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În procesul amplu şi complicat al formării mecanismelor culturii moderne, 
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 momentele devenirii lor specifice fără o cercetare sistematică a 
ziarelor şi revistelor epocii, prin care ele s-au manifestat şi au existat. Aceasta, 
cu atît mai mult cu cît Transilvania reprezintă un caz aparte de interferenţă 
spirituală şi socială, în care popoare diverse trăiesc şi durează culturi paralele, de 
tip naţional, aflate nu de puţine ori în contradicţie sau 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 înfiinţeze propria lor presă şi 
să acceadă la o mişcare ziaristică pe măsură, românii din Transilvania au fost 
nevoiţi să apeleze la presa celorlalte naţionalităţi, în special a celei germane 
(săseşti) prin intermediul căreia să poată lua cunoştinţă de evenimentele ce se 
petreceau în lume.' Dacă faţă de presa maghiară, inteligenţa română din 
Transilvania a manifestat în mod constant reticenţă şi chiar ostilitate, datorită 
faptului că ea putea fi percepută mental ca o prelungire a politicii oficiale de 
deznaţionalizare şi oprimare politică şi socială, faţă de presa germană, luată 
global, atitudinea intelectualităţii româneşti a fost mai nuanţată şi, în multe 
cazuri, binevoitoare, Presa germană a fost văzută, în general, ca o presă aliată, în 

* Comunicarea de faţă a fost redactată pe baza materialului excerptat sub formă de fişe 
de poetul Lucian Blaga, angajat pe atunci la secţia de istorie literară a Institutului de Lingvistică 
şi Istorie Literară .Sextil Puşcariu" din Cluj, spre a lucra la tema Românii În periodicele 
germane din Transilvania (1778-1848" fişe folosite mai tîrziu şi de autorii lucrării de 
bibliografie analitică cu acelaşi titlu, apărută în 1977 (vol. 1) şi 1983. (vol. Il) la Editura 
ştiinţifică si enciclopedică, respectiv Iosif Pervain, Ana Ciurdariu si Aurel Sasu. Fisele 
;espectîve e păstrează astăzi în arhiva secţiei de istorie literară din Cluj-Napoca, • 
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lupta pentru aceleaşi drepturi şi împotriva aceleeaşi opresiuni: expansiunea 
limbii maghiare în cancelaria din Transilvania şi încercarea de dominare 
politică nedeseriminatorie a nobilimii maghiare de aici. În al doilea rînd, presa 
germană s-a făcut temporar şi purtătoare de cuvînt a doleanţelor româneşti şi s-a 
interesat mult mai atent şi in chip constant de problemele strigente care agitau 
viaţa social-politică şi culturală a românilor, deschizînd rubrici speciale 
consacrate acestora (intitulate Moldau, Walachei, Siebenblirgenş, susţinute pe 
anumite segemente de corespondenţi locali sau trimişi, care beneficiază de 
informaţii cît se poate de obiective, luate de la faţa locului 1. Pe de altă parte. 
reflectînd într-un chip mai intim problemele politicii 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 
reformist de tip iluminist urmărit cu consecvenţă în timpul' Mariei Tereza, al lui 
Iosif al II-lea, Leopold şi Francisc. Astfel că la apariţia presei germane din 
Transilvania, a fost firesc ca inteligenţa română din toate provinciile româneşti 
să fi văzut in ea un factor de informare absolut necesar, mai ales că şi presa 
germană avea nevoie de o piaţă de desfacere lărgită în cercurile româneşti, pe 
care căuta si şi le atragă de partea ei. Aşa se face că presa germană menţine un 
nivel constant de informaţii privitor la români pe tot parcursul apariţiei ei, de la 
ziarele politice, precum Siebenburgiscbe Quartalschrift (1790-1801), 
Siebenbiirgische· Provinzialbiauer (1806-1824), Siebenburgischer Wochenblatt 
(1838, 1842-1949), Siebenburgischer Bote (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. Datorită marelui număt de ştiutori ai 
acestei limbi printre români, care sau format în bună parte in medii universitare 
germane şi chiar pină tirziu (vezi şcoala junimistă), orientarea spre cultura 
germană a fost puternică si durabilă în 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 
cercetarea presei germane din Transilvania. 

