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TIPOGRAFUL BRAªOVEAN JOHANN GÖTT (1810-1888)

La o sesiune ºtiinþificã de comunicãri având tematica „Secolul al XIX-lea ºi personalitãþile
sale“, þinutã la Braºov, nu putea sã nu fie prezentatã ºi personalitatea tipografului braºovean Johann
Gött, care a marcat într-un mod aparte istoria culturalã a oraºului de la poalele Tâmpei timp de peste o
jumãtate de secol. De aceea încercãm sã prezentãm în continuare, pe scurt, viaþa acestui om deosebit.

Johann Gött s-a nãscut în localitatea Wehrheim, în regiunea Taunus, situatã la vreo 25 km
nord-vest de Frankfurt am Main, la data de 10 decembrie 1810.1 Meseria de tipograf a învãþat-o la
Frankfurt am Main, oraº cu o bogatã tradiþie tipograficã încã din secolul al XVI-lea. Tot acolo ºi tot
din secolul al XVI-lea s-au þinut renumitele târguri de carte.

Înainte de împlinirea vârstei de 20 de ani, tânãrul Johann Gött a plecat în obiºnuita cãlãtorie
de calfã, pentru a-ºi perfecþiona cunoºtinþele profesionale. Staþiuni ale acestei cãlãtorii au fost Berlin,
capitala Prusiei, apoi Breslau (azi Wroc³aw), reºedinþa Sileziei, dupã aceea Viena, capitala
Imperiului Austriac. În continuare, Johann Gött a lucrat la Graz în Austria, în oraºul Trieste de la
Marea Adriaticã (atunci încã situat în Imperiul Austriac), apoi a trecut la Pesta în Ungaria ºi de acolo
a ajuns la Sibiu, în Transilvania, unde a lucrat scurt timp. De la Sibiu, tânãrul Johann Gött a trecut prin
pasul Turnul Roºu ºi a venit la Bucureºti, capitala Þãrii Româneºti. Dupã o scurtã ºedere acolo el a
plecat la Braºov, unde a ajuns în anul 1832, dupã mai mult de doi ani de cãlãtorie.

La Braºov, pe strada Vãmii, la nr. 10 (azi nr. 11) exista tipografia familiei Schobeln,
succesoarea tipografiei lui Honterus, înfiinþatã cu aproape trei secole mai înainte (1539). Proprietarul
de atunci era Franz von Schobeln, în acea vreme senator ºi membru al Magistratului Oraºului Braºov
(consiliul oraºului).2 Dupã moartea tipografului Friedrich August Herfurth, la sfârºitul anului 1830,
venirea tânãrului Johann Gött – atunci în vârstã de numai 22 de ani – a umplut un gol în funcþionarea
tipografiei. Cu experienþa ºi cunoºtinþele sale profesionale, el a devenit în scurt timp sufletul
tipografiei. În anul 1833 tipãreºte prima datã cu menþiunea „cu literele lui Johann Gött“, iar la 10
ianuarie 1834 cumpãrã tipografia pentru suma de 3333 taleri. În acelaºi an se cãsãtoreºte cu o fiicã a
meºterului butnar Peter Arzt ºi obþine dreptul de cetãþean al oraºului Braºov în anul 1835.

La numai câteva zile de la cumpãrarea tipografiei, pe 21 ianuarie 1834, Johann Gött solicitã
Magistratului Oraºului aprobarea publicãrii unui ziar sãptãmânal, cererea fiind înaintatã Guberniului
Transilvaniei chiar a doua zi.3 Un prim rãspuns al Guberniului, datat 10 februarie 1834, soseºte la
Braºov la 6 martie 1834 ºi solicitã un raport detaliat asupra petentului. Raportul este întocmit de cãtre
notarul oraºului Braºov, Joseph Franz Trausch – cunoscutul istoric de mai târziu – ºi expediat cãtre
Guberniu, cu data scrisã de 12 martie 1834, la 17 martie. Din raport rezultã cã Johann Gött avea
certificate de la tipografii Wenner din Frankfurt am Main ºi Blasing din Laibach (azi Ljubljana în
Slovenia). Ca loc de origine al lui Johann Gött este însã menþionatã localitatea Bockenheim, care se
aflã pe malul drept al râului Main, vizavi de Frankfurt am Main. Senatorul Franz von Schobeln a dat
ºi el un certificat, din care rezultã purtarea moralã ºi corectã a lui Johann Gött ºi pregãtirea sa
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profesionalã, subliniind cã ºtie sã tipãreascã ºi cãrþi româneºti, care se vând ºi în Þara Româneascã.
Johann Gött va trebui sã prezinte manuscrisul ziarului, înainte de imprimare, comisiei de cenzurã din
Braºov.4

