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ÎNTRE POLITICÃ, PUBLICISTICÃ ªI POEZIE – FRANZ OBERT
(1828-1908)
Pentru contemporani, deceniul neoabsolutist a reprezentat un moment de cotiturã, resimþit din
plin de toate pãturile societãþii, o epocã marcatã de caracteristici divergente ºi controversate, în
funcþie de poziþia observatorului. Inauguratã dupã depunerea armelor la ªiria în august 1849,
moment care marca sfârºitul conflictelor militare din jurul revoluþiei paºoptiste, ºi terminatã oficial
prin Diploma din octombrie 1860, epoca neoabsolutistã a însemnat pentru Transilvania, înainte de
toate, politica autoritarã a guvernului austriac, marcatã mai ales la început de represiunea efectuatã
contra foºtilor insurgenþi-revoluþionari din anii 1848-1849, resimþitã mai ales de cãtre elitele
maghiare ale provinciei, dar ºi de politica reformistã ºi de egalã îndreptãþire a tuturor naþiunilor, care
a venit în sprijinul românilor ardeleni, care, dupã secole de lipsã a drepturilor politice elementare,
beneficiau acum de ºanse nemaiîntâlnite de afirmare.
Pe punctul median al resimþitelor efecte ale politicii autoritãþii în timpul deceniului neoabsolutist
s-au situat saºii ardeleni, care au avut o poziþie ºi o politicã deosebitã în peisajul transilvãnean.
Beneficiind încã din Evul Mediu de largi prerogative oferite prin privilegii, confirmate ºi întãrite de
nenumãrate ori, saºii ardeleni au constituit întotdeauna un factor important al politicii la nivelul
Transilvaniei, chiar dacã nu ºi-au putut adjudeca niciodatã o poziþie dominantã, deþinutã, pânã în anul
1848, doar cu câteva excepþii, de nobilimea maghiarã.
Aceastã situaþie politicã, care a împins pe saºii ardeleni aproape întotdeauna la limita acceptãrii
de compromisuri politice cu scopul de a întãri poziþia politicã proprie (ce deþinea o importanþã
esenþialã pentru existenþa saºilor ardeleni ca grup de populaþie, întãritã prin prezenþa unor instituþii
politice specifice, care asigurau funcþionalitatea sistemului de organizare propriu), a determinat ºi
decizia istoricã a anului 1848. În acel an, se punea problema susþinerii autoritãþilor revoluþionare
maghiare sau a autoritãþilor imperiale, care se bucurau deja de sprijinul românilor ardeleni.
Dupã o fluctuaþie decizionalã, care a culminat în acceptarea condiþionatã de cãtre delegaþii saºi
din Dieta de la Cluj a proclamaþiei revoluþionare maghiare, saºii ardeleni au hotãrât în mod unanim ºi
motivat sã stea de partea Vienei, de unde aºteptau rezolvarea ºi menþinerea drepturilor lor istorice.
În toate demersurile politice ale saºilor ardeleni din anii revoluþionari 1848 ºi 1849, dar ºi în
cursul deceniului neoabsolutist, un rol important au deþinut elitele, care în numeroase cazuri acþionau
în numele autoritãþilor politice proprii ale naþiunii sãseºti. Pe lângã comitele naþiunii – Franz von
Salmen în toatã aceastã perioadã –, amintind ºi membrii numeroaselor delegaþii sãseºti trimise la
Viena în scopul susþinerii intereselor politice sau bisericeºti, s-au evidenþiat câþiva lideri locali care
aveau un cuvânt greu de spus în „periferiile” Transilvaniei ºi care nu activau în cele douã mari centre
ale politicii sãseºti – Sibiul ºi Braºovul.
Între aceste figuri, un rol important a avut Franz Obert, om politic, învãþãtor, preot ºi poet.