1 Presa germană din Transilvania a mai fost cercetată de: Iosif Wolf, Imaginea 
antichităţii În "Siebenburgische Quartalschrift" (1790-1801) şi "Siebenburgische 
Provtnzialblâtter" (1805-/824) În Acta Musei Napocensis, 1977, p. 425-432; Idem, Începutul 
presei cultural-ştiinţifice În Transilvania, "Siebenbărgische Quartalschrift" (1790-1801), in 
Acra Musei Napocensis, XV, 1978, p.431-445; ldem, Problematica românească În 
istoriografia săsească (1790-1848), in Acta Musei Napocensis, XVI, 1979, p. 325-335; Mircea 
Popa, Aspekte der rumliniscqen Kulturellen 'entwicklunwaus der Perspektive der 
Siebenburgische-sachischen Presse bis 1848, în Forchungen zur Yoiks-und Landeskunde, Sibiu, 
1991, band 34, Of. 1-2, p. 101-108. 
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o 1. O primă idee care se desprinde din cercetarea acestei prese este aceea 
care trimite la rolul de intermediar, de modelator de cultură pe care l-a avut 

pentru o parte a integenţei româneşti de aici, care a ajuns astfel la contactul cu 
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 
publicului cititor din Transilvania, care le şi putea procura prin intermediul unor 
librari şi negustori de carte din Sibiu sau Braşov. Aşa, de pildă, cu regularitate 
se informează despre cărţile sosite la librăria Martin Hochmeisterdin Sibiu, care 
în 1830 a deschis şi un cabinet de lectură 2, în paralel cu acela al li b rări ei W. H. 
Thierry care, în 1827, deschide la Bucureşti un "Magasinde Livres, d'Estampes 
et de Musique", cu un cabinet de lectură, o bibliotecă de împrumut si o legătorie 

de cărţi 3. În lista de cărţi anunţată.de librăria lui W. H. Thierry de' la Sibiu din 

1827 se ana şi un Calendariu pe anul de la Hristos ... , probabil cel scos de 
Ştefan Neagoe la Buda, în acelaşi an, ca şi Lexiconul de la Buda, care se vindea 
la librăria lui Hochmeister,. alături de Geografia Marelui Principat al 

Transilvaniei a preotului sas Marienburg şi a istoriei despre Robinson de J. H. 
Kampe. 

O literatură. clasică, de tip iluminist sau romantic şi-a făcut loc tot mai 
pronunţat în paginile acestor ziare şi reviste, trezind şi localnicilor gust pentru 
cultivarea elegiei, scrisorilor, imnurilor sau a altor specii literare (memorialul de 
călătorie). În 1801, de exemplu, Siebenbiirgisches Intelligenzblau din Sibiu 

publică în traducere germană celebra elegie Cimitirul satului a lui Gray 4, 

tradusă mai tîrziu si de romanticii nostri, an în care se mai Eublică un pastel 
, , 

intitulat Vie Sehnsucht (Dorinţa), o poezie filosofică, D' 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 (Virtutea de 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), 
dimpreună cu o Odă la onomastica împăratului Francisc al li-lea, despre care 
aflăm căa fost CÎntată la Bucuresti de către Johann Roth la 4.octombrie 1801 5. , 

Tot în acest cadru sînt publicate poezii de Byron, Goethe, Chamisso, 

Schiller, VogI şi alţii, insistîndu-se mai mult pe sentimentul naturii şi cel al 

2 Ankundigung einesneuen Lese-Cabinetts (Înştiinţare despre.unnou cabinet de lectură) 
în "Sieb. Bothe", XLIV, 1830, nr, 87 (3 nov.) 

3 Anzeige-Annonce-Vestire,în "Sieb. Both", XLI, 1827,nr.34 (25 aug.). 
4 Der Dorfkirchhof (Cimitirul satului). Aus dem Engfischen, în "Sieb. Int.", X, 1801, 

nr, 34 g.e'pt.). .. Sieb.Tnt, ,X, 1801, nr. 40 (19 oct.) 



16 MIRCEA POPA 
---------------------------- 

iubirii, pţ idilă şi pastel. Nu întîmplător numele lui Gessner şi Kleist circulă 

mult în paginile acestor reviste şi nu întîmplător numele lor pot fi descoperite în 
articolul Despre idile publicat de Ioan Barac în gazeta sa Foaia duminecii din 

1837 la Braşov. Într-un articol despre iubire, din 1838. se invocă opera unor 
scriitori ca Metastasio, Petrarca, Kisfaludy, Berssenyi, Csokonai, Schiller, iar un 
altul din 1790 intitulat Ubersicht der neuesten Literatur ia în considerare lucrări 

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, M erei er, Goethe, Goldoni, Beaumarchais, 

Betruch, Diderot, Shakespeare, Hugo, Scribe. Teatrul a fost în epocă un adevărat 

cîmp de întîlnire al ideilor, o scoală a moravurilor si a gustului si numeroasele , ,., 

reprezentaţii date de trupele germane la Sibiu, Braşov, Mediaş, Cluj, Bistriţa, 
Arad, Timisoara, Oravita etc. au constituit o reală scoală de literatură pentru " , 

mulţi intelectuali români ai Ardealului. Amintim că se publică reviste speciale 

de teatru, se face cronica spectacolelor, se dă lista reprezentaţiilor, însoţite de 

versuri închinate susţinătorilor teatrului. Trupa Seipp a fost una dintre cele mai 
cunoscute si activitatea ei n-a rămas Iară urmări, îndemnînd pe multi din , .. .. . , 
scriitorii români ardeleni să se dedice teatrului sau traducerilor din teatru (Ioan 

Barac, Vasile Aaron, Alexandru Gavra s.a.). Nu se poate face o istorie a 

teatrului din Transilvania fără o urmărire atentă a tuturor acestor publicaţii în 

care informaţiile despre teatru sînt la fiecare pas. 
Iluminismul transil vănean ca si preromantismul si . romantismul s-au , .. , ..... 

dovedit a fi la fel de legate de literatura colportată în paginile acestor periodice. 