Guberniul Transilvaniei aprobã la 30 decembrie 1834 – sosire la Braºov pe 2 februarie 1835 –
solicitarea lui Johann Gött pentru publicarea unui ziar sãptãmânal, cu condiþia ca textele sã fie
prezentate în prealabil comisiei filiale de cenzurare a cãrþilor din Braºov, iar câte un exemplar din
fiecare ziar sã fie trimis Cancelariei Aulice Transilvane de la Viena. Anexele la cererea lui Johann Gött,
instrucþiunea pentru redactorii ziarelor ºi un rezumat al aprobãrii au fost predate lui Gött spre
conformare.5

Cu toatã aprobarea primitã, publicarea ziarelor a întârziat din diferite motive.

Dãm, în continuare, datele primelor publicaþii periodice tipãrite de Johann Gött:
1 decembrie 1836 – numãr de probã pentru Foaia Duminecii;
2 ianuarie-25 decembrie 1837 – Foaia Duminecii, pe cheltuiala lui Rudolf Orghidan ºi

Dimitrie Marin6;
24 mai 1837-22 martie 1849 – Siebenbürger Wochenblatt7;
24 mai 1837-29 decembrie 1837 – Unterhaltungsblatt für Geist, Gemüth und

Publizität, supliment literar la Siebenbürger Wochenblatt;
3 ºi 10 iulie 1837 – Foaie de sãptãmânã din Transilvania, douã numere de probã8;
1 decembrie 1837-26 decembrie 1839 – Erdélyi Hirlap, cu suplimentul literar
Mulattató9;
5 ianuarie 1838-1858 – Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandeskunde10;
12/24 martie 1838 – Gazeta de Transilvania11;
2 iulie 1838-1 martie 1849 – Foaie pentru minte, inimã ºi litaraturã12;
13 ianuarie 1840-1848 – Der Satellit ºi Intelligenzblatt, suplimente la Siebenbürger

Wochenblatt.

În legãturã cu publicarea celor douã numere de probã din Foaie de sãptãmânã din

Transilvania, Guberniul Transilvaniei solicitã explicaþii. Gött declarã cã aceste numere au fost doar
niºte traduceri dupã ziarele sale de limbã germanã (pe care le-a prezentat comisiei de cenzurã), cã în
prezent nu tipãreºte vreun ziar în limba românã, însã solicitã aprobarea pentru publicarea unui ziar
românesc. Magistratul Oraºului Braºov a recomandat Guberniului aprobarea cererii lui Johann Gött,
menþionând totodatã cã unul din membrii comisiei de cenzurã, Joseph von Wentzel, judele oraºului ºi
districtului Braºov13, bun cunoscãtor al limbii române, a declarat, în sesiunea Magistratului, cã el este
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gata sã efectueze cenzurarea ziarului românesc14. În acest context trebuie menþionate ºi relaþiile
deosebite dintre Johann Gött ºi George Bariþiu, „pãrintele presei româneºti“15.

În anul 1839, Johann Gött solicitã Magistratului Oraºului Braºov aprobarea de a deschide un
„Cabinet de lecturã“ (Lesekabinett), ceea ce i se aprobã.16

Începând cu anul 1841, Johann Gött este membru activ al noii Asociaþii a meseriaºilor
(Gewerbeverein), fiind la început bibliotecar, din 1852 al doilea preºedinte, iar în anii 1870-1881
primul preºedinte.

