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t George Barițiu.

Ună golii adencu simțită a lă
sată în mij locuită nostru multă re
gretatului decană ală pressei nds- 
tre naționale, George Barițiu, 
pe care mărtea l’a răpită din mij- 
loculu nostru Marția trecută, lă- 
sândă în urma sa o amintire scumpă 
pentru tdte inimele românesc!.

Aducendă aci portretulu aces
tei nemuritdre figuri din istoria 
ndstră națională, lăsămă se ur
meze câteva date biografice, pe 
cari le împrumutămu parte din 
colecțiunea de date publicată de 
d-lă Dr. C. Diaconovich, cu oca- 
siunea serbărei jubileului seu de 
80 de ani, cari date tură revedute 
de însu-șl Gr. Barițiu, parte din 
alte isvoră :

George Barițiu s’a născută la 12 (24) 
Main 1812 în oomuna românesc!! Ju- 
oulă de josă, în oomitatulă Coșiocnei, 
Tatălă său s’a numită Ionii Popă și a 
fuuoționată ca parochă gr. cat. în Ju- 
oulă de josă până la 1813, când s’a stră
mutată totă ca parochu în Petridulă de 
mijlooă din comitatulă Turdii. Macnă-sa 
s’a numită Ana și a fostă fiica parochu- 
lui gr. or. Simionă Cornea, de origine 
din Moldova.

Conumele de Barițiu (maghiară-oroat) 
’i se dăduse încă tatălui său pe la înce- 
putută vecului ală 191ea, de o&tră pro 
fesorii dela gimnasiulă r. din Clușiu, sub 
cuveută, că în clasa cutare prea erau 
mulțl șoolarl cu numele de Popă. E de 
însemnată, că schimbarea și mai alesă 
maghiarisarea numeloră românesol era și 
pe acele timpuri fârte obiolnuită la con
trarii noștri.

La școlă a fostă trimisă în tdmna 
anului 1820, mai întâiu în orășelulă Trăs- 
oău, unde absolvă școlele elementare. .In 
Ootomvre 1824 a fostă dusă la șoolele 
din Blașiu, unde fu încuartirâtă la ună 
frate ală tătâne-său, ou uumele Petru. 
Aceată Petru, cere era aplicată ca oan- 
toră pe viețA la biserica catedrală, fi
indcă se trăgea dintr’o familiă preoțâsoă, 
îșl luă numele de Popoviciu și aoestă nume 
îlă dete și nepotului său George, pe 
care nu lft putea suferi să pbrte numele 
de nBarițiu“.

Aatfelă tîuărulă George puitâ nu
mele de Popoviciu timpă de 4 ani, câtă 
a stată la Blașiu. In 1827 însă, treoândă 
la liceulă din Clușiu, rectorulă piaristă 
de-aoolo erășl îi dede porecla de „Bari
țiu44, care i-a și rămasă apoi pentru tot- 
dâuna

In Clușiu a studiată Barițiu 4 anî, 
după oarl intră în seminariulă clericală 
din Blașiu, unde absolvă teologia.

In totă cursulă studiărei sale, 
înoepândă din clasele elementare, Bari
țiu a fostă ună eminentă studentă, a- 
vendă pretutindenea caloulii cei mai 
buni.

In timpulă acela se aflau la șcdlele 
din Blașiu mai mulțl tineri din Brașovă, 
pe cari părinții îi trimiteau aoolo mai a- 
lesă pentru ca să învețe limba latină, 
dedrece ajunse vestea păuă pe la Bra- 
șovă, că la Blașiu se înveță limba la
tină mai bine și mai ușoră, ca ori unde. 
Din causa acâBta, pe la 1834, comeroian- 
ții din Brașovă începuseră să ceră pen- 

.tru cele două luni de vacanță de peste 
vară câte-ună profesoră dela Blașiu, ca 
să le prepare băeții din limba latină. în 
urma aoesta în Augustă 1834 Barițiu»se 
îndupleoâ să mergă pentru două luiij$ la 
Brașovă, unde fu primită ou rară bună
voință. In vaoanța de vară din 1835 
Barițiu a fostă erășl chiămată la Bra
șovă, unde fu primită cu aceeași bună
voință.

