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În procesulamplu şi complicatal formăriimecanismelorculturiimoderne,
presa a jucat un rol de bază, rol din păcate încă prea puţin studiat şi pus în
valoare. Nici literatura, nici învăţămîntul sau arta nu pot fi înţelese în toate
articulaţiile şi momenteledevenirii lor specifice fără o cercetare sistematică a
ziarelor şi revistelorepocii, prin care ele s-au manifestatşi au existat. Aceasta,
cu atît mai mult cu cît Transilvaniareprezintă un caz aparte de interferenţă
spiritualăşi socială,în care popoarediversetrăiesc şi dureazăculturi paralele,de
tip naţional, aflate nu de puţine ori în contradicţiesau în alianţă temporară,
potrivit intereselor specifice ale vectorilor naţionali care le structurează
configuraţia. Presa a putut fi în aceste condiţii un factor de unificare-ş] de
dialog, o şansă decunoaştere reciprocă.Pînă să-şi înfiinţezepropria lor presă şi
să acceadă la o mişcare ziaristică pe măsură, românii din Transilvaniaau fost
nevoiţi să apeleze la presa celorlalte naţionalităţi,în special a celei germane
(săseşti) prin intermediulcăreia să poată lua cunoştinţă de evenimentelece se
petreceau în lume.' Dacă faţă de presa maghiară, inteligenţa română din
Transilvaniaa manifestatîn mod constant reticenţă şi chiar ostilitate, datorită
faptului că ea putea fi perceputămental ca o prelungire a politicii oficiale de
deznaţionalizareşi oprimare politică şi socială, faţă de presa germană, luată
global, atitudinea intelectualităţiiromâneşti a fost mai nuanţată şi, în multe
cazuri, binevoitoare,Presa germanăa fost văzută,în general,ca o presă aliată, în
* Comunicarea
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lupta pentru aceleaşi drepturi şi împotriva aceleeaşi opresiuni: expansiunea
limbii maghiare în cancelaria din Transilvania şi încercarea de dominare
politică nedeseriminatoriea nobilimii maghiarede aici. În al doilea rînd, presa
germanăs-a făcut temporarşi purtătoarede cuvînta doleanţelorromâneştişi s-a
interesat mult mai atent şi in chip constantde problemelestrigente care agitau
viaţa social-politică şi culturală a românilor, deschizînd rubrici speciale
consacrate acestora (intitulate Moldau, Walachei,Siebenblirgenş,susţinute pe
anumite segemente de corespondenţilocali sau trimişi, care beneficiază de
informaţii cît se poate de obiective,luate de la faţa locului 1. Pe de altă parte.
reflectîndîntr-un chip mai intim problemelepoliticii Casei de Habsburg,presa
germană s-a confundat uneori cu politica "ocrotitoare" a Curţii faţă de
naţionalităţile din imperiu fiind şi o mai fidelă executantă a programului
reformistde tip iluministurmărit cu consecvenţăîn timpul'Mariei Tereza, al lui
Iosif al II-lea, Leopold şi Francisc. Astfel că la apariţia presei germane din
Transilvania,a fost firesc ca inteligenţaromână din toate provinciileromâneşti
să fi văzut in ea un factor de informareabsolut necesar, mai ales că şi presa
germană avea nevoie de o piaţă de desfacerelărgită în cercurileromâneşti, pe
care căuta si şi le atragă de partea ei. Aşa se face că presa germanămenţine un
nivel constantde informaţiiprivitor la români pe tot parcursulapariţiei ei, de la
ziarele politice, precum Siebenburgiscbe Quartalschrift (1790-1801),
Siebenbiirgische·Provinzialbiauer(1806-1824), SiebenburgischerWochenblatt
(1838, 1842-1949), SiebenburgischerBote (1792-1862), Kronstâdter Zeitung
(1848:...1851;1854-1857; 1861-1865; 1871-1889)şi Sateliil des SieEenbiirger
Wochenblattes(1842-1846; 18481851), la cele literare şi culturale, precum
Theatral Wochenblatt(1778), Theatral Nachrichten (1778-1779), Blatter for
Geist, Gemiah und Yaterlandeskunde(1837-1858), Archiv des Yereins-fiir
Siebenburgische Landeskunde (1843-1848; 1850-1851), Transilvania
(1840-1849; 1855-1858; 1860-1863)etc. Datoritămarelui număt de ştiutori ai
acestei limbi printre români, care sau formatîn bună parte in medii universitare
germane şi chiar pină tirziu (vezi şcoala junimistă), orientarea spre cultura
germanăa fost puternicăsi durabilăîn toate tările românesti,
Vom încerca,.de aCeea,să punctăm in cele ce unează cîteva zone de
interferenţă dintre cultura română şi cea germană, aşa cum .apar ele din
cercetareapresei germanedin Transilvania.
1Presagermanădin Transilvania
a mai fost cercetatăde: Iosif Wolf,Imaginea
antichităţii În "Siebenburgische
Quartalschrift"(1790-1801)şi "Siebenburgische
Provtnzialblâtter"
(1805-/824)
ÎnActaMuseiNapocensis,
1977,p. 425-432;Idem,Începutul
preseicultural-ştiinţifice
În Transilvania,
"Siebenbărgische
Quartalschrift"
(1790-1801),
in
Acra Musei Napocensis,XV, 1978, p.431-445;ldem, ProblematicaromâneascăÎn
istoriografia
săsească(1790-1848),
inActaMuseiNapocensis,
XVI,1979,p. 325-335;Mircea
Popa, Aspekteder rumliniscqenKulturellen'entwicklunwaus
der Perspektiveder
Siebenburgische-sachischen
Pressebis1848,în Forchungen
zurYoiks-und
Landeskunde,
Sibiu,
1991,band34,Of.1-2,p. 101-108.