În legãturã cu problema limbii oficiale a Transilvaniei, pusã la Dieta Transilvaniei din 1842,
Johann Gött publicã broºura fruntaºului sas Stephan Ludwig Roth, Der Sprachkampf in

Siebenbürgen, care recomandã ºi recunoaºterea limbii române ca limbã oficialã, datã fiind ponderea
populaþiei româneºti în Transilvania.17

În anul urmãtor, 1843, Magistratul Oraºului trimite tipografului Johann Gött o scrisoare de
laudã „pentru trezirea ºi înviorarea sentimentului naþional prin ziarul sãu“18.

Anul 1849 aduce unele schimbãri majore pentru Johann Gött (odatã cu ocuparea Braºovului
de cãtre armata revoluþionarã maghiarã de sub comanda generalului Józef Bem la 20 martie 1849).
Toate publicaþiile lui Gött au trebuit sã-ºi înceteze apariþia ºi el însuºi a fost de mai multe ori urmãrit,
scãpând de escortarea sa – pentru execuþie – la Sfântu Gheorghe numai prin intervenþia personalã a
generalului Bem.19 Acesta a luat iniþiativa apariþiei unor noi publicaþii periodice, dar cu orientare
progresistã.

Astfel a apãrut mai întâi ziarul în limba românã Espatriatul, redactat de Cezar Bolliac
(1813-1881), începând cu 25 martie 1849 ºi pânã în iunie, în total 16 numere.

La 26 martie 1849 a apãrut primul numãr din ziarul de limbã germanã Kronstädter Zeitung

(Ziarul Braºovului), redactat de Max Leopold Moltke (1819-1894) ºi care a apãrut în continuare pânã
la 24 august 1944.

În sfârºit, la 16 aprilie 1849 s-a publicat primul numãr din ziarul de limbã maghiarã Brassói

Lap (Foaia braºoveanã), redactat de Veszely Károly (1820-1896), din care au apãrut 19 numere pânã
la 18 iunie 1849.20

Dupã retragerea din Braºov a trupelor revoluþionare maghiare ºi înfrângerea revoluþiei
maghiare, Johann Gött, în anul 1851, a devenit membru al comunitãþii centumvirale a Braºovului, iar
dupã 20 ani – în 1871 – a fost ales chiar în funcþia de orator, adicã de preºedinte al acestei
reprezentanþe orãºeneºti. De asemenea, a fost ales în presbiteriul (comitetul de conducere)
comunitãþii bisericeºti evanghelice din Braºov, fiind decenii de-a rândul ºi epitrop al bisericii; tot în
anul 1871 a fost ales ºi curator, adicã preºedintele laic al comunitãþii bisericeºti. În tot acest timp el a
colaborat într-un mod deosebit cu Samuel Schiel (1812-1881) – profesor din anul 1837, director al
gimnaziului Honterus din 1856 ºi ales prim-preot evanghelic în 1860 –, care a fost un promotor al
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progresului spiritual în Braºov. Dupã cum s-a apreciat, Johann Gött ºi Samuel Schiel au stat de la
1848 pânã la începutul deceniului al ºaptelea în primul plan al istoriei oraºului nostru [Braºov]. Toate
proiectele importante ºi evenimentele semnificative pe plan local ºi naþional ori au pornit de la ei, ori
au fost sprijinite de cãtre ei pentru realizarea lor susþinutã.

La înfiinþarea Camerei de Comerþ ºi Industrie din Braºov, care avea competenþã pentru
întreaga Transilvanie de sud ºi sud-est, în anul 1851, Johann Gött a devenit primul vicepreºedinte al
Camerei. Mai târziu, între 1866 ºi 1876, el a fost chiar preºedinte al Camerei de Comerþ ºi Industrie.

Pentru meritele sale în diferite domenii ale vieþii publice din Braºov, Johann Gött a fost
numit în anul 1867 cavaler al Ordinului „Franz Joseph“.

La 26 octombrie 1876, în cadrul reorganizãrii administrative a þãrii, Johann Gött a fost
numit primul primar al oraºului Braºov, funcþie pe care a îndeplinit-o pânã la 1 decembrie 1879, când
s-a pensionat (la vârsta de 69 de ani).

Johann Gött a avut încã o frumoasã satisfacþie când, sãrbãtorindu-ºi la 16 iulie 1882
cincizeci de ani de activitate, a primit recunoaºtere generalã.

În anul urmãtor a avut parte de un ºoc prin moartea prematurã a fiului sãu celui mai mare,
Heinrich.

