Þara Bârsei

Sanda-Maria BUTA
APARIÞIA PRIMELOR PUBLICAÞII PERIODICE ROMÂNEªTI
ÎN TRANSILVANIA
La momentul apariþiei, în 1838, la Braºov, a primului ziar politic al românilor ardeleni („Gazeta
de Tranilvania”) ºi a suplimentului sãu literar („Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã”), încercãrile
de a întemeia publicaþii româneºti în Transilvania aveau deja un trecut de aproape o jumãtate de
secol.
Ioan Piuariu-Molnar (1749-1815) a fost cel dintâi român ardelean care s-a gândit la necesitatea
înfiinþãrii unui ziar ca element de sprijin în procesul de emancipare a românilor, încã de la sfârºitul
secolului al XVIII-lea. Aprobarea obþinutã de el în 1789 s-a dovedit însã a fi inutilizabilã prin refuzul
Curþii de la Viena de a-i acorda scutire pentru taxele poºtale, care la acea vreme erau excesiv de
ridicate. N-a putut apãrea nici mãcar primul numãr, care era deja pregãtit în tipografia lui Martin
Hochmeister din Sibiu, sub numele de „Foaie româneascã pentru popor” („Walachische Zeitung für
der Landman”).1 Ioan Piuariu-Molnar repetã încercarea în 1793 ºi 1794, de data aceasta împreunã cu
bãnãþeanul Paul Iorgovici2, iar în 1795 cere autorizaþia pentru publicaþia bisãptãmânalã „Vestiri
filosofeºti ºi moraliceºti” în numele Societãþii filosoficeºti a neamului românesc în mare Prinþipatul
Ardealului3.
Toate aceste încercãri eºueazã însã datoritã temerilor autoritãþilor, pe care le gãsim clar
exprimate în raportul guvernatorului Transilvaniei, Gh. Banffy, cãtre Cancelaria vienezã: „ ... Astãzi
rãspândirea de ziare este mai puþin admisibilã decât oricând pentru cã preastricãcioasele idei de
libertate galice se rãspândesc cu mare iuþealã … ºi ar putea pricinui o tulburare adâncã a liniºtii
publice”4.
La începutul secolului urmãtor, în 1814, Alexie Lazaru reia ideea redactãrii unui ziar pentru
români, „Novele”, publicând o Înºtiinþare ce prefaþa viitoarea gazetã care urma sã aparã „în toatã
sãptãmâna de câte douã ori”. Apariþia ei era însã condiþionatã de numãrul „prenumeranþilor” ce se vor
anunþa. Înºtiinþarea a rãmas un act singular, autorul nemairevenind asupra proiectului sãu.5
În 1817 bucovineanul Theodor Racoce obþine aprobarea ºi încearcã sã scoatã o publicaþie
literarã din care va apãrea un singur numãr, în 1820, sub titlul „Chrestomaticul românesc”.6 Tot un
singur numãr dintr-o revistã literarã, „Biblioteca româneascã”, scoate, în 1821, ºi Zaharia Carcalechi.
Dupã o întrerupere de 8 ani ea va apãrea în 1829, când, cu concursul lui Damaschin Bojincã, Mihail
Cuciuran (Gr. Cuciureanu), Constantin Lacea ºi Ioan Trifu (Ioan Maiorescu), Carcalechi izbuteºte
sã-i asigure o apariþie de 13 numere – 1829, 1830, 1834.7
Meritul acestor precursori este acela cã, timp de o jumãtate de veac, au cultivat cu tenacitate
ideea unor publicaþii periodice româneºti, fixând baza orientãrii viitoare a presei româneºti
transilvãnene – educaþia moralã ºi culturalã a poporului în limba naþionalã ºi cultivarea conºtiinþei
unitãþii naþionale.
Guvernul habsburgic obstrucþionase sistematic, timp de 50 de ani, întemeierea ziarelor
româneºti, deºi atât ungurii, cât ºi saºii transilvãneni aveau ziare în limbile lor. Atâta timp cât ungurii
oferiserã Habsburgilor certitudinea devotamentului lor faþã de Coroanã, Viena se arãtase prea puþin
1
2
3
4
5
6
7

V. Netea, George Bariþiu. Viaþa ºi activitatea sa, Bucureºti, 1966, p. 82.
N. Iorga, Istoria presei româneºti, Bucureºti, 1922, p. 30.
A. A. Mureºianu, La împlinirea unui veac de la întemeierea „Gazetei de Transilvania”, în „Þara Bârsei”, nr. 2, 1938, p.
102.