Fabula şi istorioara cu tendinţă moralizatoare, cultivate de Lessing sau 

Gotsched, se împletesc cu ideile lui Herder şi Goethe-sau cu poezia intimi stă 
scrisă de un Rolbach, Christian Heyser, Balius, Geltch, Palmer, Marbach, 

Gusek, Merienburg, poeti ocazionali cu oarecare circulaţie în paginile gazetelor 

nemţeşti din Ardeal. Ei sunt urmaţi de marii reprezentanţi ai romantismului 
german, Burger, Uhland, "Heine, Schiller sau Goethe, despre care se dau 

numeroase ştiri, anecdote biografice, prezentări, necroloage. Heineeste 
comemorat fa centenarul morţii sale din 1856, la fel ca Schiller în 1859, cînd 

presa transilvăneană abundă în acţiuni comemorative în 'mai toale oraşele 
importante ale Ardealului, Sibiu, Brasov, Bistriţa, Sighisoara, Medias, Orăstie, , " " 

Alte actiuni sînt consemnate a fi avut loc la Viena si Bucuresti. 1" , , 
02. Al doilea punct important care trebuie relevat în legătură cu această 

presă este interesul ei constant pentru promovarea unei literaturi locale, 
caracterizată prin ceea ce am putea numi un soi de transilvanism avant la lettre. 

Curentul se caracterizează prin 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 încearcă pe toate căile crearea unui anumit sentiment al locului, al 

apartenenţei la viaţa şi istoria provinciei, la născocirea chiar a unor mituri şi 
traditii locale. Sasii si maghiari care nu sînt originari din Transilvania îsi caută , ,,- .-., 
rădăcini cît mai adînci în trecutul ei si această temă comună care îi uneste este , , 
âacismul. Există în epocă un adevărat cult pentru legendele ceţoase ale 
trecutului îndepărtat şi nu de puţine ori saşii lasă impresia că se vor descendenţii 
goţilor din antichitate, iar uneori chiar ai geţilor, Antichităţile Transilvaniei îi 

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 români urmaşii dacilor, nu se poate stăpîni să nu facă aluzie 
la revendicările lor. din Supplex, scriind: "Valachii, desi descendenti ai dacilor, . , ., 
şi-au luat numele de "Romanoi" din motivul că au sperat să le fie vreodată de 
folos, aşa cum se dovedeşte prin cererea valachilor din 1791" 6. Descoperirile de 
la Grădiste stau mereu în atenţia ziarelor germane si preocupările pentru vechea ,. , . ., .. 
istorie a locurilor este continuă. Mai amintim că Blditer fur Geist publică. 

lucrarea lui Thalson despre Dacia şi se comentează pagini din lucrările baronului 
D. Hausser despre călătoriile lui pe aceste locuri, cu dese trimiteri la romanitatea 

românilor, pe care comentatorii lui saşi sînt obligaţi să le ia în seamă, scriind: 
"Cine o-a auzit despre români altceva decît că se numesc romani acela se 

gîndeşte numaidecît la originea lor romană şi se bucură cu autorul cărţii de a fi 
găsit în carne şi oase în Transilvania pe actorii care, altfel, pentru scena din 
Pompei trebuie să-i născocească-în spirit" 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 degrabă înclinaţi să le conceadă pe 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 

ştiinţifică din Gottingeniniţiază un concurs pe 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 fur Ucist", 1, 1837, nr, 24 (1 dec.), p. 110 -112 şi fir. 2 (8 dec.), 

p. 193-195. E vorba de comentariul la cartea lui D. Hausser, Alpes el Danube Oii voyage en 
Suisse, Syrie, Hongroise el Transylvanie, Paris, U\35. O discuţie asupra Supplexului se face şi în 
articolul Geschichtliche Widerlegung der im Namen den waladuschen Nation in Siebenbiirgen 
unter dem Landstag 1791, în "Blatter fUr Geist", VI, 1843, Of. 31-38. 
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Christian Engel, amîndoi realizînd o mică schiţă de istorie a dacilor şi atingînd, 

desigur, şi problema etnogenezei românilor, chiar dacă nu cu argumente 
întotdeauna de bun simţ. Discutia stimulează si 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 universităţii din Jena, profesor la Braşov iar apoi prelat; Heyser 
publică În "Siebenbiirgische Provinzialblau" din 1824 poezia Abschied eines 
romischen Colonisten von Dacien, als selches auf Aurelians Bofehl dan 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 continuităţii românilor în Dacia se 'împleteşte cu presupusa descendenţă gotică 
a sasilor transilvăneni si 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 

germană şi cea românească în tălmăcirea lui Lucian Blaga: 