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o 1. O primă idee care se desprindedin cercetareaacestei prese este aceea
care trimite la rolul de intermediar, de modelator de cultură pe care l-a avut
pentru o parte a integenţei româneştide aici, care a ajuns astfel la contactulcu
literatura apuseană.In paginile acestor ziare şi reviste se publică scrierile unui
număr important de scriitori, poeţi, prozatori, dramaturgi,filosofi, oameni de
cultură din Apus, ale căror cărţi sînt popularizate,discutate sau recomandate
publiculuicititor din Transilvania,care le şi putea procuraprin intermediulunor
librari şi negustoride carte din Sibiu sau Braşov. Aşa, de pildă, cu regularitate
se informeazădesprecărţile sosite la librăriaMartin HochmeisterdinSibiu, care
în 1830a deschis şi un cabinetde lectură2, în paralelcu acela al librăriei W. H.
Thierry care, în 1827,deschidela Bucureştiun "Magasinde Livres, d'Estampes
et de Musique",cu un cabinetde lectură,o bibliotecăde împrumutsi o legătorie
de cărţi 3. În lista de cărţi anunţată.delibrăria lui W. H. Thierry de' la Sibiu din
1827 se ana şi un Calendariu pe anul de la Hristos... , probabil cel scos de
Ştefan Neagoela Buda, în acelaşian, ca şi Lexiconulde la Buda, care se vindea
la librăria lui Hochmeister,.alături de Geografia Marelui Principat al
Transilvanieia preotului sas Marienburgşi a istoriei despre Robinsonde J. H.
Kampe.
O literatură.clasică, de tip iluministsau romantic şi-a făcut loc tot mai
pronunţat în paginile acestor ziare şi reviste, trezind şi localnicilorgust pentru
cultivareaelegiei, scrisorilor,imnurilorsau a altor specii literare(memorialulde
călătorie). În 1801, de exemplu, SiebenbiirgischesIntelligenzblau din Sibiu
publică în traducere germană celebra elegie Cimitirul satului a lui Gray 4,
,
,
tradusă mai
si de romanticii
an în filosofică,
care se maiD'Eublică
un pastel
intitulat
Vietîrziu
Sehnsucht
(Dorinţa),nostri,
o poezie
e Unsterblickeit
(Nemurirea), o-poezie lirică, Wahreit und Glaube (Adevăr şi credinţă), o
legendă spaniolă în versuri, Die Brucke der Witwe,un Lied şi alte poezii pe
tema creaţiei, Die Dichter (Poeţii), Die Dichtertugend(Virtuteade poet), alături
de anecdote din viaţa lui Voltaire, Franklin, Bcaumarchais,Mendelssohn.Nu
lipsesc povestirile, descrierile de călătorie, scrisorile, poemele despre iubire
(Kleon), schiţele după natură (Der entblăterte Baum - Copacul desfrunzit),
dimpreunăcu o Odă la onomastica împăratului Francisc al li-lea, despre care
aflăm căa fost CÎntatăla Bucuresti
, de către JohannRoth la 4.octombrie1801 5.
Tot în acest cadru sînt publicate poezii de Byron, Goethe, Chamisso,
Schiller, VogI şi alţii, insistîndu-semai mult pe sentimentul naturii şi cel al
2Ankundigung
einesneuen
Lese-Cabinetts
(Înştiinţare
despre.unnou
cabinetde lectură)
în "Sieb.Bothe",
XLIV,1830,nr,87(3nov.)
3Anzeige-Annonce-Vestire,în
"Sieb.Both",XLI,1827,nr.34(25aug.).
4 DerDorfkirchhof
(Cimitirul
satului).AusdemEngfischen,
în "Sieb.Int.",X, 1801,
nr,34g.e'pt.).
..,X, 1801,nr.40(19oct.)
Sieb.Tnt,
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iubirii, pţ idilă şi pastel. Nu întîmplător numele lui Gessner şi Kleist circulă
mult în paginileacestorreviste şi nu întîmplătornumele lor pot fi descoperiteîn
articolul Despre idile publicat de Ioan Barac în gazeta sa Foaia dumineciidin
1837 la Braşov. Într-un articol despre iubire, din 1838. se invocă opera unor
scriitorica Metastasio,Petrarca,Kisfaludy,Berssenyi,Csokonai,Schiller,iar un
altul din 1790intitulat Ubersichtder neuestenLiteratur ia în considerarelucrări
de Rousseau (Emile), Locke, Wenzel, Gedicke, Kampe, M-me de Lafitte,
Burger, Kleist, Wieland, Kotzebue,Schiller. Dintre romancieri sînt colportate
numele lui Waltcr Scou şi Dumas, dintre dramaturgi figurează Grossman,
Muller, Keppner, Lessing, Richter, Mereier, Goethe, Goldoni, Beaumarchais,
Betruch,Diderot, Shakespeare,Hugo, Scribe.Teatrula fost în epocă un adevărat
cîmp de întîlnire al ideilor, o scoală
a moravurilorsi
,
,., a gustului si numeroasele
reprezentaţiidate de trupele germane la Sibiu, Braşov, Mediaş, Cluj, Bistriţa,
Arad, Timisoara,
Oravita etc. au constituit o reală scoală
de literatură pentru
"
,
mulţi intelectualiromâni ai Ardealului.Amintim că se publică reviste speciale
de teatru, se face cronica spectacolelor,se dă lista reprezentaţiilor,însoţite de
versuri închinate susţinătorilorteatrului.Trupa Seipp a fost una dintre cele mai
cunoscute si
, activitatea
.. ei.. n-a rămas Iară urmări, îndemnînd .pe multi
, din
scriitoriiromâni ardeleni să se dedice teatrului sau traducerilordin teatru (Ioan
Barac, Vasile Aaron, Alexandru Gavra s.a.). Nu se poate face o istorie a
teatrului din Transilvaniafără o urmărireatentă a tuturor acestor publicaţii în
care informaţiiledespreteatru sînt la fiecarepas.
Iluminismul transilvănean ca si
si
romantismul s-au
, preromantismul
..
, ......
dovedit a fi la fel de legate de literaturacolportatăîn paginileacestor periodice.