Jakab Elek, Istoria ziaristicii ardelene pânã la 1848, Budapesta, 1882, p. 27.
V. Netea, op. cit., p. 84.
M. Popa, V. Taºcu, Istoria presei literare româneºti din Transilvania, Cluj-Napoca, 1980, pp. 31-34.
I. Lupaº, Studii, conferinþe ºi comunicãri istorice, Sibiu, 1941, III, pp. 129-169.

53

Sanda-Maria Buta

sensibilã faþã de nãzuinþele românilor de emancipare culturalã ºi politicã. La începutul secolului al
XIX-lea ºi mai ales în deceniul al treilea, ungurii abandoneazã vechea linie ºi încep a face o vie
opoziþie politicii austriece ºi spiritului german, manifestând atitudini ºi tendinþe naþionaliste care
neliniºtesc Viena ºi o determinã sã-ºi schimbe politica faþã de români. Faptul cã, în 1838, Curtea de la
Viena acordã românilor dreptul de a avea un ziar politic îºi are explicaþia într-un calcul strict politic,
întemeiat pe deviza „Divide et impera”. Austriecii îºi dãdeau seama cã ziarul românesc, ca exponent
al intereselor românilor, se va izbi de presa maghiarã, ºi se vor ataca reciproc, punând astfel în
evidenþã necesitatea rolului de arbitru ºi conducãtor al Casei de Austria.
Temeliile presei româneºti se vor pune în 1838, odatã cu înfiinþarea ziarului braºovean „Gazeta
de Transilvania” ºi a suplimentului sãu literar, „Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã”.
La începutul secolului al XIX-lea lupta de afirmare a românilor braºoveni câºtigase teren pe plan
economic, ridicându-se o negustorime care reuºise sã se impunã, în ciuda mãsurilor drastice luate de
autoritãþi pentru a-i þine „extra muros”. Cunoscuþi nu numai ca „cei mai avuþi ºi cultivaþi”, dar ºi ca
„cei mai înflãcãraþi pentru cauza naþionalã în întreaga Dacie superioarã”, cum îi apreciazã Al.
Papiu-Ilarian8 ºi Simion Bãrnuþiu9, ei devin mecenaþii celor mai importante instituþii create în acel
timp. Nu este o simplã întâmplare cã ei ºi-au cãutat îndrumãtori pentru ºcolile lor ºi pentru acþiunile
politice printre tinerii elevi ai lui Timotei Cipariu, Blajul fiind singurul centru românesc din Ardeal
cu un curs superior liceal de filosofie ºi cursuri academice teologice de 4 ani, unde funcþionau ca
profesori intelectuali elevaþi, educaþi la cele mai prestigioase ºcoli europene. Renumele acestui focar
de culturã româneascã îi face pe negustorii braºoveni sã treacã peste considerentele de ordin
confesional ºi, începând din 1834, sã-ºi trimitã fiii la ºcolile greco-catolice ale Blajului.10
În vara anului 1834, dând curs invitaþiei negustorului Ioan Jipa de a-i medita fiul la limba latinã,
George Bariþiu – teolog – vine pentru prima datã la Braºov. Amabilitatea, cordialitatea ºi lipsa
oricãrui resentiment confesional cu care a fost primit de negustorii braºoveni – oameni ce cãlãtoriserã
prin marile oraºe europene – spulberã falsa imagine de ortodocºi bigoþi, sufocaþi de prezenþa turcilor,
pe care o aveau despre braºoveni cei din Blaj. Din contrã, Bariþiu gãseºte aici o remarcabilã societate
româneascã preocupatã de limba ºi tradiþiile româneºti ºi care întreþinea legãturi strânse cu
Bucureºtiul, Iaºul ºi Craiova.
