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GEORGE BAIULESCU
– ASPECTE DIN ACTIVITATEA DE PEDAGOG ªI MEDIC LA BRAªOV
George Baiulescu s-a nãscut la Zãrneºti în anul 1855. A fost al treilea copil al lui Bartolomeu
Baiulescu. Tatãl sãu se trage din numeroasa familie a Baiuleºtilor, având numele împrumutat de la
muntele Baiul situat la poalele Bucegilor.
Bartolomeu Baiulescu s-a nãscut pe 11 iunie 1831 în Zãrneºti unde îºi începe studiile la ºcoala
primarã din sat, trece la gimnaziul romano-catolic din Braºov. Cât timp a studiat la Braºov a locuit în
casa lui Iacob Mureºianu1. La terminarea studiilor gimnaziale, în 1849, intrã la Seminarul Teologic
din Sibiu. La întoarcere lucreazã o perioadã ca învãþãtor la Zãrneºti. În ianuarie 1851 se cununã la
Biserica Sfântul Nicolae din Braºov cu Elena, fiicã de negustor muntean refugiat la Braºov. În acelaºi
an, în luna noiembrie a fost sfinþit preot ºi este instalat la Zãrneºti2.
În 1852 Bartolomeu Baiulescu deschide pe cheltuiala sa clasa a doua la ºcoala din Zãrneºti.
Instruieºte copiii timp de trei ani chiar în propria locuinþã. Îndeamnã ºi îndrumã tinerii mai talentaþi
din comunã sã-ºi continue studiile la liceul românesc din Braºov care se înfiinþase de curând3. Este
chemat ºi sprijinit de ªaguna sã predice la biserica ridicatã de grecii ºi românii din cetate. Participã la
conflictul apãrut între cele douã etnii4. O parte dintre familiile române descurajate de problemele
apãrute între români ºi greci ridicã o capelã provizorie. În anul 1872 se cumpãrã în Groaveri o grãdinã
care va fi întrebuinþatã ca cimitir. Patru ani mai târziu în mijlocul grãdinii se construieºte capela din
Groaveri, devenitã tot mai neîncãpãtoare5. Cu ajutorul românilor, la 20 septembrie 1896, s-a finalizat
ridicarea bisericii cu hramul Adormirii Maicii Domnului din Cetate6. Cea mai intensã activitate
legatã de strângerea fondurilor necesare pentru construcþia noului lãcaº a fost dusã de Bartolomeu
Baiulescu. Începând cu anul 1864 preotul a predat gratuit religia elevilor ortodocºi români, din anul
1876 începe sã predea aceeaºi materie, tot gratuit, ucenicilor români de la ºcoala de meserii7.
Cea mai însemnatã operã a lui Bartolomeu Baiulescu a fost legatã de înfiinþarea Asociaþiunii
pentru sprijinirea învãþãceilor ºi sodalilor români meseriaºi. Acelaºi Bartolomeu Baiulescu începe
prin intermediul ASTREI o campanie pentru combaterea alcoolismului8, efortul sãu în aceastã
direcþie va fi preluat de fiul sãu, George Baiulescu.
Mama lui George Baiulescu, Elena se remarcã prin activitatea de redactor al revistei „Familia”
unde publicã rubrica Pentru econoame dând sfaturi practice femeilor române. A fost una din primele
ºi cele mai active colaboratoare a Reuniunii Femeilor Române din Braºov. În timpul Memorandului a
fost aleasã preºedintã a Comitetului politic al doamnelor române9. Munca în cadrul Reuniunii
Femeilor Române a fost preluatã mai târziu de fiica sa Maria B. Baiulescu, care s-a afirmat mai ales
datoritã talentului ei literar.
George Baiulescu, al treilea fiu al lui Bartolomeu ºi al Elenei, a studiat la Gimnaziul românesc
apoi ºi-a continuat studiile la Viena, în cadrul Universitãþii de medicinã. S-a specializat pe
balneologie. La Viena s-a aflat sub îndrumarea profesorului Wilhelm Winternitz. Doctorul vienez a
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creat aici o clinicã hidroterapeuticã la care ºi-au fãcut stagiatura medici din toatã lumea. Modelul va fi
pus în aplicare ºi în Germania10.