Fabula şi istorioara cu tendinţă moralizatoare, cultivate de Lessing sau
Gotsched, se împletesc cu ideile lui Herder şi Goethe-sau cu poezia intimistă
scrisă de un Rolbach, Christian Heyser, Balius, Geltch, Palmer, Marbach,
Gusek, Merienburg,poeti ocazionalicu oarecarecirculaţieîn paginile gazetelor
nemţeşti din Ardeal. Ei sunt urmaţi de marii reprezentanţiai romantismului
german, Burger, Uhland,"Heine, Schiller sau Goethe, despre care se dau
numeroase ştiri, anecdote biografice, prezentări, necroloage. Heineeste
comemoratfa centenarulmorţii sale din 1856, la fel ca Schiller în 1859, cînd
presa transilvăneană abundă în acţiuni comemorative în 'mai toale oraşele
importanteale Ardealului,Sibiu, Brasov,
Bistriţa," Sighisoara,Medias,
,
" Orăstie,
Alte actiuni
1" sînt consemnatea fi avut loc la Viena si
, Bucuresti.
,
02. Al doilea punct important care trebuie relevat în legătură cu această
presă este interesul ei constant pentru promovarea unei literaturi locale,
caracterizatăprin ceea ce am putea numi un soi de transilvanismavant la lettre.
Curentul se caracterizeazăprin abordarea prioritară a unor teme şi motive
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transilvănene,legate de istoria trecută şi prezentă a provinciei, prin căutarea
originilor locuitorilor, exaltarea virtuţilor lor în diferite momente istorice.:a
sublinierii diversităţii etnografice şi folclorice, a deosebirei lor înzestrări
artistice, Se încearcăpe toate căile crearea unui anumit sentimental locului, al
apartenenţeila viaţa şi istoria provinciei,la născocireachiar a unor mituri şi
traditii
, locale. Sasii
,,- si maghiaricare nu sînt originari din
.-., Transilvaniaîsi caută
rădăcini cît mai adînci în trecutulei si
această
temă
comună
care îi uneste
,
, este
âacismul. Există în epocă un adevărat cult pentru legendele ceţoase ale
trecutuluiîndepărtatşi nu de puţine ori saşii lasă impresiacă se vor descendenţii
goţilor din antichitate,iar uneori chiar ai geţilor, AntichităţileTransilvanieiîi
interesează pe foarte mulţi istorici saşi, Între care putem enumera pe Conrad
Mannert, Josephus Filtsch, Christian Engel, Andreas Thorwachter, Michael
Ballman, Michael Pechi, Michael Lebrecht s.a,
, Acesta din urmă este autorul
unei Istorii a originei popoarelor dacice (1791), 1. P. Wolf, al unui poem
intitulat Dacia (1829), iar J. Marlin al unei drame numită Decebal. Joseph
Filtsch deşi vede.în româniurmaşiidacilor,nu se poate stăpîni să nu facă aluzie
la revendicărilelor.din Supplex, scriind: "Valachii,.desi
ai dacilor,
, descendenti
.,
şi-au luat numele de "Romanoi"din motivul că au sperat să le fie vreodată de
folos, aşa cum se dovedeşteprin cerereavalachilordin 1791"6. Descoperirilede
la Grădiste
si preocupările
pentru vechea
,. stau mereu în atenţia
, . ziarelorgermane
.,
..
istorie a locurilor este continuă. Mai amintim că Blditer fur Geist publică.
lucrarealui ThalsondespreDacia şi se comenteazăpagini din lucrărilebaronului
D. Hausserdesprecălătoriilelui pe acestelocuri, cu dese trimiterila romanitatea
românilor, pe care comentatoriilui saşi sînt obligaţi să le ia în seamă, scriind:
"Cine o-a auzit despre români altceva decît că se numesc romani acela se
gîndeşte numaidecîtla originealor romană şi se bucură cu autorul cărţii de a fi
găsit în carne şi oase în Transilvaniape actorii care, altfel, pentru scena din
Pompei trebuie să-i născocească-înspirit"7.
Evident că dacismul se leagă în chip inestricabil cu tradiţia romană a
locurilor. De fapt, în intenţia de a refuza "valahilor'' descendenta romană,
istoricii şi scriitorii saşi sînt mai degrabăînclinaţi să le conceadăpe cea dacică.
Există însă în mod constant un mare interes pentru acest trecut eroic al
provinciei, pe care ei se străduiesc-să-I lumineze. În 1792; cînd Societatea
ştiinţificădin Gottingeniniţiazăun concurspe tema Res Traiani, cel care cîştigă
un premiu este sasul Conrad Mannert, alături de compatriotul său Johann
6 "Sieb.Pl'ov.",
III,1808,p.273279.
7 "Unterhaltungsblatt
furUcist",1, 1837,nr,24 (1 dec.),p. 110-112şi fir.2 (8 dec.),
p. 193-195.E vorbade comentariul
la cartealui D. Hausser,
Alpesel DanubeOiivoyageen
Suisse,Syrie,Hongroise
el Transylvanie,
Paris,U\35.OdiscuţieasupraSupplexului
sefaceşi în
articolulGeschichtliche
Widerlegung
derimNamen
denwaladuschen
Nationin Siebenbiirgen
unterdemLandstag
1791,în "Blatter
fUrGeist",VI,1843,Of.31-38.
2
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ChristianEngel, amîndoirealizîndo mică schiţă de istorie a dacilor şi atingînd,
desigur, şi problema etnogenezei românilor, chiar dacă nu cu argumente
întotdeaunade bun simţ. Discutia
, stimuleazăsi
" creatia poetică a unor scriitori
precum Joseph Trugott Klein (1783-·1827)sauChristian Heyser (1776-1839),
în creaţia cărora tema ruinelor este strins legată de aceea a Romei antice.
Absolvent al universităţiidin Jena, profesor la Braşov iar apoi prelat; Heyser
publică În "SiebenbiirgischeProvinzialblau" din 1824 poezia Abschied eines
romischenColonistenvon Dacien, als selches auf AureliansBofehldan Gothen
preigegeben wurde adică Rămas bun al unui colonistroman din Dacia, cînd
aceasta, din ordinul lui Aurelian, il fost cedată goţilor 8, în care tema vechimii
şi continuităţiiromânilorîn Daciase 'împleteştecu presupusadescendenţăgotică
a sasilor
transilvănenisi
,
'" ei urmasi ai unor vestiti luptători. Pentru că poetul
.