Activitatea pe multiple planuri era o caracteristicã fundamentalã a elitelor celei de-a doua jumãtãþi a
secolului al XIX-lea, iar în cazul saºilor ardeleni, o constantã era împletirea funcþiilor didactice ºi
bisericeºti, însoþitã de cea a activitãþii politice cu cea bisericeascã, dat fiind cã, dupã anul 1852,
reprezentarea politicã nemaifiind posibilã datoritã dizolvãrii Universitãþii Sãseºti, singurul organ
reprezentativ ºi consultativ al saºilor ardeleni rãmãsese Consistoriul Superior al Bisericii
Evanghelice, care se preocupa mai ales de rezolvarea chestiunilor ºcolare ºi bisericeºti, care ºi înainte
cãdeau într-o anume mãsurã în atribuþiile Universitãþii (ca, de exemplu, dotarea-finanþarea
instituþiilor de învãþãmânt).
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Franz Obert a fost unul dintre cei mai importanþi creatori de literaturã cu conotaþii politice din
anii 1849-1860. S-a nãscut în data de 6 ianuarie 1828, la Tãtârlaua, ca fiu al unui preot din comitatul
Târnavei. Dupã terminarea studiilor universitare la Leipzig, a fost învãþãtor la Mediaº, din mai 1860
preot la ªoala, iar din anul 1869 preot la Valea Viilor.1 În perioada activitãþii sale ca profesor la
Mediaº a scris ºi prima carte de lecturã sãseascã pentru clasele primare (heimisches Lesebuch),
publicatã în anul 1859, care s-a bucurat de o puternicã apreciere din partea Bisericii Evanghelice,
considerându-se cã „nutreºte ºi întãreºte sentimentele pentru Bisericã ºi Patrie”.2 Mai târziu, în anul
1861, Obert va concepe o carte de lecturã ºi pentru clasele superioare, fiind foarte activ ºi în
redactarea revistei bisericeºti ºi ºcolare „Schul- und Kirchenbote für das Sachsenland”, a cãrei
publicare va porni în anul 1866. Friedrich Teutsch îl caracteriza pe carismaticul Franz Obert ca având
„un spirit mobil ºi plin de interese diverse, având la inimã înainte de toate ºcoala elementarã”3. Este
adevãrat cã Obert a scris în anii ’50, într-o „perioadã a acumulãrii”, numeroase versuri care nu erau pe
placul regimului, punându-i-se ulterior piedici accesului la publicitate; se pare cã acesta a fost
motivul pentru care el s-a considerat un „rãtãcit” sau chiar „exilat” de pe scena vieþii publice,
încercând sã-ºi publice numeroasele creaþii în mod anonim, nerecunoscând paternitatea asupra
acestora nici în cercurile apropiate.4
De amintit este ºi afilierea lui Franz Obert, aidoma multor intelectuali ai vremii sale, la frãþiile
studenþeºti, fenomen rãspândit în cazul transilvãnenilor, mai ales în rândurile acelora care au studiat
în spaþiul german. Astfel, acesta fãcea parte încã din vremea studenþiei din frãþia „Frankonia” din
Graz, afilierea sa la frãþia „Violeta” din Leipzig fiind de datã mai târzie (1874).5
Rolul presei sãseºti ºi activitatea publicisticã a lui Franz Obert
Dupã sfârºitul miºcãrilor revoluþionare, în anul 1849, saºii transilvãneni, ca naþiune fidelã
Coroanei imperiale în timpul luptelor, beneficiau de o poziþie avantajoasã, invidiatã, dar ºi contestatã
de cãtre celelalte naþiuni transilvãnene, mai ales de cãtre românii care se temeau de acapararea
hegemoniei de cãtre saºi în cazul în care vor obþine þara de coroanã proprie, ideal politic în direcþia
cãruia erau investite toate energiile ºi eforturile.
Aceastã situaþie deosebitã a naþiunii sãseºti, care se concretiza pe plan politic prin menþinerea
organizãrii proprii în cadrul districtului Sibiu pânã în anul 1852, sau prin prezenþa a numeroºi
funcþionari saºi în aparatul administrativ, era însoþitã ºi de o anume libertate de exprimare în presã,
pânã în anul 1852 fiind aplicate doar câteva restricþii. Aºa s-a ajuns în situaþia ca presa sãseascã sã
constituie o platformã de manifestare pentru idei diverse, uneori contrare, conflictul acestora
ajungând în câteva cazuri sã ia proporþiile unor scandaluri de presã. Aceste disensiuni, devenite
publice, au avut însã un impact negativ asupra imaginii saºilor ardeleni în faþa autoritãþilor,
evidenþiind lipsa de unitate a politicienilor saºi. În presã au fost arãtate, în mod mai mult sau mai puþin
voalat, chiar ºi critici la adresa regimului sau a evoluþiei chestiunilor transilvãnene. Reluarea
criticilor a continuat însã dupã sfârºitul deceniului neoabsolutist, mai ales prin revista „Siebenbürger
Quartalschrift”, care era rodul revenirii pe scena publicisticii a lui Heinrich Schmidt, cel mai prolific,
dar ºi mai controversat dintre publiciºtii ºi oamenii politici ai saºilor ardeleni din acea perioadã.