Sich er ontweicht, und verlasst die Erebrung des măchtingen Holden 
Der von Tibiscus zum Phrat siegend die Waffen einst trug; 
Gibt der zerstorenden Wuth ach! die horrliche Sahopfung der Romer 
Preisz, die in Garten und Haus wandelte Wildniss und Fols 

Schutzet ihr Gouer, o schuztt ihr solber die Tompel, die fromne 
Ehrfuncht der Abner Euch hier einst vor Jahrhunderten sehuf. 

Sehutztet den friedlichen Hoerd, ihr selbst nun heil' ge Periaten, 
Dieihr Geschlecht auf Geschlecht wandeln und schaffen hier Saht 

Die ihr als Frendlinge einst in die neue gefiirchtete Heimath 
Wandertet, liehend doch bald weiltet in Daciens Seens. 

* * * 

Trist răsună tu1nice multe plecarea poruncind-o. 
Coline dacice, rămas bun! Patrie surÎzătoarc rămii cu hine. 

Hoardele barbare ale goţitor ne alungă departe de voi, 
Deprute de voi răsună chemarea lui Aurelian. 

V ulturul roman nu vă mai poate apăra de-acum împotri va 

Năvălirii sălbaticilor. Iată că el să-ndepărtează în faţa furtunii 
El pleacă şi părăseşte cucerirea eroului puternic, I 
Care a purtat aIl)lele. învingătoare de la Tibiscus la Phrath. 

El lasă pradă furiei distrugătoare minunata creaţie a romanilor 
Care a prefăcut în case si grădini sălbătăciile si stîncile. , , 
Zeilor, apăra{Î voi înşivă templele pe cari 
Vi le-am clădit înainte cu secole multe. 

8 "Sieo. Prov.", V, 1824, fase. III, art. 4. 
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Apăraţi căminul pacinic, voi înşivă, penaţi sfinţi, 
Voi cari aţi pribegit ca străini în noua patrie temută, 
Dar cari curînd aţi rămas îndrăgind meleagurile Daciei ! 

Trecutul şi istoria rămîn în acest răstimp principalele argumente pentru 
campania de redeşteptare naţională a fiecăreia dintre naţionalităţi, dar saşii caută 
mult mai intens decît alţii să pună în valoare acele momente si figuri din trecutul , A 
Transilvaniei care adună la un loc pe români, unguri şi nemţi. In paralel cu 
scrierea istoriei patriei comune, o serie de scriitori saşi încep să scrie nuvele şi 
povestiri inspirate din viaţa iprincipilor Transilvaniei sau să ofere biografii 
romanţate ale acestora (Daniel Roth, Principi electivîş. Se remarcă in acest sens 
Adolph Marienburg, care începe în 1840 cu Maria Christina, arhiducesă de 
Austria, principesă a Transilvaniei 9, 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 reacţiona în nici 
un fel la cavalerismul medieval al acestor principi, care lor le era străin. Vor 

reacţiona însă cu simpatie la o serie de materiale inspirate din viaţa domnilor sau 
figurilor istorice româneşti, care se vor înmulţi extraordinar in această epocă. 

Găsim ştiri despre Spătarul Nicolae Milescu , despre Tudor Vladimirescu (o 
biografie romanţată), despre Ioan Corvin de Hunedoara, Petru Rareş, Radu 
Şerban şi legăturile sale cu Braşovul, Vlad Ţepeş, Baba Novac, Mihai Viteazul. 
Răscoala lui Horea reţine mult atenţia presei germane, lupta sa pentru drepturi 
făcînd chiar obiectul unei piese de teatru, Vie Entfiihrung des Yize-gespans A. v, 

9 "Blatter fur Geist", IV, 1840, nr. 48-50. J. 
10 Rapsodien aus des Freiherrn Niklas Iosika Letzen Bâthori (Rapsodîi din "Ultimul 