George Baiulescu îºi finalizeazã studiile universitare în anul 1886 când se reîntoarce la Braºov ºi
este angajat ca medic al ºcolilor româneºti. Din anul ºcolar 1894/1895 devine ºi profesor de igienã la
Gimnaziul românesc11.
În cadrul activitãþii de medic al ºcolii s-a ocupat de îngrijirea elevilor sãraci ºi bolnavi.
Tratamentul pentru îngrijirea acestor elevi era gratuit. Tot pentru ajutorarea gratuitã a ºcolarilor
bolnavi corpul profesoral a înfiinþat din anul 1888 o asociaþie specialã numitã Fondul pentru
ajutorarea ºcolarilor sãraci ºi bolnavi, la care îºi vor aduce contribuþia numeroºi braºoveni printre
care ºi familia Baiulescu.
Ca profesor, George Baiulescu a predat igiena la clasa a VI-a ºcoala realã, la început având
alocate douã ore pe sãptãmânã12.
Cursul de igienã era predat dupã un manual întocmit de V. Urechia ºi cuprindea: introducere în
igienã, apoi elevii aflau despre agenþii atmosferici ºi influenþa lor asupra sãnãtãþii. Era prezentatã în
cadrul altei teme importanþa curãþeniei în locuinþe ºi a îmbrãcãmiþii curate. O altã temã se referea la
alimentaþie, apã ºi bãuturi. Elevii erau învãþaþi sã-ºi pãstreze igiena organelor senzitive. Tot în scop
educativ profesorul Baiulescu le vorbea elevilor despre munca intelectualã ºi cea fizicã. O altã temã
fãcea referiri la beneficiile exerciþiului fizic ºi al odihnei13.
Începând cu anul ºcolar 1898/1899 cursul de igienã se restrânge la o orã pe sãptãmânã, datoritã
modificãrii programei ºcolare14.
Cea mai intensã activitate a lui George Baiulescu s-a desfãºurat pe tãrâm medical atât în cadrul
ºcolii dar mai ales în afara acesteia.
În cadrul Gimnaziului românesc medicul a înfiinþat Stabilimentul de Hidroterapie, începând cu
anul 1894. Clãdirea stabilimentului a fost ridicatã ca anexã la baia publicã, cea care a adus un venit
sigur Eforiei ªcoalelor Române încã de la construcþia liceului românesc.
Bãile de aburi cu diferitele dotãri, duºuri reci ºi calde, cu bazinul mare cu apã rece, cu cel mai
mic alimentat cu apã caldã, puteau fi folosite de elevii ºcolii cu preþ redus, 50 de bani, o datã pe
sãptãmânã. Joia între orele 16-18 ºi de la 18-20 bãile erau gratuite pentru toþi elevii sãraci ai ºcolii.
Aceºtia se aflau în evidenþa conducerii ºcolii ºi erau trimiºi la baie în grupe de 20-25 elevi. Cu
prescripþie medicalã Eforia dãdea ºi concesii speciale pentru bãi gratuite elevilor avizaþi15.
George Baiulescu a lucrat ca medic al ºcolii pânã la începutul anului ºcolar 1917/1918. Pe alt
plan, cel ºtiinþific, doctorul a editat un manual de balneologie în care prezintã metodele terapeutice.
Balneologia este parte a medicinii care studiazã acþiunea curativã pe care o au apele minerale ºi cele
nãmoloase asupra organismului uman.
Metoda terapeuticã din care fãcea parte ºi hidroterapia, electroterapia, masajul, mecanoterapia16,
balneoterapia, climatoterapia, pneumoterapia ºi terapia inhalatorie a ajuns la sfârºitul secolului al
XIX-lea într-un mare grad de dezvoltare. Hidroterapia, cea mai veche dintre metodele terapeutice a
fãcut în aceastã perioadã progrese uimitoare. Ea a avut etape când a fost preamãritã, altele când a fost
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neglijatã ºi uitatã. În Evul Mediu balneologia a trecut printr-o lungã perioadã de empirism, apoi a fost
scoasã din mâinile celor care nu aplicau ºi nu cunoºteau teoria, a ºarlatanilor medicali pentru a intra în
practica ºtiinþificã odatã cu perioada modernã. Aceastã trecere s-a putut realiza ºi datoritã lucrãrilor
unor medici francezi ca: Fleury Dalmas, Robin, Beni-Barde, a celor germani reprezentaþi prin
Liebermeister ºi Zimssen sau a vienezului Winternitz de la care Baiulescu a studiat aplicarea acestei
terapii. Acestor curente îi datoreazã tehnica hidroterapeuticã baza fiziologicã ºi ºtiinþificã.