1
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4
5

Fr. Teutsch, Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das Sächsische Volk, vol. III, Sibiu, p. 339; F. J. Trausch,
Schriftstellerlexikon oder biographisch-literarische Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen, vol. III, Braºov, 1871, p.
21.
Vezi F. J. Trausch, op. cit., p. 22; Fr. Teutsch, G. D. Teutsch. Geschichte seines Lebens, Sibiu, 1909, p. 106.
Fr. Teutsch, Geschichte der evangelischen Kirche in Siebenbürgen, Sibiu, 1922, vol. II, p. 371.
Die Literatur der Siebenbürger Sachsen. 1849-1918, Bucureºti, 1979, p. 11.
Horst Grimm, Leo Besser-Walzel, Die Corporationen, Frankfurt a.M., 1986, p. 339.
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În acest context se înscrie ºi activitatea publicisticã a lui Franz Obert, domeniul sãu fundamental
fiind poezia, care avea foarte des conotaþii politice. Doar puþine dintre creaþiile sale au vãzut lumina
tiparului înainte de anul 1860, însã avem de-a face ºi dupã acest an, deseori, cu poezii scrise în timpul
neoabsolutismului ºi reflectând realitãþile acestei scurte dar intense perioade. Alãturi de Franz Obert,
domeniul „poeziei politice” a interesat ºi pe alþi oameni de litere dintre saºii ardeleni. Aici putem
aminti mai cu seamã pe Andreas Gräser, Johann Friedrich Geltch (1815-1851), sau Viktor Kästner,
renumit mai ales pentru creaþiile sale poetice în dialectul sãsesc (de altfel, ºi Franz Obert a scris
câteva astfel de poezii).
Cea mai cunoscutã creaþie a lui Obert este de fapt o „rescriere” a imnului sãsesc (Siebenbürgen,
Land des Segens – Transilvania, þarã a binecuvântãrii), dar într-o formã adaptatã realitãþilor stãrii de
asediu. Primele versuri sunt foarte asemãnãtoare cu primele din fiecare strofã a „imnului”, însã
versurile care urmeazã în cadrul fiecãrei strofe descriu deja realitatea existentã, care nu concordã în
nici un fel cu atmosfera seninã a „imnului”. Astfel, în „þara veselã”, un tutore acþioneazã dupã bunul
plac, „þara bogatã” este sãrãcitã de rãzboi, fiind asemãnãtoare cu un han unde toþi au mâncat dar nu au
plãtit, „þara liberã” seamãnã mai mult cu o închisoare, în care toþi tac ºi se supun, iar în ultima strofã
autorul exprimã îndurerarea sa faþã de toate acestea ºi dorinþa de a reda þãrii libertatea ºi onoarea. Aici
avem iarãºi de-a face cu o creaþie aparþinând „rãtãcitului”, cu un stil specific „folclorului politic” atât
de drag revistei „Siebenbürger Quartalschrift”. Dupã lecturarea acestei poezii, ne dãm seama de
impactul situaþiei politice, dar ºi materiale, pe plan intern, asupra mentalitãþilor, ºi trebuie sã ne
imaginãm cã aproximativ în acest fel suna „imnul sãsesc” recitat în deceniul neoabsolutist.
Cãtre patrie
Transilvanie, þarã veselã,
Îmi pari atât de îngrijoratã,
Aproape ca o casã a unui orfan,
Unde mâna durã a tutorelui
Face ºi decide dupã bunul plac,
Chiar dacã-l tulburã pe cel orfan.
Transilvanie, þarã bogatã,
Îmi pari atât de sãrãcãcioasã.