Va reveni la Braºov ca meditator ºi în vara anului 1835, fiind astfel primul care a fãcut legãtura
culturalã între cele douã oraºe, solidarizându-le mai apoi, prin ziarele pe care le conducea, în aceeaºi
atitudine naþionalã. Disertaþia despre ºcoli pentru toþi credincioºii de lege greceascã din Braºov, pe
care Bariþiu o scrie în primavara anului 1835, a provocat un puternic entuziasm în rândul
braºovenilor, cu urmãri benefice pentru dezvoltarea culturalã a oraºului, deoarece i-a convins cã
omul de care aveau nevoie sã le organizeze ºcoala româneascã din Cetate, înfiinþatã în 1834 ºi în care
îºi puseserã atâtea speranþe, era George Bariþiu. Dorinþele braºovenilor luarã forma unei propuneri
directe, iar în mai 1836 reprezentanþii Comunei bisericeºti din Cetate s-au adresat, prin inspectorul
ºcolar Gh. Nica, Facultãþii de Teologie din Blaj, solicitând un profesor.11 În urma cãlãtoriei din vara
anului 1836 pe care Timotei Cipariu, însoþit de George Bariþiu, o întreprinde în Þara Româneascã,
trecând prin Braºov, George Bariþiu se hotãrãºte sã accepte propunerea. Astfel, la 17/29 septembrie
1836 el semneazã, în faþa profesorului Carabetin, contractul prezentat de eforii ºcolii.12 Conform
acestui protocol, George Bariþiu urma sã primeascã postul de profesor al ªcolii populare din Cetatea
Braºov, pentru limba românã, germanã ºi latinã.13 Dupã 8 ani va pãrãsi învãþãmântul, absorbit de
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activitatea publicisticã, dupã ce reuºise sã se impunã ca un excelent organizator.14 În 1837 vine la
Braºov ºi prietenul ºi colegul sãu Iacob Mureºianu15, chemat pentru a pune bazele Liceului
latino-german, iar în aprilie 1838 li se alãturã ºi vãrul acestuia, Andrei Mureºanu16. În procesul
îndelungat de formare a conºtiinþei naþionale, generaþia din care fãceau parte aceºti trei tineri teologi
blãjeni este veriga de legãturã între intelectualii perioadei dualiste ºi generaþia de istorici ºi filologi ai
ªcolii Ardelene, care au imprimat un caracter special Iluminismului românesc. Erau urmaºii ºi
moºtenitorii culturali ai acelui grup de cãrturari, puþin numeros dar foarte dinamic, care a elaborat o
ideologie, având la bazã doctrina continuitãþii ºi teza unitãþii de origine a tuturor românilor ºi a
latinitãþii limbii lor. Ceea ce a moºtenit generaþia lui George Bariþiu de la cãrturarii secolului al
XVIII-lea, a pus în operã ºi a transmis, ca o datorie patrioticã, a fost principiul cã întreaga activitate
politicã, economicã, filosoficã, literatura, arta ºi toate instituþiile aveau datoria de a promova ideea
naþionalã. Pentru ei, orice formã de manifestare individualã sau socialã trebuia subordonatã
factorului politic. Or, ce putea servi mai bine rãspândirea ideilor decât ziarele, prin marea lor putere
de penetrare în rândul conaþionalilor. Acest adevãr l-a înþeles foarte bine Timotei Cipariu ºi pentru
punerea lui în practicã a ales ca parteneri pe luminaþii negustori cu care a luat legãtura prin George
Bariþiu în vara anului 1836. În jurnalul de drum, Timotei Cipariu noteazã, în 3 august, la Braºov,
urmãtoarele: „Soþ de cãlãtorie îmi este fratele Gh. Bariþ cu carele eu atât mai vârtos a fost a cãlãtori cu
cât dânsul este cunoscut pe aici ºi cu o cale am voit ºi Braºovul, aceastã cheie sau poartã a Þãrii
Româneºti, a vedea”.
Cei doi cãrturari viziteazã mai mulþi români braºoveni, ba mai mult, „spre cãutarea domnilor
acelora pe care n-am avut norocirea a-i afla acasã” nu pregetã „sã tocmeascã o cãruþã la Arpatac unde
oamenii de bani gata se gãseau în viligiaturã la borvis. Acolo se afla Rudolf Orghidan cu care ºi cu
Jipa ºi cu Iuga cel bãtrân multe am grãit”17.
În legãturã cu aceastã întâlnire George Bariþiu apreciazã cã, între subiectele discutate, a fost ºi
proiectul „de-a înfiinþa o foaie literarã” la Braºov18. Tot despre aceastã vizitã ºi urmãrile ei vor scrie
mai târziu Iosif Vulcan19 ºi dr. Ioan Raþiu, acesta din urmã într-o inspiratã formã afirmând cã „ ...
hotãrât foaia de la Braºov s-a zãmislit atunci în acel sfat al negustorilor de substantive de la Blaj ºi
ceilalþi negustori mai reali, dar ºi unii ºi alþii deopotrivã de idealiºti”20.