Intr’aceea Românii brașoveni des- 
ohiseră în curtea capelei loră din cetate 
o scolă românescă, care se desohisese ou 
doi ani înainte și acum se simția lipsa 
unui profesoră, care să fiă în stare de-a 
o organisa după modelulă așa numite- 
loră șoole normali (primare) cu trei seu 
patru clase. Pentru dobândirea unui ase
menea profesoră, representanții comunei 
biserioesol din oetatea Brașovului se a

dresară la Blașiu, de unde dobândiră pe 
George Barițiu, care era singurulă între 
profesorii din Blașiu, oare ounosoeaBra- 
șovulă.

In 17 (29) Septemvre 1836, Barițiu 
încheia ună oontraoă ou representanții 
comunei șî ai oomerciului, obligându-se a 
servi oa profesoră la amintita școlă în 
timpă de trei ani, după oarl avea de 
gândă să se întdroă erășl acasă, casă se 
facă preotă.

Elă însă nu s’a mai re’ntorsă. In 
looă de 12 școlari, cu cari se deschisese 
scola română din Brașovă, peste ună 
ană și jumătate numărulă loră ajunsese 
la 79. Acum se simția lipsa înoă de ună 
profesoră și Brașovenii se adresară ârășl 
la Blașiu, de unde în Aprilie 1836, li-se 
trimisese teologulă da auulă ală 4, Andreiu 
Mureșianu, pe oare mai marii săi îlă dis
pensară de-a face înainte esamenele din 
semestrulă ală II-lea. Totă din Blașiu 
s’a trimisă în tdmna anului 1837 și Ia- 
cobă Mureșianu, oare fu aplicată ca pro- 

fesoră la ună gimnasiu catolioă de 4 
clase, ce se înființase atunol în Brașovă 
ou ajutorulă Româniloră, pentru ca să 
fiă de îndemână și pentru tinerimea ro
mână, căol pe atunci nu se aflau în Bra
șovă școle gimnasiale românesol.

Curendă după așezarea lui Barițiu 
în Brașovă, tipografulă Ioană Gott 
câștigase dreptulă de a tipări, pe lângă 
oensura preventivă, după oum era pe a- 
tuncl, ună (fiară politică în limba ma
ghiară și altulă în limba germană. Câș- 
tigândă elă aoestă dreptă, se simți în- 
ouragiată de a cere ^permisiunea pentru 
tipărirea unui diară politioă și în limba 
română, oeea ce în fine ’i s’a oonoesă. 
Gott se adresa atunci cătră George Ba
rițiu, oare în urma unoră învoell luâ a- 
supră-șl saroina de a redaota aoea fdiă 
politică românescă și astfelă înființa elă

Ți Gazeta Transilvaniei11, care astăzi este 
oelă mai veohiu (fiară românescă și care 
înoepu să apară îu Martie 1838 sub ti- 
tlulă „Gazeta de Transilvania®. In Ia
nuarie însă a aceluiași ană, Barițiu în
cepu să scdtă și o „Fdiă44 literară, oe 
apărea odată în săptămână și oăreia mai 
târcfiu ’i s’a dată numele: „Făia pentru 
minte, inimă și literatură14.

In 1837, Barițiu îșl luâ de oolabo- 
ratoră pe Andreiu Mureșianu. Totă în 
aoelă ană, Barițiu simțindă adâncă lipsa 
unoră orientări și informațiunl politioe, 
făou în aoestă scopă o călătoria la Viena, 
însoțită de profesorulă lacobu Mureșianu.

In 13 (25) Aprilă 1841, Barițiu s’a 
cununată ou d ra Maria, fiioa văduvei 
Sofia St. Belisariu din Brașovă. Din 
acistă căsătoriă a avută 9 fii, din oarl 
însă i-au rămasă în vieță numai ună fiiu 
și patru fiioe, tdte căsătorite.

In 1845 Barițiu s’a retrasă dela oon- 
ducerea șcdlei românesol, după ce prin 
o stăruință de fieră, în timpă de 2 ani 

de (file, îșl oâștigase recunoscința Români
loră brașoveni.