Lucian Blaga ne-a lăsat o versiunea românească inedită a acestei poezii,
profităm de ocazie ca s-o redăm circuitului literar actual. Iată deci versiunea
germanăşi cea româneascăîn tălmăcirealui LucianBlaga:
Sich er ontweicht,und verlasstdie Erebrungdes măchtingenHolden
Der von Tibiscuszum Phrat siegenddie Waffeneinst trug;
Gibt der zerstorendenWuth ach! die horrlicheSahopfungder Romer
Preisz, die in Gartenund Haus wandelteWildnissund Fols
Schutzetihr Gouer, o schuzttihr solberdie Tompel,die fromne
Ehrfunchtder AbnerEuch hier einst vor Jahrhundertensehuf.
Sehutztetden friedlichenHoerd,ihr selbst nun heil'ge Periaten,
Dieihr Geschlechtauf Geschlechtwandelnund schaffenhier Saht
Die ihr als Frendlingeeinst in die neue gefiirchteteHeimath
Wandertet,liehenddoch bald weiltetin DaciensSeens.
* * *
Trist răsună tu1nicemulteplecareaporuncind-o.
Coline dacice,rămas bun! Patrie surÎzătoarcrămii cu hine.
Hoardelebarbareale goţitor ne alungădepartede voi,
Deprutede voi răsunăchemarealui Aurelian.
Vulturulromannu vă mai poate apăra de-acumîmpotriva
Năvăliriisălbaticilor.Iată că el să-ndepărteazăîn faţa furtunii
El pleacă şi părăseştecucerireaerouluiputernic,
I
Care a purtat aIl)lele.învingătoarede la Tibiscusla Phrath.
El lasă pradă furiei distrugătoareminunatacreaţiea romanilor
Care a prefăcutîn case si
, grădinisălbătăciilesi
, stîncile.
Zeilor, apăra{Îvoi înşivă templelepe cari
Vi le-am clădit înaintecu secolemulte.
8 "Sieo.Prov.",V, 1824,fase.III,art.4.
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Apăraţicăminulpacinic,voi înşivă,penaţi sfinţi,
Voi cari aţi pribegitca străiniîn noua patrie temută,
Dar cari curîndaţi rămasîndrăgindmeleagurileDaciei!
Trecutul şi istoria rămîn în acest răstimp principaleleargumente pentru
campaniade redeşteptarenaţionalăa fiecăreiadintre naţionalităţi,dar saşii caută
mult mai intens decît alţii să pună în valoareacele momentesi
, figuri
Adin trecutul
Transilvanieicare adună la un loc pe români, unguri şi nemţi. In paralel cu
scriereaistoriei patriei comune,o serie de scriitori saşi încep să scrie nuvele şi
povestiri inspirate din viaţa iprincipilorTransilvaniei sau să ofere biografii
romanţateale acestora(DanielRoth, Principi electivîş.Se remarcăin acest sens
Adolph Marienburg,care începe în 1840 cu Maria Christina, arhiducesă de
Austria, principesă a Transilvaniei9, în timp ce Alexis Bethlen scrie despre
Gabriel Bethlen, Nicolae Josika despre Ultimul Bathori 10, alţi autori despre
Apafi, Rakoczy,Kemeny,Barcsai,Tokoly,deşi românii nu vor reacţionaîn nici
un fel la cavalerismulmedieval al acestor principi, care lor le era străin. Vor
reacţionaînsă cu simpatiela o serie de materialeinspiratedin viaţa domnilorsau
figurilor istorice româneşti, care se vor înmulţi extraordinarin această epocă.
Găsim ştiri despre Spătarul Nicolae Milescu , despre Tudor Vladimirescu (o
biografie romanţată), despre Ioan Corvin de Hunedoara, Petru Rareş, Radu
Şerban şi legăturilesale cu Braşovul,Vlad Ţepeş, Baba Novac,Mihai Viteazul.
Răscoala lui Horea reţine mult atenţia presei germane, lupta sa pentru drepturi
făcînd chiar obiectulunei piese de teatru, Vie Entfiihrungdes Yize-gespansA. v,
9 "Blatter
furGeist",IV,1840,nr.48-50.
J.
10Rapsodien
aus des FreiherrnNiklasIosikaLetzenBâthori(Rapsodîi
din "Ultimul
Bathori"
al baronului
NiklasJosika),în "Blatter
furGeist",II, 1838,nr. 14(6apr.).Pornindu-se
dela exemplul
acestuiroman,"Blătter
furGeist"deschide
o discuţiepetemaDenkebilder
uha
den Niitzendes historischen
Romansundgeschihtlicher
fiir Siebenburgen
(Desprefolosul
romanului
istoricşi a biografiilor
istorice
pentruTransilvania),
încaresesubliniază
importanţa
romanului
istoricsi a-biografiilor
istorice,aducîndu-se
În discutienumelelui Hume,Schiller,
Voltaire,
Gibbon,
Puffendorf,
şi arătîndu-se
că istoriografia
tranilvăneană
esteîncădatoarecu
serieri de acestgen.Credemnecesarsă reproducem
şi comentariul
lui L. Blagaprivitorla
chestiunea
în dezbatere:
.Articolulacesta,În carese pledează
cu entuziasm
pentrucultivarea
romanului
istoricşi a biografiei
romanţate,
rezumă,dupăpărereanoastră,atitudinea
revistei
"Bl,f. Geist"dinaceştiani,căcirevistailpublicat
cuinsistenţă
asemenea
lucrări.Mainotămcă
îndeosebiîn acestelucrărise manifestă
tendinţaspre"transilvanÎsm"
a revistei.în revista
românească,
contemporană,
"Foaiepentruminte"nu se remarcăacestinteres"transiivanist",
carecultivăistoriaprincipilor
transilvani
subformapovestirii
istorice,dincarerezultătrecutul
celortrei naţiunipoliticetransilvane.