Bathori" al baronului Niklas Josika), în "Blatter fur Geist", II, 1838, nr. 14 (6apr.). Pornindu-se 
de la exemplul acestui roman, "Blătter fur Geist" deschide o discuţie pe tema Denkebilder uha 
den Niitzen des historischen Romans und geschihtlicher fiir Siebenburgen (Despre folosul 
romanului istoric şi a biografiilor istorice pentru Transilvania), în care se subliniază importanţa 
romanului istoric si a-biografiilor istorice, aducîndu-se În discutie numele lui Hume, Schiller, 
Voltaire, Gibbon, Puffendorf, şi arătîndu-se că istoriografia tranilvăneană este încă datoare cu 
seri eri de acest gen. Credem necesar să reproducem şi comentariul lui L. Blaga privitor la 
chestiunea în dezbatere: .Articolul acesta, În care se pledează cu entuziasm pentru cultivarea 
romanului istoric şi a biografiei romanţate, rezumă, după părerea noastră, atitudinea revistei 
"Bl, f. Geist" din aceşti ani, căci revista il publicat cu insistenţă asemenea lucrări. Mai notăm că 
îndeosebi în aceste lucrări se manifestă tendinţa spre "transilvanÎsm" a revistei. în revista 
românească, contemporană, "Foaie pentru minte" nu se remarcă acest interes "transiivanist", 
care cultivă istoria principilor transilvani sub forma povestirii istorice, din care rezultă trecutul 
celor trei naţiuni politice transilvane. în .. F. pt, M." se remarcă un interes pentru patria 
transilvană în altă perspectivă, 1n perspectiva ridicării românilor la egală situaţie cu celeialte 
naţiuni. Românii n-au nici un motiv să glorifice trecutul feudal al ţării". E de menţionat că 
ziarul "Sieb. Bothe" deschisese în 1805 o discuţie asenl.ănătoare, pornind de la "legea cenzurii 
ÎJnpusă de citirea unor roUlane "nesărate" foarte dăunătoare culturii morale, care abat thleretul 
de la studiul ştiinţelor serioase", hotă.fÎndu-se că "Vor fi permise 11umai J'Omanele care pot fi 
considerate capodopere ale unor scriitori buni şi care pot ti privite ca "un adevărat cîştig pentrtl 
artele frumoase", îmbil1înd valoarea estetică cu respectul pentru ceea ce e moral şi sfînt. 
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Farray aus dem Schlosse Soborşin (Răpirea subprefectulul Andres Farray din 
castelul Săvîrşin}, despre care scrie "Siebenburger Zeitung" nr. 89/1784. 

Dar figura istorică cu cea mai mare circulaţie în presa germană este cea a 
lui Mihai Viteazul. O întreagă literatură se dezvoltă acum în jurul figurii sale, 
culminînd cu încercarea de confiscare a memoriei sale în interes naţional local. 
Astfel Anton Kurz publică o legendă locală ("BIătter fur Geist, nr.2711841), 

potrivit căreia Mihai Viteazul ar preveni-din Ardeal, din regiunea Dobîca, 
cunoscut centru nobiliar, unde documentele consemnează boieri refugiaţi din 
Muntenia, Intitulată Die Sage von der Abkunft des Walachischen Fursten 
Michael oder die Woiwoden zu Doring (O legendă despre originea voievodului 
valah Mihai sau voievozii de la Dobtcaţ, această legendă a fost culeasă de la 
Miercurea Sibiului. Potrivit ei, Mihai ar fi fost un copil orfan de român, ajuns în 

slujba unui ţăran din satul Dobîca, Dormind într-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 interpreteze semnul de bun augur, ei îl consideră aducător 

de rău (prevestitor de moarte), ceea ce-i determină să-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-se la curtea unui boier unde 
devine cel mai bun tovarăş al fiului acestuia. Trimis să-I Însoţească pe tînărul 
boier la Constantinopol, Mihai învaţă carte, făcîndu-şi numeroşi prieteni printre 
turcii înstăriţi, astfel că atunci cînd tînărul boier moare, el îi ia locul şi este ales 
domn. După Şelimbăr, Mihai intenţionează să-i pedepsească aspru pe cei din 

Dobîca, dacă aceeaşi Marie nu l-ar îndupleca să-i ierte. Din dragostea lor se 
naşte un copil, căruia i se dă numele de "Voievod", punînd bazele unui neam de 
nobili în localitate. Legenda e un produs literar interesant, ilustrînd marele ecou 

pe care Mihai l-a lăsat în amintirea ţăranilor români şi saşi de aici. 
Marele voievod mai apare ca erou în nuvela.Der Verbante (Exilatul}, a 

cărei intrigă se ţese în jurul dragostei dintre postelnicul Gligorescu şi fiica lui 
Mihai, Florica, Informaţiile istorice despre epocă şi faptele sale aproape că nu 
lipsesc din niciuna din publicaţiile pe care le avem în vedere. Ele vorbesc despre 
campaniile lui Mihai împotriva turcilor, de ocuparea Ardealului, uciderea lui 

Andrei Bathory şi relaţiile sale cu Basta sau publică extrase din cronici, acte, 
documente, scrisori şi izvoare memorialistice locale, care îl numesc nu de putine 
ori "tiran" şi .monstruosul străin" 11. Oricum, astfel se marchează un moment 
important din instituţionalizarea mitului lui Mihai Viteazul în decursul veacului 
al XIX-lea. 

