Presa de limbă germană din Banat. 1771-1867
Rezumat
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În anul 1716 trupele habsburgice, aflate sub conducerea lui Eugeniu de Savoia,
au cucerit Timişoara şi până în 1718 Banatul, Oltenia şi nordul Serbiei. Această stare de
fapt este consfinţită prin intermediul păcii de la Passarowitz (21 iulie 1718). La sugestia
prinţului Eugeniu de Savoia, Banatul a primit statutul de domeniu al Coroanei şi al
Camerei Imperiale, care urma să fie administrat în mod nemijlocit cu ajutorul
administraţiei provinciale.
În condiţiile în care la momentul respectiv populaţia Banatului era destul de
redusă numeric, s-a luat decizia de a se atrage, pe lângă români şi sârbi din provinciile
învecinate, colonişti din centrul şi vestul Europei, îndeosebi din spaţiul german. Datorită
condiţiilor economice dificile, a suprapopulării şi a conflictelor militare, îndeosebi în sudvestul Germaniei, exista o disponibilitate mare de emigrare. În plus, celor care se
hotărau să emigreze în Banat le erau acordate suprafeţe de teren fertil, materiale
pentru construcţia caselor şi diverse înlesniri precum scutirea de impozit pe o anumită
perioadă de timp. În Banatul de câmpie au fost atraşi îndeosebi colonişti catolici cu
experienţă în domeniul agriculturii din sud-vestul Germaniei dar şi din Lorena, Alsacia,
Palatinat, Bavaria, Austria, Hessa, Franconia, Silezia, Boemia, Westfalia şi Elveţia. În
Banatul montan au fost aşezaţi îndeosebi muncitori calificaţi în minerit, metalurgie şi
silvicultură din Tirol, Stiria, Austria Inferioară şi Superioară, Boemia, Moravia sau
Slovacia.
În mod convenţional în istoriografie au fost totuşi stabilite trei etape principale
de imigrare a şvabilor bănăţeni: a) etapa carolină ( 1722-1726), b) etapa tereziană
(1763-1772) şi c)etapa iosefină (1782-1786). Colonizarea din Banat nu a fost lipsită de
greutăţi dar în pofida acestora şi a unei rate ridicate de mortalitate în rândul coloniştilor
în primele decenii, ea poate fi caracterizată ca un succes. De altfel, în această perioadă a
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Banatului imperial din secolul XVIII. au fost puse bazele dezvoltării moderne ale
Banatului fiind realizate mai multe proiecte majore de infrastructură precum realizarea
structurii urbane moderne a Timişoarei şi construcţia cetăţii Timişoarei; canalizarea
Begăi sau desecarea întinselor suprafeţe acoperite cu mlaştini şi implicit obţinerea unor
importante suprafeţe de teren fertil şi odihnit, optim pentru practicarea agriculturii.
Colonizarea cu populaţie cu experienţă în domeniul practicării agriculturii şi
introducerea de măsuri inspirate de ideile mercantiliste şi fiziocratice a fost uşurată de
inexistenţa unei pături nobiliare privilegiate şi a dus la transformarea provinciei în aşa
numitul „grânar al Imperiului”. Odată depăşite greutăţile iniţiale comunitatea germană
din Banat s-a organizat în forme specifice din punct de vedere al habitatului, şcolar sau
bisericesc. Literatura, teatrul, presa, arhitectura, sculptura, pictura sau muzica devin tot
atâtea domenii de manifestare a acestei comunităţii într-un Banat multietnic şi
multiconfesional.
Comunitatea de limbă germană era de altfel şi publicul ţintă al presei de limbă
germană din Banat, chiar dacă la sfârşitul secolului XVIII. aceasta se adresa unui public
mai restrâns şi cu predilecţie urban. În acest context am considerat că e potrivit ca
primul capitol al acestei lucrări să fie închinat constituirii, dezvoltării şi principalelor
forme de manifestare culturală a acestei comunităţi, care prin convieţuirea cu celelalte
etnii din Banat a exercitat o influenţă pozitivă de necontestat asupra acestora şi a
dezvoltării moderne a provinciei per ansamblu.