în ..F. pt, M." se remarcăun interespentrupatria
transilvană
în altăperspectivă,
1nperspectiva
ridicăriiromânilor
la egalăsituaţiecu celeialte
naţiuni.Româniin-auniciun motivsă glorificetrecutulfeudalal ţării".E de menţionat
că
ziarul"Sieb.Bothe"deschisese
în 1805o discuţieasenl.ănătoare,
pornindde la "legeacenzurii
ÎJnpusă
de citireaunorroUlane
"nesărate"
foartedăunătoare
culturiimorale,careabatthleretul
de la studiulştiinţelor
serioase",
hotă.fÎndu-se
că "Vorfi permise11umai
J'Omanele
carepot fi
considerate
capodopere
aleunorscriitoribunişi carepotti priviteca"unadevărat
cîştigpentrtl
artelefrumoase",
îmbil1înd
valoarea
esteticăcurespectul
pentruceeacee moralşi sfînt.
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Farray aus dem SchlosseSoborşin (Răpirea subprefectululAndres Farray din
castelul Săvîrşin},desprecare scrie "SiebenburgerZeitung"nr. 89/1784.
Dar figura istorică cu cea mai mare circulaţieîn presa germanăeste cea a
lui Mihai Viteazul.O întreagă literaturăse dezvoltă acum în jurul figurii sale,
culminîndcu încercareade confiscarea memorieisale în interes naţional local.
Astfel Anton Kurz publică o legendă locală ("BIătterfur Geist, nr.2711841),
potrivit căreia Mihai Viteazul ar preveni-din Ardeal, din regiunea Dobîca,
cunoscut centru nobiliar, unde documenteleconsemneazăboieri refugiaţi din
Muntenia, Intitulată Die Sage von der Abkunft des Walachischen Fursten
Michael oder die Woiwodenzu Doring (O legendădespre originea voievodului
valah Mihai sau voievoziide la Dobtcaţ, această legendă a fost culeasă de la
MiercureaSibiului.Potrivit ei, Mihai ar fi fost un copil orfan de român, ajuns în
slujba unui ţăran din satul Dobîca, Dormindîntr-o zi la .amiază, pe cînd era cu
oile la păsut, ţăranii saşi din sat zăresc un .vultur zburînd în rotocoale
deasupră-i.In loc să interpretezesemnul de bun augur, ei îl considerăaducător
de rău (prevestitorde moarte), ceea ce-i determinăsă-şi propună să-I omoare,
dacă Maria, fiica ţăranului la care era angajat, nu I-ar fi avertizat. Mihai fuge
peste munţi ajutat de un ţăran din Poiana, stabilindu-sela curtea unui boier unde
devine cel mai bun tovarăş al fiului acestuia. Trimis să-I Însoţeascăpe tînărul
boier la Constantinopol,Mihai învaţă carte, făcîndu-şinumeroşiprieteni printre
turcii înstăriţi, astfel că atunci cînd tînărul boier moare,el îi ia locul şi este ales
domn. După Şelimbăr, Mihai intenţioneazăsă-i pedepseascăaspru pe cei din
Dobîca, dacă aceeaşi Marie nu l-ar îndupleca să-i ierte. Din dragostea lor se
naşte un copil, căruiai se dă numelede "Voievod",punînd bazeleunui neam de
nobili în localitate.Legendae un produs literar interesant,ilustrîndmarele ecou
pe care Mihai l-a lăsat în amintireaţăranilorromânişi saşi de aici.
Marele voievod mai apare ca erou în nuvela.Der Verbante (Exilatul},a
cărei intrigă se ţese în jurul dragostei dintre postelniculGligorescuşi fiica lui
Mihai, Florica, Informaţiileistorice despre epocă şi faptele sale aproape că nu
lipsescdin niciunadin publicaţiilepe care le avem în vedere.Ele vorbescdespre
campaniile lui Mihai împotriva turcilor, de ocuparea Ardealului, uciderea lui
Andrei Bathory şi relaţiile sale cu Basta sau publică extrase din cronici, acte,
documente,scrisorişi izvoarememorialisticelocale,care îl numescnu de putine
ori "tiran" şi .monstruosul străin" 11.Oricum, astfel se marcheazăun moment
importantdin instituţionalizareamitului lui Mihai Viteazulîn decursul veacului
al XIX-lea.
Alături de istorie un loc important în trasarea reperelor acestui curent
transilvanîn artă si
, literaturăîl constituieetnografiasi
, folclorul,descrierilede
călătorie.Revistelegermanepublică an de an un număr.însemnatde însemnări
Il Poemanonimîn "Blatter
furGeist",II, 1838,nr.36(1sept.).
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de călătorie datorate unor străini sau unor localnici, care exaltă frumuseţile
naturale ale provinciei, omenia şi hărnicia locuitorilor ei, multitudinea
obiceiurilor şi traditiilor locuitorilor.Sînt invocate cu acest prilej numeroase
toponimice româneşti, prilej de consideraţii etimologice şi lingvistice, de
incursiuni în trecutul istoric şi lingvistic al românilor. Imaginea unui ţinut
mirific, binecuvintat,apare ca un laitmotivîn mai multe scrieri, contribuindu-se
astfel la crearea unei mitologii locale atracţioase,demnă să captiveze atenţia
străinilor12.Un călător prin Bucegi ţine să subliniezecă ..anevoiesegăseşte un
munte mai romantic ca Bueegii"13, comparind traiul localnicilor cu
patriarhalitatea antichităţii. .,Totul aminteşte de popoarele patriarhale, căci
civilizaţian-a pus decît prea puţin piciorulaici şi un nou Virgil ar putea să CÎnte
aici noi CÎntecepăstoreştiînsufleţitde sunetul fluieruluilui Pan, folosit încă în
simplitateasa originară"14,
Uneori aceste descrierimerg mînă în mînă cu elogiul cald al antichităţii,
cu îndemnul păstrăriişi cultivăriispirituluiclasic moştenitdin străbuni.Astfel,
un corespondentdin Ţara Româneascătrece brusc, într-o relatare, la accente
patetice, văzînd în întoarcereala clasicitate o condiţie a regenerării pe teren
naţional: .,Clasiceste pămîntulDaciei noastre, clasic. Numele, faţa şi sînul lui,
munţii şi cîmpiile, regina rîurilor Dunărea, toate mărturisescde acestea. Oare
mai ajunge-vael încă a doua clasicitate?"15,Acest sentimenteste întreţinut de
călătoria în zona' ruinelor romane, prilej de a integra peisajul romantic în
sentimentalitateatimpului şi legendaratradiţie autohtonă. Sasul Franz Joseph
Loffelman publică o legendă din jurul Braşovului cu titlul Die Quelle am
Bucecs (Izvorul de pe Bucegi); alte legende se referă la Der Feten Babake
(Stînca Babaciiţ -culeasă de lîngă Orşova,-la Des letzen DakenkănigsSchat:
(Comoara celui din urmă rege dac) sau la cunoscuta legendă a întemeierii
Mănăstirii Argeşului (Die Klosterkirchebei Kurtea â'Argeschş. într-un alt loc
cîmpia Haţegului e comparată cu o "cîmpie a raiului"",Nu e de mirare
conchidecorespondentul- că aici au început să se aşeze românii şi că regii daci
îsi
16,Un altul, vizitînd Blajul,
recunoastecă vinul de
., stabilesc aici reşedinţa"
.,
:J ...,
...