Va apãrea astfel, la 1 ianuarie 1837, în tipografia lui Ioan Gött, finanþatã de Rudolf Orghidan ºi
sub îngrijirea lui Ioan Barac21, „Foaea duminecii”, o publicaþie cu caracter literar, pentru care cenzura
localã nu cerea autorizaþie specialã de la organele superioare, cum se cerea în cazul ziarelor politice.
Ioan Barac, lipsit de originalitate ºi incisivitate, n-a putut imprima ziarului caracterul militant necesar
emancipãrii culturale ºi naþionale a românilor, ci s-a rezumat la traduceri ºi compilaþii, dând gazetei
caracterul unui magazin de curiozitãþi mondiale ºi întâmplãri anecdotice, decepþionând un public
cititor care aºtepta dezbaterea problemelor sale naþionale.22 Ca urmare, Rudolf Orghidan se decide sã
scoatã un ziar politic, pentru care îºi alege un redactor tânãr, bine pregãtit, entuziast – pe George
Bariþiu – ºi stãruie pentru a întemeia împreunã o publicaþie pe lângã Ioan Gött, care preluase, în 1834,
tipografia familiei Schobeln ºi scosese, la 24 mai 1837, cel dintâi ziar german local, „Sieberbürger
Wochenblatt”.23
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Noul ziar – „Foaie de septemânã” – deºi nu avea autorizaþie, a apãrut în douã numere, la 3 ºi,
respectiv, 10 iulie 1837, constituind debutul ziaristic a lui George Bariþiu.24 Ioan Gött crezuse cã,
traducând titlul gazetei ºi publicând în româneºte conþinutul ziarului sãu nemþesc, nu va fi împiedicat
în întreprinderea sa. Dar Colegiul cenzorilor din Braºov sisteazã foaia. În aºteptarea „slobozeniei”,
Rudolf Orghidan, „fiindu-i greaþã de atâtea formalitãþi s-a retras din combinaþie”25, dupã cum afirmã
George Bariþiu. ªtafeta este preluatã de un alt negustor român, Gheorghe Nica, cel care va juca un rol
deosebit de important la înfiinþarea „Gazetei de Transilvania” ºi care va fi în primii ani principalul ei
susþinãtor material. Bartolomeu Baiulescu, în Monografia sa, afirmã cã: „Înfiinþarea Gazetei de
Transilvania s-a plãmãdit în casa lui (Gh. Nica – n.n.) ºi concesiunea s-a obþinut de el”26.
Intenþia celor trei braºoveni era de a apãrea, la 1 ianuarie 1838, atât cu o publicaþie literarã, cât ºi
cu un ziar politic, a cãrui apariþie era însã condiþionatã de autorizaþia guvernului. Nefiind siguri de
data obþinerii acestei autorizaþii, la 2 decembrie 1837 apare, sub semnãtura lui Ioan Gött, în calitate de
„tipãritor”, o Înºtiinþare prin care se anunþa apariþia „Foii literare” ºi faptul cã „ ... peste puþin timp
dupã aceasta se va împreuna cu Gazeta politicã româneascã care, pentru neºte stãri împrejur
opãcitoare, îndatã la începutul anului nu va putea ieºi ci puþin dupã aceea”27. Înºtiinþarea a fost scrisã
în întregime de George Bariþiu, care nu se mai intitula „traducãtor al articolelor” cum fusese Ioan
Barac, ci redactor, titlu sub care va fi cunoscut de acum înainte.
La 25 decembrie 1837, când Orghidan, dezamãgit de „Foaea duminecii”, înceteazã sã o mai
finanþeze, Ioan Gött, în înþelegere cu George Bariþiu, o preia, schimbându-i numele în „Foaie
literarã”. Se va numi aºa între 1 ianuarie ºi 25 iunie 1838, când îºi schimbã numele în „Foaie pentru
minte, inimã ºi literaturã”.28
Documentele pãstrate în Arhiva Mureºenilor ne dau posibilitatea sã urmãrim demersurile
întreprinse pentru obþinerea autorizaþiei ºi cursul evenimentelor care au dus în final la apariþia
primului ziar politic. Este vorba de douã documente emanate de la Cancelaria Aulicã, pãstrate sub
forma unor copii autentificate la 1 martie 1862.