Cel de al doilea capitol analizează începuturile tipografiilor şi a ziarelor de limbă
germană din Banat şi evoluţia generală a acestora până la instaurarea regimului dualist.
Pentru a clarifica cât mai bine contextul în care au apărut aceste publicaţii, am încercat
să ofer o imagine de ansamblu asupra evoluţiei sistemului de cenzură din perioada
analizată.
A treia parte a lucrării este dedicată prezentării pe larg a ziarelor şi revistelor,
care au apărut în limba germană în perioada analizată şi pe care le-am putut identifica.
În acest sens am insistat cu precădere asupra informaţiilor de interes pentru istoria
Banatului.
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Primul ziar, apărut în Banat şi pe teritoriul actual al României, se numea
Temeswarer Nachrichten. A apărut începând cu 18 aprilie 1771 la tipografia lui Matthäus
Joseph Heimerl din Timişoara, încetându-şi apariţia după 13 numere. Pe lângă extrasele
din ziarele vieneze, ziarul cuprindea ştiri de importanţă locală. Cea mai importantă
contribuţie a ziarului la cunoaşterea istoriei locale o constituie dizertaţia privitoare la
istoria Banatului, de o surprinzătoare acurateţe. Faptul ca la vremea respectivă publicul
cititor de ziare din Timişoara era compus dintr-o pătură subţire de funcţionari ai
administraţiei provinciale şi ofiţeri, care oricum aveau acces şi la ziarele sosite de la
Viena explică apariţia scurtă a Temeswarer Nachrichten şi a celorlalte ziare bănăţene din
secolul XVIII., care din păcate nu s-au păstrat.
Ziarul Temeswarer Zeitung, scos de tipograful vienez Johann Thomas von
Trattner, a fost primul şi - pentru mult timp – singurul ziar cu conţinut politic care a
apărut la Timişoara. Acest ziar, al cărui titlu ne este cunoscut doar prin intermediul
procesului verbal al Consiliului Municipal din Timişoara, a avut o apariţie foarte scurtă.
În prima jumătate a anului 1787, Josef Eisenführer a obţinut dreptul de a
deschide o tipografie şi o librărie şi de a publica un săptămânal intitulat Temeswarer
Merkur. Aceasta a avut însă o soartă similară cu cel publicat de Trattner şi cu publicaţia
periodică Temeswarer Wochenblatt, editat de Ludwig Jonas în 1805. Şirul acestor
publicaţii, care au avut o apariţie extreme de scurtă, a fost continuat de Tagsbericht
(1809), apărut la tipografia lui Joseph Klapka. Acesta urma însă să aibă un rol important
în viaţa publicistică, culturală şi politică locală în perioada anterioară revoluţiei
paşoptiste. La 14 mai 1815 el a deschis prima bibliotecă cu împrumut din Banat.
În 1828 la tipografia sa şi-a început apariţia Banater Zeitschrift für
Landwirtschaft, Handel, Künste und Gewerbe, din care au apărut 78 de numere. Ziarul
cuprindea cu preponderenţă articole despre economie şi comerţ, preluate îndeosebi din
publicaţii din centrul şi vestul Europei. Intenţia acestui periodic era aceea de a oferi
sfaturi utile agricultorilor şi întreprinzătorilor din diverse domenii ale economiei pentru
a le permite acestora să îşi eficientizeze munca şi să folosească într-un mod cât mai
parcimonios resursele de care dispun pentru obţinerea unor rezultate optime.
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Aproape concomitent apar încă două publicaţii specializate în domeniul
teatrului, respectiv Notizen (1828) şi Thalia (1830-1831), care constituie premiere în
peisajul publicistic teatral sud-est european.
Începând cu anul 1831 tipograful Joseph Beichel publică săptămânalul
Temesvarer Wochenblatt, primul ziar din Banat care a apărut constant o perioadă mai
lungă de timp, respectiv până în 1840. Prin conţinutul său această publicaţie periodică
marchează un regres din punct de vedere cultural faţă de ziare precum ar fi Notizen sau
Thalia. Sesizând acest fapt Beichel transformă în 1840, după repetate încercări eşuate
datorită refuzului autorităţilor, acest ziar în unul de o mai mare diversitate şi calitate.