Blaj este un adevăratnectar, o băuturăa zeilor, şi că a fost întîmpinat cu sare,
pîine şi vin, după obiceiullocului. .Românul este deosebit de inteligent,învaţă
repede şi înţelegecu uşurinţă"se spune în altă parte, în timp ce abatele francisc
Pizzagalli arată că ardelenii vorbesc limba latină mai bine decît moldovenii
si
.
,
12EinAusflug
demButsets(OexcursieÎnBucegi),
în "Unterhaltungsblatt
furGeist",I,
1837,nr. 16(6oct.).
13DerKlosteramButsets,
idem,nr.14(22sept).
14EinnAusflug
demButsets,
loc.cit.
15ŢaraRomânească,
in "Gazeta
Transilvaniei",
II, 1839,1lI.12.
16"Sieb.Zcitung",
1784,nr.64.
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muntenii 17.Cu toate rezervelepe care le au uneori, redactorii
si
.
, colaboratorii
foilor nemţeşti sînt siliţi să recunoască faptul că populaţia română este
majoritarăîn Transilvania,că .,valahiisînt locuitoriiei cei mai vechi" (Eder) şi
că viitorul aparţineacestei populaţii(,,Aceştidaci care ei înşişi se numesc pînă
astăzi, cu un fel de mîndrie romană, români, formeazăvatra populaţieiîn toate
ţinuturile pe care coroana ungară le are dincolo de Tisa (străvecheagraniţă a
acestui popor"). În Of. 1 din 1837, vorbind despre românii ardeleni, revista
"Blătterftir Geist" arată că aceştiasînt "un popor folositorîntregiiţări, numeros,
care singur face mult mai mult decît o treime din întreaga populaţie a
Transilvaniei şi care, cîndva,'prin supunere sub poporul roman, a ajuns în
legătură cu stăpînii lumii în limbă şi obiceiuri... ", în timp ce "Siebenburger
Bote" din 1833 arată la rîndu-i: .,Se dovedeşte prin aceasta că cea mai mare
parte a locuitorilor Transilvaniei constă din români. Extraordinara lor
fecunditate,puţinele cerinte, cumpătarealorvconstituţialor solidă, împreunăcu
toate împrejurările favorabile de a popula, îi vor menţine întotdeauna în
majoritate"18.
Poate avînd în vedere aceste consideraţii,sa creat în anii 1840-1848 un
climat de apropierefaţă de literatura şi poporul român din Transilvaniaşi din
Principate, climat oglindit, pe de o parte, în subiecteletot mai numeroasepe
care scriitorii saşi le trateazădin viaţa poporuluiromân, şi pe de altă parte, prin
reproducereatot mai masivă din literatura lor. În primul caz amintim CÎteva
nuvele cu tematicăromânească,precumEin Mărchen (O poveste) avînd caeroi
pe Trandafira şi Vasile; Ilana und Wassil (Ileana şi Vasile), Der Răuber
(Tîlharul),avînd dJ:Wpt
erou pe haiducul bănăţean GheorgheSemenescu ; Der
Pfarrhof zu KleinSchenk(Parohia din Şinca Mică) de Daniel Roth, avîndu-l ca
erou pe ţăranulromânMusteţ şi tot de Daniel Roth, Die Schlachtdem Brotfelde
(Lupta de pe Cîmpul Pîinii); Ein walăchische-Scene aus Siebenbiirgen de
GrunholdAdolphi (O povestire româneascădin Transilvania)etc. De remarcat
în acest context apariţia în 1843 în "Blatter fur Geist" a unei poezii închinate
nou-alesului principe al Valahiei, George Bibescu, apărută sub titlul Seiner
Durchlaucht dem Fursten der WalacheiG. Bibesco (Alteţei Sale Principelui
Valahiei G. Bibescuţ,imn pe care îl redăm tot în traducereainedită în proză a
lui Lucian Bleaga: ,,A locui în credinţaunui popor, care liber ne-a dat bunul său
cel mai înalt. A văzut oare lumea pe toate tronurile ei şi pe toate coroanele ei
17AusdemTagebuche
einesJournalisten
(Dincarnetulunuijurnalist]în "Transilvania.
SiebB!7te",
II, 1841,nr.80(15oct.),
18"Sieb.Bothe",1833,nr.1. Vezişi articohsl
Aujzeichungen
vaneinigenReisenin
Siebenburgen,
undese afirmă:"aod vezi acesteaşi anumeîn multelocuri,trebuiesă
mărturiseşti
că valahiisîntmulţiîn ţarăşi observatorului
i se impuneaproapeimediatpărerea
cănumaipoporul
valahvaaveaunadevărat
viitorîn Carpaţii
derăsărit".