Îmi aminteºti de un han,
Afarã, în rãzboi, unde, ceea ce a gãsit,
Fiecare a luat ºi a mâncat repede
ªi nu s-a mai întors sã plãteascã.
Transilvanie, þarã liberã,
Îmi pari atât de încãtuºatã,
Îmi aminteºti de o închisoare,
Unde cuvântul liber este exilat,
Unde convingerea tace,
Unde toþi se înclinã în supunere.
Transilvanie, þarã scumpã,
O, cum mã doare soarta ta!
Þi-aº da cu plãcere înapoi
Ceea ce numeºti tu comoara ta:
Libertatea ta, onoarea ta,
Puternica apãrare a dreptului tãu!
101

Loránd Mádly

Starea de asediu este fundalul pe care a fost scrisã ºi urmãtoarea poezie scurtã, care reprezintã
practic un îndemn, izvorât din istorie, pentru a sta ºi lupta pentru drepturile saºilor. Este o creaþie
interesantã, în care apare din nou o evocare a frumuseþilor pãmântului crãiesc, dar ºi apelul la istorie:
În timpul stãrii de asediu6
Tu, ºir al saºilor, cu coroana cetãþilor tale,
Cu satele tale împodobite, cu strãlucirea oraºelor tale,
Tu eºti împresurat, ºi avertizat prin noapte,
Ascultaþi, rãsunã vocea lui Honterus: O, nu dormiþi, pregãtiþi-vã, rugaþi-vã, vegheaþi!
Urmãtoarea poezie, publicatã tot aici, ne prezintã, prin folosirea din abundenþã a metaforelor,
situaþia poporului sãsesc din perioada neoabsolutistã, mai precis sub starea de asediu, prin rãpirea
tuturor libertãþilor, fiind lansat ºi îndemnul ca, în ciuda tuturor greutãþilor, acesta sã poarte cu
demnitate „capul german” în continuare. La sfârºit, este subliniat caracterul vremelnic al regimului
existent ºi exprimatã speranþa legatã de cãderea acestuia, prin „venirea primãverii”.
Poporului sãsesc7
Spulberate sunt porþile cetãþilor tale,
Zdrobitã e puterea drepturilor tale,
Libertatea ta este adusã în cãdere,
Tricolorul tãu este în colb.
Dar, chiar dacã timpurile te-au jefuit,
O, poartã cu mândrie capul german!
Cã zeii se înclinã în faþa ta,
Pentru care ar trebui sã fii sacrificat,
Cã, dacã pãtura de ceaþã se rupe,
Tu te poþi arãta fãrã patã,
De aceea, chiar dacã te-au jefuit timpurile,
O, poartã cu mândrie capul german!
Nu te îndoi în tristeþea ta
De tine ºi de viitorul tãu,
Dreaptã este judecata lumii de cãtre Dumnezeu,
Cãtre El sã-þi îndrepþi privirile îndoliate
ªi, chiar dacã timpurile te-au jefuit,
O, poartã cu mândrie capul german!
Odatã vine ºi primãvara,
Gheaþa se rupe, strânsoarea coboarã,
Când îþi aduce acesta o viaþã nouã,
Speranþa încã nu a minþit.
De aceea, chiar dacã timpurile te-au jefuit
O, poartã cu mândrie capul german!
6

7

Fr. Teutsch, Geschichte der Siebenbürger Sachsen ..., p. 313; reiese din text cã autor al poeziei este G. D. Teutsch, fiind
amintit în acelaºi context ºi Friedrich Müller; în G. D. Teutsch, Geschichte seines Lebens, acelaºi Fr. Teutsch aminteºte
iarãºi pe tatãl sãu ca fiind autorul poeziei, recitatã într-un cenaclu (p. 97). Friedrich Müller s-a nãscut în anul 1828, la
Sighiºoara, a studiat la universitãþile din Leipzig ºi Berlin, dupã întoarcere a lucrat ca profesor la Sighiºoara, iar din 1869
s-a dedicat carierei preoþeºti.
Siebenbürger Quartalschrift, 1860, caietul 4, p. 119; Fr. Teutsch, op. cit., p. 340.