Alături de istorie un loc important în trasarea repere lor acestui curent 
transilvan în artă si literatură îl constituie etnografia si folclorul, descrierile de , , 
călătorie. Revistele germane publică an de an un număr .însemnat de însemnări 

Il Poem anonim în "Blatter fur Geist", II, 1838, nr.36 (1 sept.). 
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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 laitmotiv în mai multe scrieri, contribuindu-se 
astfel la crearea unei mitologii locale atracţioase, demnă să captiveze atenţia 
străinilor 12. Un călător prin Bucegi ţine să sublinieze că .. anevoie segăseşte un 
munte mai romantic ca Bueegii" 13, comparind traiul localnicilor cu 

patriarhalitatea antichităţii. .,Totul aminteşte de popoarele patriarhale, căci 
civilizaţia n-a pus decît prea puţin piciorul aici şi un nou Virgil ar putea să CÎnte 
aici noi CÎntece păstoreşti însufleţit de sunetul fluierului lui Pan, folosit încă în 
simplitatea sa originară" 14, 

Uneori aceste descrieri merg mînă în mînă cu elogiul cald al antichităţii, 

cu îndemnul păstrării şi cultivării spiritului clasic moştenit din străbuni. Astfel, 
un corespondent din Ţara Românească trece brusc, într-o relatare, la accente 

patetice, văzînd în întoarcerea la clasicitate o condiţie a regenerării pe teren 

naţional: .,Clasic este pămîntul Daciei noastre, clasic. Numele, faţa şi sînul lui, 
munţii şi cîmpiile, regina rîurilor Dunărea, toate mărturisesc de acestea. Oare 

mai ajunge-va el încă a doua clasicitate?" 15, Acest sentiment este întreţinut de 
călătoria în zona' ruinelor romane, prilej de a integra peisajul romantic în 

sentimentalitatea timpului şi legendara tradiţie 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 Dakenkănigs Schat: 
(Comoara celui din urmă rege dac) sau la cunoscuta legendă a întemeierii 

Mănăstirii Argeşului (Die Klosterkirche bei Kurtea â'Argeschş. într-un alt loc 
cîmpia Haţegului e comparată cu o "cîmpie a raiului"",Nu e de mirare  

conchide corespondentul - că aici au început să se aşeze românii şi că regii daci 
îsi stabilesc aici reşedinţa" 16, Un altul, vizitînd Blajul, recunoaste că vinul de ., . , :J ..., ... 

Blaj este un adevărat nectar, o băutură a zeilor, şi că a fost întîmpinat cu sare, 

pîine şi vin, după obiceiul locului. .Românul este deosebit de inteligent, învaţă 

repede şi înţelege cu uşurinţă" se spune în altă parte, în timp ce abatele francisc 
Pizzagalli arată că ardelenii vorbesc limba latină mai bine decît moldovenii si . , 

12 Ein Ausflug dem Butsets (O excursie În Bucegi), în "Unterhaltungsblatt fur Geist", I, 
1837, nr. 16 (6 oct.). 

13 Der Kloster am Butsets, idem, nr. 14 (22 sept). 
14 Einn Ausflug dem Butsets, loc. cit. 
15 Ţara Românească, in "Gazeta Transilvaniei", II, 1839, 1lI. 12. 
16 "Sieb. Zcitung", 1784, nr. 64. 
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muntenii 17. Cu toate rezervele pe care le au uneori, redactorii si colaboratorii . , 

foilor nemţeşti sînt siliţi să recunoască faptul că populaţia română este 

majoritară în Transilvania, că .,valahii sînt locuitorii ei cei mai vechi" (Eder) şi 

că viitorul aparţine acestei populaţii (,,Aceşti daci care ei înşişi se numesc pînă 

astăzi, cu un fel de mîndrie romană, români, formează vatra populaţiei în toate 
ţinuturile pe care coroana ungară le are dincolo de Tisa (străvechea graniţă a 

acestui popor"). În Of. 1 din 1837, vorbind despre românii ardeleni, revista 

"Blătter ftir Geist" arată că aceştia sînt "un popor folositor întregii ţări, 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, cumpătarea lorvconstituţia lor solidă, împreună cu 

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 apropiere faţă de literatura şi poporul român din Transilvania şi din 
Principate, climat oglindit, pe de o parte, în subiectele tot mai numeroase pe 

care scriitorii saşi le tratează din viaţa poporului român, şi pe de altă parte, prin 
reproducerea tot mai masivă din literatura lor. În primul caz amintim CÎteva 
nuvele cu tematică românească, precum Ein 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 Gheorghe Semenescu ; Der 
Pfarrhof zu Klein Schenk (Parohia din Şinca Mică) de Daniel Roth, avîndu-l ca 

erou pe ţăranul român Musteţ şi tot de Daniel Roth, Die Schlacht dem Brotfelde 
(Lupta de pe Cîmpul Pîinii); Ein walăchische- Scene aus Siebenbiirgen de 
Grunhold Adolphi (O povestire românească din 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 Walachei G. Bibesco (Alteţei Sale Principelui 
Valahiei G. Bibescuţ, imn pe care îl redăm tot în traducerea inedită în proză a 

lui Lucian Bleaga: ,,A locui în credinţa unui popor, care liber ne-a dat bunul său 

cel mai înalt. A văzut oare lumea pe toate tronuri le ei şi pe toate coroanele ei 