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diamante, o singură perlă care să semene acesteia? Şi un timp va veni care
celorlalte timpuri le va spune. Bibescu se cheamă omul binecuvîntat al
poporului! Bibescu a sfărîmatlanţurile noastre, Bibescu ne-a dus în lumină, şi
ceea ce e.1a făcut n-a făcut nimenea.pentrunoi!" 19.
Planul creatiei
creatia
,. culte e dublat de un mare interes centru
1'''',
popular-folcloricăromâneascădin Transilvania,care pătrunde acum în circuit
european şi prin intermediulintelectualilorsaşi, mari culegători şi preţuitori ai
folclorului românesc20. Între acestia
, se numără Franz Obert cu Romdnische
Mărchen aus Siebenbiirgen (Basme şi legende româneşti din Transilvania)
volum prezentatpubliculuicititor de "Blătterfur Geist" din 1857;Fr. MullCtcu
SiebenbiirglscheSagen (Legende din Transilvania), discutată şi anunţată de
aceeasi
Arthur si Albert Schott,
, revistă în 1857; de lucrarea fratilor
"
WalachischenMărchen (Basme româneşti) apărută în 1845 (unul dintre fraţi,
Arhur Schott, fiind cel care semnează în "Transilvania" mai multe basme
româneşti, alături de proverbeşi anecdoteţigăneşti.Mai sînt publicateproverbe
româneştidin volumullui J. K. Schuller,Aus tler Walachei,sau poezii populare
culese de Samuel Mokesch, unul din cei dintîi culegători de poezii populare
românesti
, din Transilvania, pe care le-a si
,., prezentat cu succes societătii
SiebenbiirgischeLandeskundeîn mai multe şedinţe din 1844, ,,impresionînd
extrem de plăcut"21 întreaga adunare, după cum se exprimă vziarnl
"SiebenbitrgischeBote" în coloanelecăruia au apărut multe din aceste traduceri.
Interesul pentru folclorul românesceste constant şi de mare aderenţă în epocă,
cum o dovedesc numeroasele articole şi materiale folclorice PlJblicate de
revistele germane, unde se face pînă si popularizarea culegerii' de folclor
românescrealizatăde maghiarulAcs Karly. Este O realitatecare caracterizează
întreaga epocă şi se înscrie în largul curent de cercetarea originii şi sufletului
popoarelorprin folclor,aşa cum a arătat Herder,el însuşi o prezenţăremarcabilă
în paginile revistelor germane din Transilvania. Astfel in ziarul
"SiebenburgischeQuartalschrift"din 1801, românii au putut să citească şi să ia
cunoştinţă de ideile sale pe marginea lucrării lui Schlozer despre Istoria
germanilor din Transilvania, unde marele gînditor de la Weimar, Herder;
exprimacîteva din ideile sale privitoarela specificuletnic al popoarelor,vorbind
de faptul că lucrarea face dreptate "caracteruluigerman", "dovedind meritele
sale prin fapte; o carte care invocă istoria să spună: aşa am fost şi-am vrut noi să
fim, şi aşa am fost noi în diferite regiuni,mai curind decît alte popoaredin jurul
19"BlăuerfurGeist",VII,1843,nr.43(23oct.).
20Vezipentrutoateinfomaţiile
carevorurmaIosifPervain,
AnaCiurdariu,
.AurelSasu,
Româniiîn periodicelegermanedin Transilvania(1841-1860).Bibliografieanalitică,
Bucuresti,
1983.
11Feuilleton,
în "Sieb.Bote",LIX,1844,nr.46(lI iunie).
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nostru. Asta este isprava noastră! Despre autorul unei astfel de cărţi se poate
spune că şi-a făcut mari merite pentru naţiuneasa" 22.E aici exprimatăintreaga
esenţă a teoriilorherderiene,care ne-auinfluenţatşi pe noi.
03. Un alt aspect important al interferenţelorculturale germane-române
din Transilvaniaacestei epoci este oferit de graficul prezenţelor literare din
Principate ..în coloanele acestor periodice. Trebuie să remarcăm încă de la
început că periodicele germane din Transilvania au avut în vedere în chip
permanentcultura şi literaturaromânăde peste munţi. Văzîndîn 'apariţiaacestor
foi "un mijloc de comunicarereciprocăa oamenilorluminati, cinstiţi, nobili in
scopul promovăriiadevăruluişi a gustului,a bundo! moravurişi a prosperităţii
patriei", - cum se exprima "SiebenburgischeQuartalschrift"la 1790 -, presa
germanăşi-a propus de asemeneasă urmărească.felul în care apare şi înfloreşte
literatura unui popor, să vadă cum se răspîndesczorile artelor şi ştiinţelor"23,
acest.lucrufiind valabil şi pentru literaturaromână,pe care ele o ţin mereu sub
observaţie. Sînt edificatoare în acest sens, numeroasele dări de seamă şi
corespondenţe publicate de aceste periodice privitor la starea economică,
culturală şi politică a vecinelorTransilvanieidin răsărit, Cu care nemţii de aici
făceau un comerţ dintre cele mai intense. Nu întîmplător se publică periodic
pretul cerealelordin Moldovaşi Valahia,se dau date desprecomerţulcu vite, oi,
piei, postav, unelte din fier, armamentetc., în paralelcu observaţiidespre starea
învăţămîntului,teatrului,culturii,literaturii.O primă.dare de seamăeste încă din
1790, apoi numărul lor creşte an de an; ziarul "Der Kriegsbote"arăta că la
Bucureşti .,există chiar şi un teatru, aşa cum se poate închipui dincolo .de
graniţele Europei culte". Peste. puţin timp, "SiebenburgischeQuartalschrift"
vorbeade apariţiaunor cărţi importanteprecumDe obşte geografia a lui Buffon
în. traducerea lui Amfilohie Hotiniul sau a operei lui Metastasio Achite de
Seyrus, în traducerea.lui Iordache Slătineanu,acesta lăudat pentru bunul gust
pentru artele frumoase pe care îl are 24,Starea culturalăînapoiată este pusă pe
seama guvernării despotice a hospodarilor, care "pe lîngă alte măsuri
nelăudabile, urmăreşte şi oprimarea pe cît se poate a talentelor şi a culturii
spiritului, pentru a putea pescui cît mai bine în apă tulbure". Peste cîţiva ani
lucrurile se schimbă observîndu-semutaţiile produse pe terenul cultural in cele
două provincii. Aşa de pildă o dare de seamă din 1837 intitulată Despre
literatură şi publicisticăîn Transilvaniaînregistreazăcu bucuriecă românii din
Ardeal sînt în contactcu fraţii lor de grai, care şi în Moldovaau început cu vădit
succes o îndreptare a limbii şi luminarea poporului", Anterior se salutase
22Yaterlanâische
Anzeigen.