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Cel mai adecvat putem încheia aceastã prezentare a celor mai semnificative poezii cu conotaþie
politicã ale lui Franz Obert cu o versificare a dorinþelor acestuia, care se îndreaptã mai cu seamã cãtre
acordarea libertãþii de exprimare, urmatã de expresia poeticã a „dezgheþului” politic, anunþat în anul 1859:
Dorinþa mea8
O, aº putea cânta un cântec
Care pãtrunde în inimã,
Care în fiecare suflet uman
Ar forþa o veritabilã miºcare.
Aº cânta tare în þarã
Cu sunet plin ºi clar.
Crezul sã fie descãtuºat
De toate constrângerile umane.
Aº merge cu plãcere de la casã la casã
În toatã patria
ªi aº prinde toatã ura
ªi i-aº frânge legãtura.
ªi aº duce în faþa tronului împãratului,
La urmã îngenunchind,
Rãsplata înaltei faime a împãratului,
Arãtându-i în cântec liber:
Dacã el, din decizie proprie,
În ciuda invidiei ºi urii ºi luptei,
Spre neplãcerea celor întunecaþi,
Ar elibera scrierea ºi cuvântul!
Cântec de primãvarã9
Motto: „Schimbãri conforme timpurilor în legislaþie ºi administraþie”.
Manifestul din 15 iulie 1859.
Azi rugãciuni urcã spre cer,
Mâinile sunt împreunate;
Vestea aduce de la ureche la ureche:
„Nevoile s-au isprãvit!”
Azi bat mii de inimi mai tare
Ca mulþumire ºi dragoste.
O, dacã ar rãmâne cãldura cea scumpã
În inimi pe veci!

8
9

Siebenbürger Quartalschrift, 1860, caietul 3 (ciclul „Aus: Gedichte eines Verschollenen während des
Belagerungszustandes” – din poezia unui rãtãcit/dispãrut din timpul stãrii de asediu); autor este Franz Obert.
Poezia aparþine tot lui Obert, vezi Fr. Teutsch, op. cit., p. 340.
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Acum Imperiul stã pe fundament solid,
Lupta poate deci începe,
Libertatea sfinþeºte legãtura noastrã,
Deci trebuie sã învingem.
De acum, dorim tare ºi fidel
Sã folosim noua libertate,
ªi sã ne apãrãm cu curaj
Contra tiraniei de orice fel.
Una dintre cele mai interesante mãrturii despre evenimentele deceniului neoabsolutist în
Transilvania, cu precãdere în rândurile saºilor ardeleni, o constituie memoriile lui Franz Obert,
redactate spre finele secolului al XIX-lea ºi care au o întindere de câteva sute de pagini. Epoca
neoabsolutistã este tratatã pe o întindere de aproximativ 70 de pagini din acestea, conþinând amintiri
personale ale autorului despre unele evenimente petrecute în aceastã perioadã, dar ºi copii ale unor
documente de epocã, ºi, desigur, poezii care însoþesc ºi ilustreazã cele scrise în jurnal.
Una dintre primele chestiuni descrise în jurnalul lui Obert este Dotaþia naþionalã, decizia prin
care, la 22 august 1850, Universitatea Sãseascã hotãra acordarea veniturilor sale, în totalitate, ºcolilor
de pe întinderea pãmântului crãiesc. Datã fiind activitatea didacticã a lui Franz Obert, este normal ca
aceastã decizie istoricã sã se reflecte pe o întindere mai mare, descrierea acesteia fiind începutã prin
inserarea copiei actului original al Universitãþii Sãseºti.10 Conform ilustrãrii, aprobarea acestei
decizii de cãtre autoritãþi, peste un an, a provocat o stare de spirit pozitivã în rândurile saºilor
ardeleni, mai ales în condiþiile în care, chiar în acea perioadã, se dãdeau rãspunsuri negative la
cerinþele politice ale naþiunii sãseºti. Acestea din urmã au provocat multã supãrare, conform relatãrii
lui Obert, supãrare care nu s-a manifestat printr-o rezistenþã faþã de autoritãþi, ci prin mobilizarea
tuturor forþelor, mai ales în susþinerea chestiunilor culturale ºi bisericeºti.11
Privitor la aceste „amintiri” ale lui Franz Obert, trebuie subliniat faptul cã apar deseori relatãri
referitoare la starea de spirit a populaþiei, coordonatã surprinsã destul de rar în actele private ale
contemporanilor ºi aproape deloc în documentele oficiale. Pentru a ne face însã o imagine cât mai
clarã asupra realitãþilor de la faþa locului, este foarte importantã surprinderea ºi a acestor detalii, pe
care spiritul de observaþie al autorului, integrat el însuºi în simþãmintele societãþii în care trãia,
susþinut de talentul sãu poetic ºi de observare, le remarcã cu o mare acurateþe.