Datoritã experienþei cãpãtate Dr. Baiulescu scrie primul manual de hidroterapie editat în limba
românã17. Tratatul sau manualul începe cu descrierea procedurilor idriatice, influenþa acestora asupra
sistemului nervos, a circulaþiei sangvine, condiþiilor morfologice ale sângelui, schimbului organic,
respiraþiei, forþei musculare, temperaturii, secreþiilor ºi excreþiilor. Descrie stabilimentele de
hidroterapie ºi instalaþiile folosite. Doctorul face o prezentare a procedurilor idriatice, a celor folosite
de ºcoala vienezã, de cea francezã ºi cea americanã. Stabilimentele moderne sunt împãrþite în douã
categorii: aºezãminte care existã numai pentru prescripþii balneare iar bolnavii urmeazã tratamentul
ca externaþi ºi stabilimentele care cuprind ºi locuinþe unde se urmeazã un tratament idriatic mixt
combinat cu alte metode fizice. Stabilimentele care cuprind ºi locuinþe nu se construiesc în centrul
oraºelor ci la depãrtare de acestea, în apropiere de regiuni muntoase, în staþiuni climaterice cãutate
pentru frumuseþea lor naturalã.
Dr. Baiulescu sugereazã în opera sa condiþiile necesare pentru amenajarea celor douã tipuri de
stabilimente, explicã cum sunt folosite dotãrile, dar ºi modul în care trebuie trataþi ºi primiþi bolnavii.
Întregul studiu reflectã cunoºtinþele medicale temeinice pe care medicul le-a asimilat prin
practicarea directã a tehnicii hidroterapeutice.
În anul 1908, Baiulescu editeazã la Braºov revista Sãnãtatea. Foaie pentru igienã ºi medicinã
popularã. Revista a apãrut bilunar iar caracterul ei reflectã o deschidere tot mai mare pe tãrâm
educativ. Publicaþia se adreseazã tututror cititorilor, aºa cum sugereazã ºi titlul ei. Printr-o disertaþie
scrisã pe înþelesul tuturor medicul încearcã sã arate cât de importantã este informarea medicalã, de
fapt educaþia preventivã în eradicarea bolilor. Apar astfel articole cu titlul: Despre microbi, cu
caracter informativ, Despre vindecarea boalelor un alt articol în care bolnavii sunt îndrumaþi sã-ºi
schimbe modul de trai ºi de nutriþie. În acest sens sunt prezentate exemple de tratamente naturiste
aplicate de diferiþi doctori. În sens educativ este redat ºi articolul Alcoolismul ºi tuberculoza având
sfaturi îndreptate împotriva abuzului de bãuturi spirtoase ºi sugerând cã alcoolismul este cauza cea
mai periculoasã în contractarea tuberculozei18.
Preluând exemplul dat de tatãl sãu, George Baiulescu atrãgea atenþia opiniei publice despre
pericolul pe care îl reprezintã alcoolismul în societatea româneascã. Exemplul sãu în acest sens va fi
aplicat ºi de alþi doctori care au scris în presa localã despre flagelul reprezentat de bolile sociale.
Pentru prevenirea acestor boli Baiulescu propunea ca soluþie ferirea de bãuturã ºi grija faþã de igiena
personalã. Într-un oraº mare, cum era Braºovul în raport cu alte aºezãri ale Transilvaniei, pericolul
reprezentat de aceste boli sociale era dat ºi prin apariþia aglomerãrilor, acele suburbii muncitoreºti
care încep sã devinã adevãrate probleme pentru medicina preventivã.
În fiecare numãr al revistei Sãnãtatea apare un spaþiu dedicat Poºtei redacþiei unde Baiulescu
rãspundea prin sfaturi medicale. Prescria reþete ºi depista în funcþie de simptomele descrise, boala
existentã.