Nu se potă descrie aci luptele cele 
mari și grele, oe le-a avută redaotorulă 
Barițiu cu redigiarea „Gazetei14 și a 
„Fdiei44, cari în totă momentulă erau 
amenințate ou sugrumare din partea afu
risitei oeneurl de pe-atunol. Odată con- 
silierulă Somlyai, oa supra-revisoră de 
(fiare, îi spuse lui Barițiu verde în față, 
că legile țerei nu suferă, ca Valahii ple
bei să aibă proprietăți de pământă, și 
dâoa „Gazeta14 îi îndemnă pe Români să 
muncăscă și să-și agonisescă moșii, prin 
acăsta ea comite o crimă.

P6te din aoâsta ori oine să-și închi- 
puescă, ce greutăți va fi avută Barițiu 
cu redigiarea cfiarului său politică, dâoă 
ohiar și îndemnarea Româniloră, oa să-și 
asigure traiulă vieței, trecea ca o crimă 
în ochii dușmaniloră noștri. A trebuită 
să urmeze marea adunare națională de 
pe „Câmpulă Libertății44 dela Blașiu în 
3 (15) Maiu 1848, ca să li-se curme oen- 
Eoriloră pofta, de-a mai sugruma într’ună 
modă atâtă de barbară libertatea pressei.

La memorata adunare națională dela 
Blașiu, Barițiu a figurată ca vioe-preșe- 
dinte împreună ou Simeonă Bărnuță, âr 
curendă după închiderea adunărei, Ba
rițiu luâ parte în deputațiunea de 110 
membri, ce sub conducerea episoopului 
Lemeni se presentâ la Clușiu pentru a 
așterne dietei, ce se deschisese la 31 
Maiu între sbierete de „Uniune seu mdrte44, 
ună protestă și petițiune din partea Ro
mâniloră.

La înoeputulă revoluțiunei, Barițiu 
părăsi Brașovulă", lăsâudă redactarea 
„Gazetei44, lui Andreiu Mureșianu, er elă 
se stabili pentru timpă mai îndelungată 
la Sibiiu, unde fu chiămată pentru a 
face parte ca membru în „Comitetulă de 
paoificațiune*, alesă de adunarea dela 
Blașiu. In aoelașl timpă însă Barițiu era 
membru și în „Comitetulă de apărarea 
țerei44.

Peste petru luni a petrecută atunol 
Barițiu la Sibiiu, când însă Sibiiulă că- 
(juse în mânile insurgenților^, Barițiu 
împreună ou ceilalți membri din oomi- 
tetă sotpâ cu fuga, oum putu, și printre 
mari pericule abia ajunse pănă la Câm- 
pina, în România, unde se refugiase și 
familia sa, care așișderea fusese huiduită 
din Brașovă de trupele insurgențiloră. 
La trecerea prin Predeală însă, familia 
lui Barițiu fu jăfuită de insurgenții un
guri, așa oă nu-i mai rămăseseră nimică.

Dela finea lui Martie pănă la înce- 
putulă lui Iunie, Barițiu petrecu în Câm- 
pina, liniștită; de aiol înainte însă avu 
să sufere și acolo multe și mari neplă- 
oerl fiindă ohiar și arestată din partea 
Rușiloră și a boeriloră ruso-fill, oarl bă
nuiau, oă Barițiu ar fi lucrată în contra 
Rușiloră. îlă arestară mai întâiu la Plo- 
eștl, er de aci fu transportată în înohi- 
sdre la Cernăuți, de unde însă după 11 
(file fu ârășl liberată.

După liberare, Barițiu a rămasă în 
familia lui Hurmuzachi vre-o trei luni 
de (file, unde fu primită ou multă ama
bilitate. Abia după restabilirea păcei, în 
18 Ootomvre n, 1849, se re’ntorse la 
Brașovă.

Din 5 (17) Deoemvre Barițiu a oon- 
tinuată cu redactarea „Gazetei44 și a 
„Foiei44, der numai pănă la 13 (25) Fe
bruarie 1850, când prin decretă guver- 
nialu, au fostă oprite amândouă - foile. 
Peste puțină timpă însă ambele foi au


