ŢARA BÂRSEI

Şerban DRAGOMIRESCU

SIMPOZION OMAGIAL PAUL BINDER
Spaţiul generos al Muzeului „Casa Mureşenilor” din Braşov a adăpostit, în ziua de 28
octombrie 2011, cea de-a VI-a ediţie, reuniune anuală de cinstire a unor personalităţi din
domeniul geoştiinţelor legate prin viaţă şi activitate de arealul Ţării Bârsei şi al
Braşovului.
Manifestarea a fost consacrată profesorului Paul Binder (1935-1995), remarcabil
geograf şi istoric în spaţiul transilvan, în general, şi al Ţării Bârsei, în special.
La omagiul adus acestui cărturar de elită a participat un numeros public, fidel
acestui gen de manifestări. Au fost prezenţi şi membri ai familiei, printre care şi una din
fiicele sale, Andreea Hampel-Binder.
În paginile ce urmează sunt redate comunicările expuse cu acest prilej de către
distinşi vorbitori, care au avut privilegiul de a-l fi cunoscut, de a fi colaborat cu Domnia
Sa, atât în câmpul instructiv-educativ, pe care l-a slujit cu devotament, ca profesor de
geografie şi istorie, cât şi în cel social-cultural, unde a pledat cu convingere printr-o
publicistică ferventă în spiritul interculturalităţii din Transilvania. Dar domeniul ce l-a
consacrat în ultimii 25 de ani ai vieţii sale, curmată de o boală necruţătoare, a fost cel
ştiinţific, al geografiei istorice. Istoriografia românească s-a îmbogăţit cu lucrări temeinice,
de exemplu: Cavalerii apocalipsului. Calamităţile naturale din trecutul României (până în 1800),
în colaborare cu Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1993, sau Pământul României în literatura
geografică săsească (1701-1994), Braşov, 1998 ş.a.
În această sferă de preocupări s-a bucurat de preţuirea unor specialişti de seamă:
dr. Paul Cernovodeanu, membru de onoare al Academiei Române, dr. Paul Niedermaier,
membru corespondent al Academiei Române, prof. dr. doc. Ioan Şandru de la
Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, conducătorul tezei sale de doctorat, consacrată
geografiei istorice a oraşului Braşov, susţinută în 1971 şi rămasă, din păcate, nepublicată.
Tipărirea, chiar parţială, a tezei, după ce au fost recuperate şi valoroasele trei anexe
cartografice, se impune tot mai mult.
Într-o vitrină, special amenajată, au fost expuse lucrări (tipărite şi manuscrise) şi
fotografii din arhiva familiei.
Reuniunea a prevăzut şi un moment muzical cu piese de George Enescu pentru
pian şi vioară, oferit de talentaţi elevi din clasele a II-a, a VI-a şi a X-a ale Liceului de
muzică „Tudor Ciortea” din Braşov.
La sfârşitul manifestării, potrivit tradiţiei instaurate, marcând continuitatea între
generaţii, au fost răsplătiţi elevii din judeţul Braşov, remarcaţi în anul 2011 la Olimpiada
de geografie şi alte concursuri naţionale de profil, precum şi profesorii lor îndrumători.
Premiile au fost oferite de revistele „National Geographic România”, „Atlas – De
Agostini”, Institutul Goethe Bucureşti, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov,
Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Pentru cea de a şaptea ediţie a manifestării, din octombrie 2012, a fost reţinută
personalitatea complexă de geolog, pedolog şi geograf, înainte mergător al lui Gheorghe
Munteanu-Murgoci (1875-1925), la împlinirea a 140 de ani de la naşterea sa.
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