Spectrul tematic al noului ziar, care deşi purta acelaşi titlu nu era considerat
urmaşul vechiului Temesvarer Wochenblatt, era mai larg, cuprinzând nuvele, convorbiri,
descrieri, corespondenţe, prezentări literare şi artistice, ştiri şi cronici. Aceste
transformări făceau ca acest periodic să corespundă tuturor cerinţelor vremii, neavând
concurenţă la nivel regional. Această publicaţie oferă imaginea unei societăţi aflate întrun proces de modernizare, care este tot mai interesată şi avidă de informaţii din diverse
domenii de activitate. În calitate de agent al progresului prezintă şi promovează cele mai
noi idei şi practici din diverse domenii de activitate. Una dintre temele, care ilustrează
cel mai bine această idee şi care a ocupat spaţii largi în paginile săptămânalului, mai ales
în anii premergători revoluţiei, era acela al construirii căi ferate spre Szeged, care urma
să lege Banatul de centrul şi vestul Europei. Amintita cale ferată era văzută ca un
element fundamental pentru dezvoltarea economică şi pentru modernizarea provinciei.
În acest context nu este surprinzător faptul că s-a ajuns la o vie dispută publicistică între
Timişoara şi Arad, mărturie a unui remarcabil patriotism local, privitoare la întâietate în
ceea ce priveşte construirea căii ferate. Ziarul, care constituie şi un bogat izvor de istorie
locală, abordează teme diverse din domenii precum economia, infrastructura de
transport, aspectele edilitare, viaţa bisericească, sistemul de învăţământ sau fenomenul
asociativ.
În 1848 Temesvarer Wochenblatt a apărut în paralel cu ziarele Tagesanzeiger şi
Der Südungar (apărute până în octombrie 1848), tipărite tot în Timişoara. De altfel, până
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în timpul perioadei neoabsolutiste de după revoluţia de la 1848-1849 toate ziarele din
Banat au apărut în Timişoara şi doar în limba germană. Temesvarer Wochenblatt a
continuat să apară până în iunie 1849, când, în condiţiile asedierii Timişoarei de către
armata revoluţionară maghiară, publicarea acestuia a devenit imposibilă.
După sfârşitul revoluţiei de la 1848-1849 Timişoara a devenit în timpul regimului
neoabsolutist (1849-1860) capitala unei noi ţări de coroană. Aceasta purta numele de
Voivodina sârbească şi Banatul timişan şi avea germana ca limbă oficială.
În perioada regimului neoabsolutist şi în anii care au premers instaurării
dualismului, presa a cunoscut o dezvoltare fără precedent în această provincie.
Apariţia Landes – Gesetz – und Regierungsblatt für die Serbische Wojewodschaft
und das Temescher Banat, care era publicaţia guvernului Voivodinei sârbeşti şi a
Banatului timişan, în 4 limbi şi ediţii diferite (germană, română, maghiară şi sârbă), în
perioada neoabsolutistă a avut un rol important în geneza presei publicate în aceste
limbi în Banat.
Încă înainte de apariţia publicaţiilor menţionate mai sus, la scurt timp după
încheierea asediului Timişoarei, Joseph Beichel a solicitat şi obţinut permisiunea de a
edita un săptămânal purtând titlul Temesvarer Anzeiger, care era un ziar exclusiv de
anunţuri, apărut până în martie 1852, fiind distribuit şi ca supliment la alte ziare editate
de Beichel.
Beichel a avut încă trei tentative de a continua tradiţia Temesvarer Wochenblatt,
respectiv publicaţia beletristică Euphrosine, ziarul Banater Courier şi Banater Telegraph.
Toate cele trei publicaţii au avut o apariţie foarte scurtă şi din păcate nu am reuşit să
identific niciuna dintre acestea în timpul cercetărilor mele.
În 1853 la tipografia Hazay din Timişoara au mai fost publicate două ziare cu o
perioadă scurtă de apariţie, respectiv Kundschaftsblatt şi Unterhaltungsblätter. Aceeaşi
soartă a avut-o şi ziarul Grenzbote , apărut în anul 1861.
