olimpiu Boitoș, prin articolele
publicate în „Gazeta Transilvaniei” în deceniul patru al
veacului trecut, reunite apoi într-un extras, ne dă o sinteză
critică asupra poeziei lui Andrei Mureșanu, a doua după
cea a lui Aron Densușianu, și dintr-o altă perspectivă a in-
terpretării. Lor li se adaugă gazetari precum: Dr. Sterie
Stinghe, I. Focșeneanu, Mircea Gherman, strănepot al poe-
tului, N. Căliman, Valeria Căliman, I. Al. Bran-Lemeny,
Ion Popescu-Topolog, M.N. Rusu ș.a.

Deținem puține date biografice despre Mircea Bogdan,
deși era încă din anii liceului colaborator la publicațiile
brașovene din perioada interbelică. Îl găsim în anuarul
liceului „Andrei Șaguna” alcătuit de directorul Ioan Moșoiu
pentru anul școlar 1935/1936 în clasa I, promovat cu
media 8,21 (p.44); pentru anul școlar 1936/1937 în clasa
a II-a, promovat cu media 8,61 (p. 61); pentru anul școlar
1937/1938 în clasa a III-a, promovat cu media 8,15 (p.68);
pentru anul școlar 1938/1939 în clasa a IV-a, promovat
cu media 8,09 (p.74) și pentru anul școlar 1939/ 1940 în
clasa a V-a, promovat cu media 7,86 (p.86).

Din punct de vedere compozițional, micromonografia
lui Mircea Bogdan este îndatorată monografiei scrise de
profesorul blăjean Ioan Rațiu, Viața și operele lui Andrei

Mureșanu, apărută la Blaj în 1900. Cuprinde opt capitole
în care îmbină prezentarea etapelor vieții cu evoluția poeziei
sale: Familia, Copilăria (1816-1823), Mureșanu elev (1825-
1832), Blaj (1832-1838), Maturitatea (1838-1851), Cari-
era poetică, Răsunetul. Maturitatea și culminația, Declinul.
Autorul subliniază importanța Blajului și a Brașovului în
formarea spirituală, artistică și patriotică a poetului: „În
cei șase ani petrecuți la Blaj, acest centru cultural al
românilor de dincoace de Carpați, s-a oțelit puternic pen-
tru lupta care îl arunca în valurile vieții.”. Finalul capitolu-
lui reproduce concluziile din monografia lui Ioan Rațiu:
„Fără exagerare, putem spune, că pe Andrei Mureșanu
numai Blajul l-a făcut ceea ce a fost. Dacă n-ar fi trecut
prin școlile de aici și dacă nu ar fi respirat în spiritul lor,
Andrei Mureșanu poate că niciodată nu ar fi ajuns bardul
națiunii ardelene, lipsit fiind de ideea conducătoare. Natura
i-a hărăzit talentul, Blajul i-a dat directiva. Blajul a deștep-
tat în el iubirea de libertate, de neam și de literatura română.
Blajul i-a dat povețele spirituale, cu care a pășit în viață și
a început o luptă grea, o luptă de viață și de moarte.”. Mai
apoi Brașovul va contribui decisiv la completarea culturii
sale literare și poetice prin lecturi esențiale recomandate
de G. Barițiu, precum și la afirmarea vocației sale peda-
gogice prin anii de profesorat la Școala românească din
Cetate și la Liceul Romano-Catolic, activitate secondată
de articole didactice și de traducerea unei scrieri celebre
în epocă, Icoana creșterii rele. Într-o interesantă simetrie e
urmărită evoluția poetică a lui Andrei Mureșanu de la
debut la maturitate artistică, la apogeu prin Răsunetul și
apoi declinul inspirației, când, stabilit la Sibiu ca funcți-
onar guvernamental, poezia sa, cu puține excepții, cuprinde
mai ales stihuri ocazionale și omagiale.

Eseul monografic al lui Mircea Bogdan este o carte „de
minte și inimă”, scrisă cu un condei juvenil și înflăcărat, când
autorul, proaspăt absolvent de liceu, avea doar 22 de ani.

Deși este în unele privințe depășită, ea are un merit in-
discutabil dacă ținem seama de anul apariției – 1942, în
editura „Gazetei Transilvaniei”, când ținutul copilăriei lui
Andrei Mureșanu și mare parte a acestei provincii româ-
nești era anexată samavolnic Ungariei horthiste. La mo-
mentul apariției ea a fost bine înțeleasă de către cititori,
ca un protest împotriva acestui act istoric nedrept – prin
evocarea poetului deșteptării și demnității naționale, 
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secondând cu mijloacele istoricului literar protestul liric
din antologiile Transilvania în poesia românească de Emil
Giurgiuca, apărută în anul 1943, Ardealul cântat de poeți
de Matei Alexandrescu, 1943, și Ne cheamă Ardealul de
George Togan, 1944: „Peste plaiurile de unde a venit,
acolo în depărtatul Miazănoapte, se aud și astăzi cum ră-
sună cuvintele din urmă ale lui Andrei Mureșanu, ameste-
cate cu razele soarelui de toamnă și cu bisericile de lemn
de pe culmi. Cine ar putea spune că nu sunt cea mai pu-
ternică literatură, când răsuflă atâta viață și atâta avânt: 

Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’ pământ!”

Reeditarea se remarcă și printr-o haină grafică sărbă-
torească, așa cum se și cuvine la omagierea aniversară 
bicentenară a poetului: reproducerea celor mai cunoscute

portrete ale lui Andrei Mureșanu, a Muzeului „Casa Mureșe-
nilor” din Brașov și, în final, a studiului despre Paternitatea
melodiei imnului „Deșteaptă-te, Române” de Vasile Oltean,
o chestiune controversată de istorie literară pe care o lă-
murește convingător, pe baze documentare, întărind, ca o
concluzie, afirmația mai veche a lui Constantin Lacea, tot
un cărturar brașovean: „Numele acestui minunat proto-
psalt al Bisericii Sfântul Nicolae din Brașov – George Uce-
nescu – va rămâne pe veci legat de zguduitorul imn
național Deșteaptă-te, Române al lui Andrei Mureșianu.”

*Mircea Bogdan, Andrei Mureșianu – contribuții 
biografice, Tribuna Brașov,1942, reedit. Ed. Transilvania
Expres, Brașov, 2017, ediție de text Ioan Buzași și Vasile
Oltean
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