Primul document, datat 13 decembrie 1837, nu cuprinde în mod explicit o autorizaþie, ci o
comunicare fãcutã de Cancelaria Aulicã autoritãþilor din Braºov, cãrora le cerea ºi precizãri în
vederea soluþionãrii cazului.29 Al doilea document – autorizaþia formalã – este Ordinul nr. 1893 din 8
martie 1838, dat de Cancelaria Aulicã guvernului Transilvaniei, prin care Împãratul se „îndurã” sã
dispunã, prin rezoluþia sa de la 1838, ca Ioan Gött, care obþinuse deja facultatea de a edita ziare în
limbile germanã ºi maghiarã, sã poatã edita astfel de ziare ºi în limba valahicã, cu condiþia ca
întotdeauna un numãr sã fie trimis ºi Cancelariei de Curte ºi sã se conformeze legilor cenzurii. I se
mai admite lui Ioan Gött sã poatã trimite aceste gazete prin curier poºtal ºi cu aplicarea taxei fixate
pentru ele ºi peste hotare („ad exteras oras mittere”)30.
În cuprinsul acestui act se face referire ºi la un raport din 24 iulie 1837. Avem temei sã credem cã, în
urma întârzierii „Foii de septemânã” de cãtre Colegiul cenzorilor, acesta a întreprins o cercetare ºi a înaintat
un raport cuprinzând probabil ºi condiþiile în care se preconiza eventuala eliberare a unei autorizaþii.
Prin retragerea lui Rudolf Orghidan, noul finanþator, Gh. Nica, începe demersurile pentru
obþinerea autorizaþiei, desigur împreunã cu ºi pe numele lui Ioan Gött, singurul care o putea obþine.
Cererea înaintatã Cancelariei Aulice a avut drept prim rezultat aceastã adresã, din 13 decembrie
1837, prin care se cer de la Braºov referinþe în vederea soluþionãrii cauzei. În urma rãspunsului primit
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de la Braºov, la 13 ianuarie 1838, Înalta Curte dã aprobarea pentru apariþia ziarului, care va fi
comunicatã la 8 martie 1838. Aceastã autorizaþie îi era datã lui Ioan Gött numai în sensul traducerii ºi
în româneºte a ziarelor pe care le tipãrea deja – condiþie nerespectatã încã de la primul numãr al
„Gazetei de Transilvania”, care apare la 12 martie 1838. Explicaþia trebuie cãutatã în prestigiul ºi
influenþa pe care o avea „garantul” Gh. Nica ºi, desigur, în interesul comercial al tipografului Ioan
Gött – care au putut determina indulgenþa organelor locale ale cenzurii.
Totuºi, va rãmâne o permanentã ameninþare la existenþa ziarului, supus oricând capriciilor
cenzurii, ceea ce va determina în anul urmãtor cãlãtoria lui George Bariþiu ºi Iacob Mureºianu la
Viena, pentru a obþine „întãrirea” autorizaþiei cu o nouã aprobare a Cancelariei Aulice.31 La Viena,
Bariþiu reuºeºte sã obþinã aprobarea de a expedia „Gazeta de Transilvania” ºi „Foaie pentru minte,
inimã ºi literaturã” prin poºtã ºi în Bucovina. Se obþinuse astfel, implicit, aprobare ºi pentru
conþinutul ziarelor, deci derogarea de la condiþia iniþialã a „traducerii” ºi, prin aceasta, independenþa
ºi însuºi viitorul publicaþiilor româneºti.
Pentru a întreprinde aceastã cãlãtorie, cei doi tineri profesori braºoveni aveau nevoie de
aprobarea ºi recomandarea episcopului de la Blaj.
În autorizaþia datã la 27 iulie 1839, episcopul Ioan Lemeny face cunoscut celor ce o vor citi cã a
dat-o „fiilor Gh. Bariþ cleric absolut pe de-o parte ºi subdiacon ºi lui Iacob Mureºianu deasemenea
cleric ºi teolog al diocezei de Fãgãraº, de prezent profesor în Cetatea liberã a Braºovului, ca sã
viziteze Cetatea Imperialã Viena, pentru a-ºi reface sufletul ºi fizicul ºi a face experienþã, cu
obligamentul de-a se întoarce la începutul anului ºcolar”32.
Mãrturii contemporane subliniazã importanþa acestei cãlãtorii, care a reuºit sã asigure
continuitatea ziarului ce va ajunge sã aibã cea mai lungã viaþã din istoria presei româneºti. Al.
Papiu-Ilarian consemneazã: „Gazeta Transilvaniei a fost mult timp singura ºcoalã politicã care
creºtea pe români ... Pentru a obþine unele concesiuni pentru ziar, Gh. Bariþ ºi Iacob Mureºianu
cãlãtorirã în vara anului 1839 la Viena”33.
