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LE PROFESSEUR DOCTEUR PAUL BINDER – PROFIL D’ENSEIGNANT ET DE COLLÈGUE
Résumé: L’auteur, ancien directeur du Lycée Pédagogique «Andrei Mureşanu» de Braşov, évoque
la personnalité de haut prestige du lycée, le professeur Paul Binder. Il fut un remarquable
enseignant par vocation, un éminent chercheur, un érudit, un interlocuteur de haute compétence.
Sa personnalité intellectuelle, aux préoccupations encyclopédiques, s’est affirmée aussi bien en
géographie qu’en histoire et philologie. Attaché à ses élèves et leur éducation, il organisait aussi
des excursions dans le département de Braşov ou dans le pays, leur offrant de nouveaux horizons
de connaissance. Il fut un modèle de comportement éthique, d’honnêteté, de dévotion sociale, qui
reste des repères bien fixés pour de nombreuses générations de futurs enseignants.
În amintirea şi preţuirea celor care l-au cunoscut se află la loc ales, de cinstire, distinsul şi
devotatul profesor, stimat şi iubit de elevii săi, de colegi, minunatul om, coleg şi prieten,
Paul Binder.
Am avut deosebita plăcere şi am trăit satisfacţii profesionale, slujind împreună la
aceeaşi instituţie de învăţământ – Liceul Pedagogic „Andrei Mureşanu” din Braşov. Şi
aceasta era pe când liceele pedagogice (fostele şcoli normale) pregăteau şi perfecţionau
învăţătorii şi educatoarele – cadre de bază ale învăţământului românesc, ale instruirii şi
educării prin tradiţie a generaţiilor.
Paul Binder venise la liceul nostru prin selecţie, făcând echipă cu alţi distinşi
profesori care au dat prestigiu liceului pedagogic braşovean. Pentru calitatea muncii
cadrelor didactice şi rezultatele pregătirii elevilor era unul dintre liceele de profil cele mai
apreciate din ţară în acea perioadă (1978-1994), organizându-se, la acest liceu, de către
Ministerul Învăţământului, trei schimburi de experienţă, cu participarea conducerii
Ministerului, a Institutului de Cercetări Pedagogice, a directorilor, profesorilor de
pedagogie-psihologie şi metodiştilor de la toate liceele pedagogice din ţară.
Participând la una din aceste acţiuni, la 6 iunie 1992, convins şi impresionat de
calitatea pregătirii de cultură generală şi pentru profesie ce o primeau elevii, ministrul
vremii, profesorul universitar doctor Mihai Golu, scria în Cartea de onoare a liceului
nostru:
Sunt convins că această şcoală va avea de jucat un mare rol în dezvoltarea
învăţământului românesc şi renaşterea spirituală şi morală a neamului. Vă doresc din
toată inima succese pe măsura strădaniilor şi să ne bucurăm cu toţii de ele.

Aceasta era instituţia de învăţământ pe care a slujit-o şi a iubit-o colegul nostru pe
care-l evocăm.
Cine a fost pentru noi Paul Binder? Cu autoritatea unor răspunderi pe care le-am
avut, de-a lungul vremii, în învăţământ, îmi permit să-l apreciez. A fost un mare profesor
al Braşovului, un valoros om de cultură, un cărturar, un cercetător, un interlocutor şi
interpret cu deosebită competenţă al frumosului natural, al lucrărilor diferitelor arte, al
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vestigiilor şi reprezentărilor civilizaţiilor omenirii. Personalitate intelectuală cu preocupări
enciclopedice, având afirmări dominante în domeniul geografiei, istoriei şi filologiei.
A fost un profesor de vocaţie. Am asistat cu mare plăcere la lecţiile sale, care se
remarcau prin foarte bună documentare, climat ştiinţific de interes antrenant, de voioşie
şi optimism. Muncea pentru învăţământ cu pasiune şi înalt spirit de responsabilitate. Îşi
iubea foarte mult elevii. Îi însoţea şi îi îndruma în excursii. Dincolo de cele învăţate după
programele şcolare, le sugera şi le deschidea noi orizonturi ale cunoaşterii.
Împreună cu alţi distinşi profesori ai Liceului Pedagogic, a contribuit la pregătirea
şi formarea multor învăţători şi educatoare pentru instituţiile de învăţământ, în
majoritate pentru judeţele Braşov şi Covasna.
Generoasa sa dăruire profesională şi culturală este purtată în mintea şi în loc ales al
inimii unui mare număr de discipoli deveniţi învăţători şi educatoare, profesori, medici,
ingineri, alţi oameni de cultură, cărora le-a dăruit, cu generozitate, zestrea multor
cunoştinţe de carte şi un suflet cald de profunzimi umane. Din învăţăturile şi sfaturile
sale şi-au format model de muncă intelectuală, de cinste şi dăruire socială, de
comportament etic. Iată, acestea rodesc în pregătirea şi formarea altor generaţii.
Cărţile, studiile şi articolele pe care le-a publicat îi vor purta, în vreme, cinstitul său
nume şi vor constitui acte de referinţă în informarea şi documentarea altor cercetători şi
personalităţi culturale. Paul Binder a trăit, a muncit şi a investit, aflându-se sub semnul
celor aleşi...
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