În vindecarea bolilor medicul braºovean a fost un adept al terapiei naturale. Asociaþii care
aplicau astfel de metode, la sfârºitul secolului al XIX-lea erau în jur de 1000 în toatã lumea, cu peste
100.000 de membri19. Locul unde se aplicau aceste metode naturale erau stabilimentele. Medicii
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tradiþionaliºti ai acelei perioade s-au împotrivit acestui curent, respectiv al terapiei naturale. Oamenii
de ºtiinþã nu au vrut sã recunoascã aceste metode ca valoroase din punct de vedere ºtiinþific20, ceea ce
denotã începutul afirmãrii ºtiinþei în acest domeniu încã neconsacrat. Din punctul de vedere al
medicului braºovean adevãratele mijloace terapeutice pentru tratarea bolilor cronice erau:
„stimulenþii numiþi igienici, odihna, exerciþiul, dieta în mâncãruri ºi bãuturi, apele minerale, aerul ºi
clima”. Baiulescu era neîncrezãtor în tratarea ºi vindecarea bolnavilor doar pe cale medicamentoasã.
Cura naturalã trebuia totuºi urmatã cu grijã „o baie rece aplicatã fãrã pricepere unui bolnav cu febrã
poate sã producã o pierdere rapidã a forþelor ºi o slãbire periculoasã bolnavului”.
În septembrie 1916 trupele române ocupã Braºovul, locþiitorul primarului refugiat F. Fabritius a
avut o consultare cu câþiva consilieri comunali saºi ºi maghiari. În urma acestor tratative o delegaþie
s-a prezentat la Dr. Baiulescu cu rugãmintea ca împreunã cu ei sã-l întâmpine pe comandantul
trupelor române. Baiulescu s-a deplasat pe jos în jurul orei 15,30, însoþit de locþiitorul primarului
refugiat ºi un grup de mai mulþi consilieri români, saºi ºi maghiari, la rãspântia drumurilor dintre
Hãrman ºi Dârste, aºteptând sosirea armatei române. La întâmpinarea acesteia s-a adresat cu
îndemnul „Bine aþi venit!”, colonelului Darvari ºi reprezentanþilor armatei române.
Dupã intrarea armatei în Braºov, George Baiulescu a fost desemnat în funcþia de primar. Era
pentru prima datã de la înfiinþarea oraºului când la conducerea lui se afla un reprezentant al
românilor21.
În decembrie 1916 se înapoiazã prototopul sãsesc la Braºov, Baiulescu este nevoit sã se înroleze
pe front ca medic locotenent-colonel, este încartiruit în tabãra de la Odessa22. Locuinþa sa din Cetate
este parþial distrusã23. La terminarea Primului Rãzboi Mondial, în decembrie 1918, Baiulescu se
reîntoarce la Braºov. La data de 7 ianuarie 1919 este instalat ca prefect, iar a doua zi depune
jurãmântul24.
Pe 16 martie 1935, Gheorghe Baiulescu moare lãsând în urmã o îndelungatã carierã consacratã
mai multor planuri, de la cel educativ, medical, pânã la funcþia oficialã de reprezentant al tuturor
locuitorilor oraºului Braºov. În necrologul întocmit la moartea sa, spicuim din rândurile Gazetei
Transilvaniei: „de la protopopul Bartolomeu Baiulescu a moºtenit o iubire nemãrginitã pentru
neamul sãu oropsit”25.
Pentru meritele sale în rãzboi a fost decorat cu coroana României în gradul de Comandor. A
rãmas astfel în urma sa un bogat material cu caracter ºtiinþific care a fost aplicat ºi mai târziu. În afara
acestui material se remarcã munca cu caracter educativ pe care doctorul braºovean a dus-o în scop
preventiv.
George Baiulescu – aspects from his activity as a teacher and doctor in Brasov
Abstract
George Baiulescu, the first Romanian mayor of Braºov, had an important contribution to the
didactic and scientific activity. The most representative work in this field remained the one about the
preventing work he dealed with as a professor of the Romanian Secondary School, more precisely
when teaching Hygiene classes to students. Within the scope of the scientific activity, the doctor from
Braºov published the first hydrotherapy book called „Medical Idrotherapy”. The methods applied
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by Baiulescu were used within the first establishment of this type opened in Braºov, in 1894. Another
contribution of his was in connection with the initiative of the publishing the first newspaper from
Braºov with medical and preventive character. We are talking about the publication called „Health.
Sheet for hygiene and popular medicine”, published in 1908.
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