Constantin Pappfalvi, profesor la Blaj ºi deputat în Parlamentul de la Budapesta, scria: „I-am
întâlnit pe ambii, zeloºi, tineri luptãtori, cãlãtorind la Viena în carele braºovene spre a esopera licenþa
de luptã pentru luminarea scumpei lor naþiuni ...”34.
Din relatãrile lui George Bariþiu se ºtie cã, pentru acoperirea cheltuielilor necesare acestei
cãlãtorii, el a folosit din economiile personale 300 fl. m.c., la care se adaugã cadoul de 100 fl. m.c. al
protopopului Iosif Ighian de la Bistriþa.35
În Arhiva Mureºenilor se pãstreazã documente referitoare la aceastã cãlãtorie, care atestã din
nou prezenþa lui Gh. Nica ºi la acest moment important din istoria foilor braºovene. Este vorba de o
scrisoare36 pe care i-o adreseazã George Bariþiu la 12 octombrie 1839, referitoare la cheltuielile de
cãlãtorie, la suma de 477 fl. cu care contribuise negustorul braºovean, precum ºi la cele 55 de pravile
comerciale pe care le luaserã cu ei spre a le vinde în „þãrile de sus”. Scrisoarea confirmã faptul cã la
cãlãtorie au mai luat parte Iacob Mureºianu, Gh. Nica junior ºi un prieten al acestuia, Ioan H.
Alexandru. Toate cheltuielile urmau sã se împartã între cei patru membri ai grupului. Motivul pentru
care au fost luaþi în cãlãtorie cei doi tineri a fost, pe lângã instruirea lor, desigur ºi uºurarea
cheltuielilor care, la vremea respectivã, erau foarte mari. Se mai pãstreazã ºi chitanþa pentru cei 100
fl. pe care George Bariþiu i-a ridicat la Budapesta de la firma Geittner în contul lui Gh. Nica.37 Un alt
31
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document deosebit de important, pãstrat în Arhiva Mureºenilor, este convenþia pe care George
Bariþiu o încheie cu Ioan Gött la 1 iulie 183938, fixând raporturile între editor-tipograf ºi redactor.
Convenþia a fost reînnoitã apoi în 3 ianuarie 1847, pe acelaºi act. Prin aceastã convenþie, George
Bariþiu se obligã sã redacteze ziarele româneºti „Gazeta de Transilvania” ºi „Foaie pentru minte,
inimã ºi literaturã”, sã poarte grija întregii corespondenþe privitoare la ziar – primind un onorariu de
600 fl. valutã vienezã sau 240 fl. monedã convenþionalã atâta timp cât se vor edita 600 de exemplare.
Ioan Gött avea obligaþia de a tipãri aceste gazete ºi de a se îngriji de expedierea lor. Actul poartã, pe
lângã semnãturile lui Gh. Bariþiu ºi Ioan Gött, ºi pe aceea a lui Gh. Nica în calitate de martor.
Aportul lui Ioan Gött la întemeierea foilor braºovene nu poate fi contestat. Cu timpul, va încerca
sã-ºi impunã tot mai mult autoritatea fãcându-le greutãþi, atât lui George Bariþiu pânã la 1850, cât ºi
lui Iacob Mureºianu mai târziu. Gött a fost editor tehnic al ziarelor ºi scopul ºi interesul sãu era doar
material, punând condiþii grele pentru tipar, mai ales dupã 1850, când Iacob Mureºianu obþine nu
numai dreptul de redactare, ci ºi pe cel de editare ºi de proprietate a „Gazetei Transilvaniei”. Într-o
scrisoare aflatã în Arhiva Mureºenilor39, datatã 8 martie 1862, Iacob Mureºianu spune: „El (Gött –
n.n.) n-are pe Gazeta Transilvaniei niciun drept – nici ca fondator «Stifter» cãci în Decretul lui de la
1838 i se dã concesiunea numai generalã «ephemerides etiam valachicas edandi» iar în Decretul meu
stã apriat «Gazeta Transilvaniei» care numire i-a dat-o nu el ci fostul redactor Bariþ”.
