
George Baritiu
Întemeietor al ziaristicii romanesti ardelene, istoric, publicist si militant pentru emanciparea nationala a
romanilor din monarhia habsburgica, George Baritiu a desfasurat o mare parte a prodigioasei sale
activitati, in municipiul de pe Cibin. 
 El s-a nascut la data de 4 iunie 1812, in localitatea clujeana Jucu de Jos, intr-o familie de preoti, atat tatal
cat si bunicul sau fiind prelati greco-catolici. Studiile primare le-a efectuat la scoala unitariana din
Remetea (jud. Alba), iar pe cele medii la Liceul Piaristilor din Cluj-Napoca. 

Între 1831-1835 a fost student al Facultatii de Teologie din Blaj, insa nu a imbratisat cariera ecleziastica
ci a optat pentru cea didactica. Prima sa activitate a fost aceea de dascal la Liceul Comercial Romanesc
din Brasov. Aici a intemeiat in anul 1838 primul ziar romanesc din Ardeal, Gazeta de Transilvania si tot
in acelasi an a inceput la Blaj publicarea Foii pentru minte, inima si literatura, primul ziar literar
romanesc din toate timpurile. 
 George Baritiu a fost unul dintre membri Comitetului National Roman ales de Adunarea de la Blaj din
3/15 mai 1848, cu sediul la Sibiu si insarcinat cu coordonarea actiunilor revolutionare. Alaturi de Andrei
Şaguna, Timotei Cipariu si Simion Barnutiu a participat la intemeierea, in 1867 a Astrei. Înca de la bun
inceput George Baritiu a detinut functia de  secretar al Asociatiunii, pentru ca, in perioada 1888-1893 sa
fie desemnat presedintele acesteia. 
 La Sibiu a pus bazele revistei Transilvania, organul oficial al Asociatiunii, pe care a condus-o pana la
moarte, in paralel cu ziarul Observatorul, care a fiintat intre 1878 si 1885. În plan politic, George Baritiu
a fost unul dintre fruntasii Partidului National Roman. A redactat " Memorandumul " din 1882, in care a
demascat politica de deznationalizare dusa de guvernele monarhiei dualiste. Preocupat de cercetarea
istoriei Transilvaniei, a publicat, alaturi de numeroase documente si studii, lucrarea sa fundamentala "
Parti alese din istoria Transilvaniei pe 200 de ani in urma ", redactata in trei volume intre anii 1889-1891.
Membru fondator al Academiei Romane (1867), George Baritiu a fost ales, cu cateva luni inainte de
moarte, presedinte al acestui prestigios for stiintific. 
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 S-a stins din viata la Sibiu, la data de 2 mai 1893, lasand posteritatii o bogata opera pusa in slujba fauririi
constiintei, demnitatii si unitatii nationale. În 1911, cand ASTRA se pregatea sa aniverseze o jumatate de
secol de existenta, conducerea Asociatiunii a lansat o subscriptie pentru ridicarea monumentului lui
George Baritiu, unul dintre cititorii ei. 
 George Baritiu a fost inmormantat in cimitirul bisericii Dintre Brazi, pe atunci de rit greco-catolic.
Monumentul funerar, ridicat de rudele sale in anul 1900, apartine mesterului pietrar I. Roubischeck si
reprezinta un frumos obelisc din marmura neagra. 

 La 13 octombrie 1912, bustul, opera a sculptorului Oscar Spathe, a fost asezat in curtea scolii civile de
fete a ASTREI. Discursul inaugural a fost rostit, cu aceasta ocazie, de Andrei Barseanu, presedintele
ASTREI. În septembrie 1924, bustul a fost mutat in Parcul ASTRA, pe locul unde poate fi admirat si
astazi. 
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