La 17 octombrie 1888, Johann Gött a decedat la vârsta de 78 de ani, fiind înmormântat pe 19
octombrie 1888 în cimitirul evanghelic de pe strada Lungã nr. 2.

Ziarul Kronstädter Zeitung scria în necrologul publicat cu acest prilej: „Braºovul a devenit
mai sãrac cu o personalitate, care a determinat în mod pregnant viaþa generaþiei care se stinge“.

Gazeta Transilvaniei i-a dedicat urmãtorul necrolog (redat cu ortografie modernizatã):
„† Ioan Gött. Astãzi se vor petrece la mormânt rãmãºiþele pãmânteºti ale

bãtrânului tipograf, proprietar ºi odinioarã redactor al ziarului «Kronstädter
Zeitung», care a fost pentru Braºov, unde a venit în anul 1832 din ducatul Nassau,
un factor de cãpetenie al progresului ºi al luminãrii. Ca om isteþ ºi liberal, a
contribuit nu numai la lãþirea (dezvoltarea) literaturii germane, ci ºi a celei române,
fãcând posibilã ºi edarea (editarea) foii noastre «Gazeta Transilvaniei» la 1837
[sic] în tipografia sa.

Iubit ºi stimat de toþi concetãþenii sãi fãrã deosebire de naþionalitate, Ioan
Gött a dus o viaþã frumoasã ºi onorificã, ocupând mai târziu ºi postul de orator ºi
primar al oraºului, ºi ajungând vârsta de 78 de ani. Depunem ºi noi tributul nostru
de stimã ºi simpatie pe mormântul decedatului ºi adresãm cele mai sincere
condoleanþe familiei sale mult obidite“21.

Menþionãm aici cã tipografia Johann Gött a tipãrit Gazeta Transilvaniei din anul 1838 pânã
în anul 1884, deci timp de peste 45 de ani.

Johann Gött a sprijinit, ca editor, foarte mult publicaþiile privind istoria Transilvaniei. Deja
în 1838 s-a publicat aici un fascicol din revista Transilvania, periodische Zeitschrift für

Landeskunde, redactatã de Joseph Benigni von Mildenberg ºi Karl Neugeboren.22
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Între 1840 ºi 1847 Johann Gött a tipãrit revista Magazin für Geschichte, Literatur und alle

Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens, redactatã de Anton Kurz.23

În anii 1847 ºi 1848 Johann Gött a tipãrit cele douã volume mari din Chronicon

Fuchsio-Lupino-Oltardinum sive Annales Hungarici et Transsilvanici, îngrijite de Joseph Trausch.24

Între 1853 ºi 1871 Johann Gött a publicat ºi primele nouã volume din seria nouã a revistei
Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, care a continuat sã aparã pânã în 1944 la Sibiu
ºi apoi la Bistriþa.25

Meritele lui Johann Gött nu au fost uitate ºi au fost readuse la luminã sub diferite aspecte în
deceniile urmãtoare.

Astfel, activitatea sa este amplu prezentatã în volumul omagial Die Honteruspresse in 400

Jahren de Hermann Tontsch, apãrut în anul 1933.
De asemenea, Johann Gött a fost omagiat în numãrul festiv al ziarului Kronstädter Zeitung

din 24 mai 1936, la intrarea în anul 100 de apariþie – socotind ºi Siebenbürger Wochenblatt.26

Referiri la activitatea ºi importanþa lui Johann Gött se gãsesc în mai multe enciclopedii,
lucrãri de sintezã ºi volume monografice, de asemenea în numeroase studii de specialitate.

Dintre numeroasele articole de presã privindu-l pe Johann Gött menþionãm numai câteva în
limba românã, de Gernot Nussbächer27 ºi ªtefan Petraru28.

Prin Hotãrârea nr. 291, din 8 noiembrie 1990, a Primãriei municipiului Braºov, fosta strada
Cooperaþiei din centrul oraºului Braºov, care face legãtura între strãzile Apollonia Hirscher ºi
Nicolae Bãlcescu, a primit numele „Johann Gött“, fiind ºi astfel recunoscute, ºi într-un mod frumos
pentru oraºul Braºov, meritele acestui om deosebit.
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