17 Aus dem Tagebuche eines Journalisten (Din carnetul unui jurnalist] în "Transilvania. 
Sieb B!7te", II, 1841, nr. 80 (15 oct.), 

18 "Sieb. Bothe", 1833, nr. 1. Vezi şi articohsl Aujzeichungen van einigen Reisen in 
Siebenburgen, unde se afirmă: "aod vezi acestea şi anume în multe locuri, trebuie să 
mărturiseşti că valahii sînt mulţi în ţară şi observatorului i se impune aproape imediat părerea 
că numai poporul valah va avea un adevărat viitor în Carpaţii de răsărit". 
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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 sfărîmat lanţurile noastre, Bibescu ne-a dus în lumină, şi 
ceea ce e.1 a făcut n-a făcut nimenea.pentru noi!" 19. 

Planul creatiei culte e dublat de un mare interes centru creatia ,. 1'''', 
popular-folclorică românească din Transilvania, care pătrunde acum în circuit 

european şi prin intermediul intelectualilor saşi, mari culegători şi preţuitori ai 
folclorului românesc 20. Între acestia se numără Franz Obert cu Romdnische , 
Mărchen aus Siebenbiirgen (Basme şi legende româneşti din Transilvania) 
volum prezentat publicului cititor de "Blătter fur Geist" din 1857; Fr. MullCt cu 

Siebenbiirglsche Sagen (Legende din Transilvania), discutată şi anunţată de 
aceeasi revistă în 1857; de lucrarea fratilor Arthur si Albert Schott, , " 
Walachischen Mărchen (Basme româneşti) apărută în 1845 (unul dintre fraţi, 
Arhur Schott, fiind cel care semnează în "Transilvania" mai multe basme 

româneşti, alături de proverbe şi anecdote ţigăneşti. Mai sînt publicate proverbe 
româneşti din volumul lui 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 , ,., 
Siebenbiirgische Landeskunde în mai multe şedinţe din 1844, ,,impresionînd 
extrem de plăcut" 21 întreaga adunare, după cum se exprimă vziarnl 
"Siebenbitrgische Bote" în coloanele căruia au apărut multe din aceste traduceri. 

Interesul pentru folclorul românesc este 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 
românesc realizată de maghiarul Acs Karly. Este O realitate care caracterizează 

întreaga epocă şi se înscrie în largul curent de cercetare a originii şi sufletului 

popoarelor prin folclor, aşa cum a arătat Herder, el însuşi o prezenţă remarcabilă 
în paginile revistelor germane din Transilvania. Astfel in ziarul 

"Siebenburgische Quartalschrift" 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; 

exprima cîteva din ideile sale privitoare la specificul etnic al popoarelor, vorbind 
de faptul că lucrarea face dreptate "caracterului german", "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 popoare din jurul 

19 "Blăuer fur Geist", VII, 1843, nr. 43 (23 oct.). 
20 Vezi pentru toate infomaţiile care vor urma Iosif Pervain, Ana Ciurdariu, .Aurel Sasu, 

Românii în periodicele germane din Transilvania (1841-1860). Bibliografie analitică, 
Bucuresti, 1983. 

11 Feuilleton, 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 naţiunea sa" 22. E aici exprimată intreaga 
esenţă a teoriilor herderiene, care ne-au influenţat şi pe noi. 

03. Un alt aspect important al interferenţelor culturale germane-române 
din Transilvania acestei 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 

permanent cultura şi literatura română de peste munţi. Văzînd în 'apariţia acestor 
foi "un mijloc de comunicare reciprocă a oamenilor luminati, cinstiţi, nobili in 

scopul promovării adevărului şi a gustului, a bun do! moravuri şi a prosperităţii 
patriei", - cum se exprima "Siebenburgische Quartalschrift" la 1790 -, presa 

germanăşi-a propus de asemenea să urmărească .felul în care apare şi înfloreşte 
literatura unui popor, să vadă cum se răspîndesc zorile artelor şi ştiinţelor" 23, 
acest.lucru fiind valabil şi pentru literatura română, 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 vecinelor Transilvaniei din răsărit, Cu care nemţii de aici 
făceau un comerţ dintre cele mai intense. Nu întîmplător se publică periodic 

pretul cerealelor din Moldova şi Valahia, se dau date despre comerţul cu vite, oi, 
piei, postav, unelte din fier, armament etc., în paralel cu observaţii despre starea 

învăţămîntului, teatrului, culturii, literaturii. O primă. dare de seamă este 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, "Siebenburgische Quartalschrift" 
vorbea de apariţia unor cărţi importante precum De 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 culturală înapoiată 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-se mutaţii le produse pe terenul cultural in cele 

două provincii. Aşa de pildă o dare de seamă din 1837 intitulată Despre 
literatură şi publicistică în Transilvania înregistrează cu bucurie că românii din 