În 1856 fosta tipografie a lui Beichel a fost preluată de tipografii Karl Gustav Förk
şi Ernst Steger, care au achiziţionat în 1866 şi fosta tipografie a lui Hazay. Aceştia au
publicat între 1862 şi 1866 un ziar fără conţinut politic, care continua publicaţia
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Temesvarer Wochenblatt, apărută la Timişoara între 1840-1849. Săptămânalul care
cuprindea ştiri şi rubrici diverse a promovat la rândul său dezvoltarea economică a
provinciei susţinând activităţi precum sericicultura, construirea unei căi ferate spre
Fiume pentru desfacerea grânelor bănăţene la Marea Adriatică sau fondarea de case de
economii în diverse localităţi din provincia bănăţeană. Descrierile etnografice din
paginile ziarului erau similare celor din alte publicaţii, de unde erau de obicei preluate.
Cele redate în această lucrare le-am considerat de interes în primul rând datorită
faptului că descriau grupuri etnice care locuiau în Banat sau în alte teritorii locuite de
români.
Revenind la perioada neoabsolutistă, în timpul acesteia s-a consemnat încă o
premieră în peisajul publicistic bănăţean, respectiv apariţia primelor tipografii în afara
Timişoarei. Primul număr al săptămânalului Gross-Becskereker Wochenblatt a apărut în
data de 4 ianuarie 1851. Prin conţinutul său s-a adresat mai ales clasei mijlocii din
mediul urban, ceea ce i-a asigurat o longevitate remarcabilă. Situaţia a fost similară şi în
cazul celorlalte ziare apărute în provincia bănăţeană până la instaurarea regimului
dualist, respectiv Lugoser Anzeiger (a apărut începând cu 1853 şi apoi 1858 la Lugoj) şi
Werschetzer Gebirgsbote (a apărut începând cu 1857 la Vârşeţ).
Cotidianul Temesvarer Zeitung, cel mai important ziar al Timişoarei timp de
aproape un secol, a apărut pentru prima dată în 15 ianuarie 1852 la tipografia de stat
cezaro-crăiască din Timişoara. Ziarul a fost organul oficial al administraţiei din Timişoara
până la desfiinţarea ţării de coroană Voivodina sârbească şi Banatul timişan în 1860.
Acesta urma modelul Wiener Zeitung, fiind primul care corespundea tuturor cerinţelor
moderne ale perioadei respective şi reuşind graţie acestor argumente şi a tirajului de
peste 1.000 de exemplare să devină în scurt timp cel mai popular ziar din Banat. Pe
termen scurt apariţia sa a avut o influenţă negativă asupra apariţiei celorlalte ziare din
Banat, ceea ce explică şi perioada scurtă de apariţie a altor ziare din perioada care a
urmat imediat după revoluţie, dar pe termen mediu şi lung a ridicat standardele de
calitate, influenţând în mod pozitiv dezvoltarea modernă a presei din Banat.
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Continuând eforturile Temesvarer Wochenblatt din perioada prepaşoptistă a
militat pentru încheierea lucrărilor la calea ferată Timişoara-Szeged cu toate mijloacele
publicistice, care îi stăteau la îndemână. Acest deziderat urma să fie realizat în 1857,
fiind urmat la scurt timp de realizarea liniei ferate Timişoara-Baziaş, care lega capitala
Banatului de Dunăre. În sprijinul realizării acestor obiective de infrastructură aducea şi
expertizele Camerei de Comerţ din Timişoara, instituţie înfiinţată la scurt timp după
revoluţie pentru a sprijini şi impulsiona dezvoltarea economică a provinciei. De altfel,
acţiunilor, iniţiativelor şi rapoartelor anuale ale acestei instituţii benefice pentru
dezvoltarea Timişoarei şi a întregii ţări de coroană precum şi a Casei de Economii,
cotidianul îi acorda spaţii largi.