Neînþelegerile cu Ioan Gött îi determinã pe George Bariþiu ºi Iacob Mureºianu sã încerce a-ºi
înjgheba o tipografie proprie, pentru a deveni astfel independenþi. În Arhiva Mureºenilor se pãstreazã
o petiþie pentru obþinerea autorizaþiei de înfiinþare a unei tipografii40, datatã 1862, în care Iacob
Mureºianu argumenteazã necesitatea înfiinþãrii ei, precum ºi ofertele lui Gh. Scalnic din Viena41 ºi I.
Weiss din Braºov42 de a fi angajaþi la aceastã tipografie pentru care se spera cã se va obþine autorizaþia
de înfiinþare. Dar repetatele lor încercãri au rãmas fãrã rezultat, dat fiind privilegiul monopolist al lui
Gött. Abia la 1888 dr. Aurel Mureºianu va izbuti sã înfiinþeze o tipografie proprie, o tipografie
româneascã, reînnodând firul tradiþiei întrerupte din vremea marelui tipograf Coresi. Asta va fi
posibil însã dupã o jumãtate de secol de la apariþia celor dintâi foi braºovene, al cãror redactor în
adevãratul sens al cuvântului a fost George Bariþiu. Munca redacþionalã, de la 1 ianuarie 1838 ºi pânã
la 8 aprilie, data sosirii lui Andrei Mureºanu la Braºov, a fost asiguratã tot de G. Bariþiu ºi pentru
suplimentul literar al „Gazetei Transilvaniei”, care din iunie 1838 va purta numele de „Foaie pentru
minte, inimã ºi literaturã” ºi va fi redactatã pânã în primãvara anului 1849 de Andrei Mureºanu. La 22
noiembrie 1843 George Bariþiu anunþã cã, pentru numãrul ce va apãrea joia, îºi va lua încã un
colaborator.43 Era vorba de Iacob Mureºianu, la ajutorul cãruia, pentru redactarea „Gazetei”, apelase
ºi înainte. Corespondenþa lui Iacob Mureºianu dinainte de 1848 a dispãrut aproape în totalitate, în
condiþiile refugiului din faþa armatei revoluþionare maghiare. S-a pãstrat însã o scrisoare din 1840, pe
care George Bariþiu i-o trimite de la Vâlcele în numele sãu ºi al lui Andrei Mureºanu, rugându-l sã le
dea ajutor pentru apariþia „Gazetei”, care trebuia sã fie neapãrat gata sâmbãta dupã-amiaza ºi nu era
terminatã decât pe jumãtate. Îl ruga sã facã corectura ºi revizia. Scrisoarea se încheie astfel: „Zãu nu
mergem noi de flori de mãr la Arpatac – beizadea Ghica este acolo – mã înþelegi. Al dumitale sincer
prieten Gh. Bariþ, Braºov 18 iulie 1840”44. Beizadea Scarlat Ghica ºi Domnitorul Alexandru Ghica,
unchiul sãu, erau nu numai abonaþi ai „Gazetei de Transilvania”, dar ºi sprijinitori morali ºi
susþinãtori financiari.
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Iacob Mureºianu se va ocupa de numãrul de joi al „Gazetei de Transilvania” pânã în martie
1849, când, odatã cu intrarea armatei revoluþionare maghiare în oraº, ziarele vor fi suspendate, iar
redactorii obligaþi sã se refugieze dincolo de Carpaþi. George Bariþiu va fi gãzduit de familia
Hurmuzachi pânã în toamna anului, când se întoarce la Braºov ºi înainteazã guvernatorului
Wohlgemeth cerere pentru eliberarea unei noi autorizaþii pentru apariþia ziarelor. O va obþine la
începutul lunii decembrie ºi astfel, la 1/13 decembrie 1849, reapare ziarul politic, acum sub titlul de
„Gazeta Transilvaniei” ºi suplimentul sãu literar, însã sub stricta supraveghere a poliþiei ºi a
comandantului cetãþii, colonelul Stancovics45.