Ardeal sînt în contact cu fraţii lor de grai, care şi în Moldova au început cu vădit 
succes o îndreptare a limbii şi luminarea poporului", Anterior se salutase 

22 Yaterlanâische Anzeigen. Literarische Gesellschaft, în "Sieb. Quart.", VII, 1801, 
trim. 1, alt. III. 

23 Corespondez, în "Sieb, Wochenblatt", III, 1839, fir. 10 (7 martie). 
24 "Sieb. Quart.", VI, 1198, p. 80-92. Vezi şi anuntul din 1 febr. 1790. 
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prezenţa unor tineri români de dincolo la şcolile din 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 dicţionarele alcătuite de Vaillant şi Poenaru. Se aveau în 
vedere chiar restricţiile vamale şi cele legate de cenzură, care împiedicau libera 
circulaţie a cărţilor româneşti dinspre Principate spre Transilvania, 

exprimîndu-se speranţa că 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 comentarii privitoare la progresul literar 
românesc. Publicistul Stephan Adolphi, de pildă, va face o amplă trecere în 
revistă a principalilor scriitori români, de la Iancu Văcărescu la Mumuleanu, 
Cârlova, Heliade, Gr. Alexandrescu, Pleşoianu, Marcovici, Poteca, Aristia si , .. , 
alţii. Primii scriitori traduşi sînt Asachi şi 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 Alexandru Lăpuşneanu (1841), din 

V. Alecsandri Dialog politic, reprezentat pe seama Teatrului Naţional din Iaşi 
(1857); din Kogălniceanu, introducerea la cursul de istorie naţională şi 
cuvîntarea la înscăunarea lui Cuza etc. Această insistenţă pe figurile româneşti 
culturale de seamă ale epocii, la care se adaugă transilvănenii Cipariu, Bariţiu 
sau Şaguna, denotă o amplă schimbare de optică în politica dusă de redactorii 
foilor germane din Transilvania fată 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 această dată ei 

sînt siliti să recunoască tot mai mult că situaţia unui Ardeal dominat de 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 înţelegerea legilor 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 "apropierea firească 
către neamul german apusean şi nu către cel maghiar oriental", acum ea caută o 
soluţie de colaborare şi bună vecinătate cu celelalte naţiuni ale provinciei, în 

25 "Sieo. Sote", 1841, nr, 7. 
26 "Transilvania", 1842, nr. 60. 



26 MIRCEA POPA 

primul rînd cu cea românească, căreia nu i se mai interzice accesul la progres, 
civilizatie, cultură, drepturi economice şi politice, aşa cum o arată autorul unor 
Scrisori din şi despre Transilvania în 1843, cînd scrie: " ... 0 naţiune care de 
altfel formează majoritatea populaţiei şi care suportă toate sarcinile publice în 
mod egal cu celelalte naţiuni conlocuitoare nu poate fi refuzată în cererile ei 
de-a obtine drepturi egale. Desigur principiile luminate trebuie să învingă faţă de 
drepturile pur istorice ... Saşii doresc în mod sincer ca valahii să fie luminaţi şi 
să progreseze în cultură, deoarece este în interesul lor ca să aibă vecini cît mai 

înaintaţi. Pentru aceasta trebuie să li se dea valahilor biserici, scoli si învătători . '; , , 
mai bine plătiţi decît pînă acum. O neglijare a cultivării acestui popor este un 
păcat, nu numai împotriva naţiunii valahe, dar chiar şi împotriva spiritului 
uman" 27, 

Este o înţelegere nouă a realităţii cu care mentalul german din Transilvania 
va intra în perioada revoluţiei de la 1848, aducătoare de mari schimbări în 
privinţa configuraţiei politice generale. Presa germană de aici are meritul de a fi 
contribuit în mod substanţial la această. schimbare de perspectivă. 

DIE DARSTELLUNG DER RUMĂNEN IN DER DEUTSCHEN PRESSE 
SIEBENBORGENS (RIS 1848) 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Autor analysiert die Beziehungen (und Interferenzen) zwischen der deutschen Presse 
und der rumănischen Literatul' und Kultur, wobei folgende Funktionen ersichtlich werden: 
1) Als Kulturvermittlung und - bildung zwischen der wertvollen europaischen (deutschen) und 
der rumănischen Literatur; 2) als Anregung einer Kulturstromung, die die spezifich nationalen 
ZUge jener Volker aufzeigt, die zur Bevolkerungsstruktur Transsylvanicns mitgehoren ; 3) als 
Moglichkeit der Behauptung und Integration der rumanischen Literatur und der rumanischen 
nationalen Eigenart in das europăische Wertesystem. 

27 ,;rransilvania", 1843, nr, 64-66. 