Literarische
Gesellschaft,
în "Sieb.Quart.",VII, 1801,
trim.1,alt.III.
23Corespondez,
în "Sieb,Wochenblatt",
III,1839,fir.10(7martie).
24"Sieb.Quart.",
VI,1198,p. 80-92.Vezişi anuntuldin1febr.1790.
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prezenţaunor tineri românide dincolola şcoliledin Braşov, se treceau în revistă
cele patru tipografii existente, se saluta presa apărută prin grija lui Asachi sau
Heliade şi se consemna apariţia unor lucrări ştiinţifice, precum Istoria lui
Florian Aaron sau dicţionarelealcătuite de Vaillant şi Poenaru. Se aveau în
vedere chiar restricţiilevamale şi cele legate de cenzură,care împiedicau libera
circulaţie a cărţilor româneşti dinspre Principate spre Transilvania,
exprimîndu-sesperanţacă Austria "va ridica aceste oprelişti şi va comercializa
în statele sale şi cărţi româneşti"25.
Un interes sporit pentru literatura română din principate se înregistrează
după 1840, cînd mai ales în paginile revistelor "Blătter fur Geist" şi
.,Transilvania"îşi fac loc traduceri şi comentariiprivitoare la progresul literar
românesc. Publicistul Stephan Adolphi, de pildă, va face o amplă trecere în
revistă a principalilorscriitori români, de la Iancu Văcărescu la Mumuleanu,
Cârlova, Heliade, Gr. Alexandrescu,Pleşoianu,
Marcovici,
,
.. Poteca, Aristia si
,
alţii. Primii scriitoritraduşi sînt Asachişi Kogălniceanu,urmaţi de C. A. Rosetti
şi Vasile Alecsandri.Din Asachi se traduc Dochia şi Traian (1841) şi nuvela
Ruxandra (1842), alături de Dochia şi Traian sub Muntele Pion în Moldova,
care e dată în mod greşit ca poezie populară;din C. A. Rosetti se traduce poezia
Schimbarea mea, din C'. Negruzzi, nuvela AlexandruLăpuşneanu (1841), din
V. Alecsandri Dialog politic, reprezentatpe seama Teatrului Naţional din Iaşi
(1857); din Kogălniceanu, introducerea la cursul de istorie naţională şi
cuvîntarea la înscăunarealui Cuza etc. Aceastăinsistenţă pe figurile româneşti
culturale de seamă ale epocii, la care se adaugă transilvăneniiCipariu, Bariţiu
sau Şaguna, denotă o amplă schimbarede optică în politica dusă de redactorii
foilor germane din Transilvaniafată
, de cultura si
, literatura română. Dacă în
prima etapă de apariţie a acestor foi se pot înregistra numeroase critici şi
rezerve, vorbindu-se despre populaţia română din Transilvania cu mai puţin
respect (ca o .mrmă valahă"care nu avea statutul de natio), după aceastădată ei
sînt siliti să recunoascătot mai mult că situaţiaunui Ardealdominatde oligarhia
maghiară este un nonsens. Atunci cînd ungurii încearcă să introducă limba
maghiară drept limba oficială a Principatului, saşii sînt cei dintîi care se
împotrivesc arătînd că "dacă intenţia noastră de a înlesni unui număr cît mai
mare de oameni citirea şi înţelegerealegilor ar fi sinceră, atunci aceste legi ar
trebui concepute fără îndoială în limba valahă, deoarece numărul locuitorilor
valahi Întrece numărul tuturor celorlalte naţionalităţi din Transilvania
împreună"26. Dacă iniţial politica săsească a constat din "apropiereafirească
către neamul german apuseanşi nu către cel maghiaroriental",acum ea caută o
soluţie de colaborareşi bună vecinătate cu celelalte naţiuni ale provinciei, în
25"Sieo.Sote",1841,nr,7.
26"Transilvania",
1842,nr.60.
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MIRCEA
POPA

primul rînd cu cea românească,căreia nu i se mai interzice accesul la progres,
civilizatie, cultură, drepturi economiceşi politice, aşa cum o arată autorul unor
Scrisori din şi despre Transilvania în 1843, cînd scrie: " ... 0 naţiune care de
altfel formeazămajoritateapopulaţiei şi care suportă toate sarcinile publice în
mod egal cu celelalte naţiuni conlocuitoarenu poate fi refuzată în cererile ei
de-a obtine drepturiegale.Desigur principiileluminatetrebuiesă învingăfaţă de
drepturilepur istorice... Saşii doresc în mod sincer ca valahii să fie luminaţi şi
să progresezeîn cultură, deoareceeste în interesul lor ca să aibă vecini cît mai
.
';
, învătători
,
înaintaţi.Pentru
aceasta trebuie să li se dea valahilorbiserici, scoli
si
mai bine plătiţi decît pînă acum. O neglijare a cultivăriiacestui popor este un
păcat, nu numai împotriva naţiunii valahe, dar chiar şi împotriva spiritului
uman" 27,
Este o înţelegerenouă a realităţiicu care mentalulgermandin Transilvania
va intra în perioada revoluţiei de la 1848, aducătoare de mari schimbări în
privinţa configuraţieipolitice generale.Presa germanăde aici are meritul de a fi
contribuitîn mod substanţialla această.schimbarede perspectivă.
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27,;rransilvania",
1843,nr,64-66.