Pentru a rãspunde ziarelor sãseºti, care începuserã o campanie de denigrare a miºcãrii
revoluþionare româneºti, George Bariþiu începe la 9 ianuarie 1850, în „Foaie pentru minte, inimã ºi
literaturã”, publicarea rapoartelor lui Avram Iancu despre luptele din 1848, cu intenþia de a continua
cu rapoartele lui Axente Sever ºi Simion Balint. Îndrãzneala lui a provocat reacþia guvernatorului
care, prin prefectul poliþiei din Braºov, pretinde redactorului sã întrerupã imediat publicarea
rapoartelor. George Bariþiu nu dã curs cererii ºi astfel, la 25 februarie 1850, se emite decretul de
suprimare a ziarelor ºi a redactorului George Bariþiu, sub învinuirea de „Halsstarrigkeit”
(încãpãþânare)46. Pentru cã românii rãmãseserã din nou fãrã niciun ziar, cel care ia iniþiativã este
Iacob Mureºianu, care se adreseazã guvernatorului Wohlgemuth, cerând el dreptul de editare ºi
redactare a ambelor foi. Cererea poartã data de 28 martie 1850.47 Aceastã cerere va fi completatã la 22
iunie cu un program al foilor, la solicitarea autoritãþilor.48
La 7 septembrie 1850, prin Ordinul 777, primeºte aprobarea pentru redactarea ºi editarea
„Gazetei Transilvaniei” ºi a „Foii pentru minte, inimã ºi literaturã”, condiþionat de respectarea
Constituþiei imperiale din 4 martie 184949, care prevedea obligaþia de a „arbora pe frontispiciu pajura
habsburgicã ºi de-a publica ordonanþele ºi legile guvernului imperial”. Încã de la primul numãr,
apãrut la 9 septembrie 1850, Iacob Mureºianu refuzã sã se supunã acestor obligaþii ºi va rezista
tuturor presiunilor de a arbora pajura habsburgicã pânã la momentul apariþiei noii legislaþii
absolutiste (1 aprilie 1852), care fãcea imposibilã apariþia ziarelor fãrã aceste însemne50.
Referitor la aceastã problemã, îl citãm pe George Bariþiu: „Între a fi lipsitã naþiunea de orice
publicaþie periodicã, a pipãi ºi orbeca pe întuneric, sau a se supune la acele condiþiuni alegerea, în
acea epocã, era uºoarã”51.
Prin obþinerea aprobãrii de redactare ºi editare a foilor, Iacob Mureºianu devine proprietarul
deplin al acestor ziare. „Gazeta” a rãmas în proprietatea familiei mai bine de o jumãtate de secol,
apãrând cu demnitate onoarea ºi drepturile românilor, exprimând suferinþele, convingerile ºi
speranþele naþionale.
Întemeierea ziarelor braºovene, care constituie temelia presei româneºti din Transilvania, se
datoreazã eforturilor conjugate ale inepuizabilului iniþiator care a fost Timotei Cipariu, ale
receptivilor patrioþi braºoveni ºi, în primul rând, ale entuziastului tânãr cãruia i-a revenit gloria de a fi
cel dintâi redactor al unui ziar politic românesc – George Bariþiu.
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Abstract
When the „Transylvania’s Gazette” was first published (in 1838), some attempts for founding
Romanian publications had been already taken for over half a century.
The first Romanian in Transylvania who thought of the necessity of founding a newspaper
which would support Romanians’ emancipation process was Ioan Piuariu-Molnar. In 1789, 1794,
1795 he repetitively tried to win that challenge.
In 1837 in Brasov appeared in Ioan Gott’s printing house (which was financed by Rudolf
Orghidan) and under the attendance of Ioan Barac „The Sunday’s Leaf”, which unfortunately did not
respond to the readers’ expectations, who did not appreciate the newspaper’s „curiosities magazine”
flavour. The public wanted a publication that would debate national problems. And so there had to
appear a political newspaper for which the Royal Chancellery approval was required. In the summer
of 1837 two issues of the „Weekly Leaf” were suspended by the local censorship due to the absence
of that approval.
It is only on March 8, 1838 that the authorization for a political newspaper was obtained through
a Decree (no.1893). So, in 1838, March 12, the first Romanian political newspaper appeared – „The
Gazette of Transylvania” – and George Baritiu was its editor. The newspaper had a literary
supplement called „Leaf for mind, heart and literature” lead by Andrei Muresanu. Those two
publications are the real basis of the Romanian journalism in Transylvania.
George Baritiu was the editor of „The Gazette of Transylvania” up until the spring of 1850
when, for political reasons, the censorship suspended him and the newspaper as well. For fear of
leaving the Romanians from Transylvania with no newspaper at all, Iacob Muresianu obtained the
authorization and in September 1850 the newspaper reappeared under the name of „Transylvania’s
Gazette”. It was to be the newspaper with the longest existence into the history of the Romanian
journalism.
The founding of the newspapers in Brasov is due to the combined efforts held by the initiator
Timotei Cipariu with the efforts of the open-minded patriots from Brasov and with those of the
committed intellectuals like George Baritiu, Iacob Muresianu and Andrei Muresanu.
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