Cele mai interesante descrieri ale lui Franz Obert sunt însã cele ale diferitelor evenimente care
au avut loc în condiþiile stãrii de asediu, care consacra amestecul autoritãþilor în toate sferele vieþii
publice, stare care a avut una dintre cele mai lungi durate din întregul Imperiu, fiind desfiinþatã doar
spre finele anului 1854. Una dintre trãsãturile cel mai adânc resimþite de cãtre întreaga Transilvanie,
dar mai ales de cãtre saºi, a fost angajarea într-un numãr mare, mai ales dupã anul 1852, a unor
funcþionari din alte provincii ale Monarhiei, numiþi în popor „galiþieni”, ºi care au devenit repede
renumiþi prin comportamentul lor în general arogant ºi dispreþuitor. Aceste trãsãturi erau la fel de des
dublate ºi de lipsa de pregãtire a acestora.12
Un eveniment interesant relatat în paginile „amintirilor” se referã la participarea jandarmilor, a
cãror omniprezenþã era o constantã a stãrii de asediu, ºi la ceremoniile religioase; astfel, la o slujbã,
cumnatul lui Obert, care s-a închinat în timpul unei predici, a fost atenþionat de cãtre un jandarm sã
10
11

12

ANDJ Sibiu, Fond personal Franz Obert, pachetul 11-1, f. 191 (nr. inv. 1280/1850).
Ibidem, f. 200. În continuarea acestei descrieri, autorul insereazã ºi textul unei circulare neoficiale a comitelui saºilor,
Franz von Salmen, în care acesta descrie în culori destul de stridente realitãþile politice ale momentului, document care nu
se mai regãseºte în niciun alt fond de arhivã.
Ibidem, f. 209.
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stea drept.13 Acest abuz a fost reclamat ulterior, însã o eventualã rezolvare s-a încâlcit între meandrele
procedurilor legale. Gustul amar provocat de acest incident a fost descris astfel de cãtre autor: „Acest
eveniment a fost în ochii mei un indiciu asupra a ceea ce autoritãþile erau hotãrâte sã ne facã, ºi anume
de a crea impresia în viaþa religioasã a populaþiei cã trebuie sã se orienteze spre ideile celor care deþin
puterea”14.
Însã, una dintre cele mai adânci impresii asupra stãrii de asediu a avut-o Obert la Viena, unde
starea de spirit amintea „de starea unei pãsãri sub apãsarea aerului, cãreia aerul, devenind din ce în ce
mai subþire, îi îngreuna tot mai mult respiraþia”15; viaþa publicã sãrãcea tot mai mult, iar situaþia devenea
insuportabilã, însã aceastã situaþie a impulsionat mult solidaritatea ºi a mobilizat numeroase energii.