În ceea ce priveşte principalele probleme/proiecte ale provinciei Temesvarer
Zeitung s-a erijat de mai multe ori într-o adevărată tribună de dezbateri, publicând în
mai multe ocazii drepturi la replică şi poziţiile diverselor părţi, chiar dacă acestea nu
corespundeau întotdeauna poziţiei redacţiei Temesvarer Zeitung.
În domeniul edilitar jurnaliştii Temesvarer Zeitung militau pentru un oraş frumos,
curat şi modern. Aspectele neconforme cu acest deziderat erau semnalate şi erau chiar
sugerate soluţii pentru remedierea situaţiilor descrise.
Prezentarea poziţiei şi a acţiunilor întreprinse de români la congresul naţional ilir
din 1864 de la Karlowitz, care au coincis cu separarea românilor din Banat de biserica
ortodoxă sârbă, ocupa un spaţiu destul de generos în paginile ziarului.
Situaţia sistemului de învăţământ cu diversele sale aspecte de la problema
frecvenţei şcolare sau a necesităţii înmulţirii numărului de şcoli până la situaţia
financiară sau necesitatea asocierii cadrelor didactice din provincie beneficia şi ea de
atenţia cuvenită.
O altă problemă oglindită în paginile ziarului era dezbaterea privitoare la
menţinerea ţării de coroană Voivodina sârbească şi Banatul timişan sau încorporarea
acesteia la Ungaria. Până la 1860, în calitate de organ oficial al autorităţilor provinciale
neoabsolutiste, cotidianul susţinea menţinerea acesteia, arătând şi avantajele concrete,
care decurgeau de pe urma unei asemenea măsuri şi combătând argumentele venite în
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sens contrar, de ex. din partea Magyar Hirlap. După încorporarea acestei ţări de
coroană la Ungaria în 1860 sârbii au solicitat în cadrul congresului lor înfiinţarea unei
Voivodine sârbeşti pentru sârbii din această parte a Imperiului. Această cerere a sârbilor
prilejuieşte pe lângă luarea de poziţie din partea autorităţilor comitatului, acţiuni
similare din partea românilor şi germanilor din Banat.
Temesvarer Zeitung a publicat şi o serie de descrieri cu caracter istoric prilejuite
de un anumit moment festiv sau inaugurare. Chiar dacă aceste descrieri conţineau şi
aspecte ideologice, sau în rândurile lor s-au strecurat şi erori, am considerat că e
importantă redarea lor pentru valoarea de izvor documentar, care reflectă stadiul
cunoştinţelor de la momentul respectiv , constituind şi o sursă bună de istorie locală.
Cotidianul Temesvarer Zeitung oferă graţie vastităţii sale material şi pentru alte
teme de cercetare, în lucrarea de faţă fiind schiţate doar câteva dintre acestea legate
îndeosebi de istoria şi evoluţia Banatului la vremea respectivă. Încă de la apariţia sa
Temesvarer Zeitung a depăşit cu mult ziarele apărute până atunci în Banat şi a continuat
să fie cel mai important ziar al provinciei, până la încetarea apariţiei sale în 1949. În tot
acest timp a servit ca un excelent mijloc de informare pentru cititori, ca o oglindă fidelă
a prefacerilor prin care a trecut Banatul în perioada respectivă şi în permanenţă ca un
promotor al progresului pentru provincie şi pentru naţionalităţile care convieţuiau
paşnic pe meleagurile bănăţene.
În perioada cuprinsă între apariţia primului ziar din Banat în anul 1771 şi sfârşitul
secolului al XIX-lea, doar în Timişoara au apărut un număr de 79 de ziare în limba
germană. Numărul tipografiilor din Banat a crescut în acelaşi interval până la 51, acestea
fiind răspândite în 18 localităţi. Graţie acestei dezvoltări a tipografiei şi a presei
bănăţene, începută odată cu înfiinţarea tipografiei lui Matthäus Josef Heimerl şi editării
primului ziar, care a primit un impuls esenţial în perioada care a urmat revoluţiei de la
1848, în 1867 existau toate premisele necesare dezvoltării spectaculoase pe care a
cunoscut-o presa de limbă germană din Banat în a doua jumătate a secolului XIX. şi la
începutul secolului XX.
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