O altã poziþie importantã o deþine ºi tratarea evoluþiei chestiunilor bisericeºti la saºii ardeleni, pornind
de la demersurile legate de introducerea unei noi constituþii ecleziastice ºi pânã la resentimentele
provocate de tãrãgãnarea implementãrii acestora, fapt care va avea loc doar în anul 1861.16
Din amintirile poetului Franz Obert nu putea lipsi nici misiunea pãrintelui iezuit Klinkowström,
de origine elveþianã, unul dintre promotorii drepturilor Bisericii Catolice în Imperiu, dar ºi un aprig
adversar al francmasoneriei. Acþiunile lui contra acestei organizaþii au început în anul 1857, un
rezultat fiind sensibilizarea arhiducesei Sophie, mama împãratului, faþã de pericolele acestei
organizaþii, din care fãceau parte numeroºi funcþionari.17 Însã la fel de vestite au fost ºi turneele
întreprinse de Klinkowström, care aveau ca scop promovarea cultului catolic, ºi care nu au ocolit nici
Transilvania. Pentru Franz Obert, care a fost martor la activitatea pãrintelui iezuit la Sighiºoara,
misiunea acestuia era semnul clar al expansiunii religiei celui care are puterea politicã. În acest sens,
relateazã Obert în memoriile sale, s-au folosit toate „meºteºugurile vorbei” de cãtre iezuiþi, fãcând o
impresie adâncã, ca la slujba lui Klinkowström din Mediaº. ªi la Sighiºoara predicile acestuia au avut
numeroºi ascultãtori, rezultând ºi unele convertiri, mai ales în cazul cãsãtoriilor mixte. Însã, conform
cunoºtinþei lui Obert, aceste treceri s-au fãcut deseori prin ameninþãri, ca în cazul unui tâmplar din
Sighiºoara, care s-a plâns ulterior cã soþia sa, mama a ºase bãieþi, a fost ameninþatã de Klinkowström
cã îi vor muri copiii dacã nu se reîntoarce la catolicism, religie la care a renunþat de dragul soþului
sãu.18 Desigur, asemenea evenimente, colportate cu mare elan de cãtre locuitori, au adâncit ºi mai
mult nemulþumirile existente. Împotriva misiunii pãrintelui iezuit, dar ºi contra unei eventuale
stabiliri a iezuiþilor în Transilvania, a acþionat ºi Obert, alãturi de întreaga ierarhie evanghelicã.
Acestuia i-a fost aprobatã pânã ºi þinerea unei predici în acest sens la Sighiºoara contra misiunii
iezuite, o iniþiativã care se putea solda cu consecinþe negative în cazul intervenþiei autoritãþilor.19
Spre finele deceniului neoabsolutist, Franz Obert a reuºit sã evite tocmai o astfel de consecinþã
când, antrenându-se la ºcoalã într-o discuþie despre bãtãlia de la Mincio (1859), a spus cã libertãþile
religioase ºi politice trebuie acordate din nou, fãrã acestea statul nemaiputând exista în continuare.
Aceste cuvinte au fost auzite de un funcþionar, care l-a denunþat, însã preºedintele cercual a hotãrât sã
nu întreprindã nimic; un „preþ” al neintervenþiei acestuia va fi faptul cã Obert va trebui sã acorde chiar
meditaþii fiicei acestuia.20
Ultimele momente ale controversatului deceniu au fost marcate de numeroase evenimente în
rândurile saºilor ardeleni, care erau totodatã indicii ale revirimentului, cel puþin pe plan cultural –
între care sãrbãtoarea poetului Schiller a ocupat un loc de frunte ºi care „nu a fost doar un eveniment
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literar, ci ºi totodatã unul naþional”21 – care erau menite a reaminti apartenenþa saºilor la
germanitatea culturalã.
În cele din urmã a sosit ºi sfârºitul deceniului neoabsolutist, regim perceput de cãtre saºii
ardeleni ca fiind atât de apãsãtor, mai ales dupã etapa de maxim reviriment ºi speranþe de pânã în anul
1852. În ultimele luni pânã la Diploma din octombrie „se acumulau zilnic semnele cã absolutismul
imperial începe se se clatine în fundamentele sale. Întâlnirile publice lipseau ... însã existau
consultaþii ale asociaþiilor existente legal, care nu au fost împiedicate”22. În acest sens, ca o amintire
relevantã în memoria autorului nostru a rãmas toastul omului de presã Heinrich Schmidt, rostit în
favoarea libertãþii presei, la care toþi ascultãtorii au amuþit la început, izbucnind apoi „într-un fluviu
de aplauze”23.
În evoluþia culturalã ºi spiritualã a saºilor ardeleni, figura ºi activitatea lui Franz Obert joacã un
rol important, iar rolul sãu în acest context trebuie relevat în legãturã cu expresia sentimentelor faþã
de chestiunile politice, care transpar din creaþia sa poeticã; importanþa sublinierii aportului sãu capãtã
conotaþii ºi mai importante, dat fiind cã în acest an comemorãm 100 de ani de la moartea sa.
Prin creaþia lui Franz Obert putem descoperi cã poezia poate deveni o armã politicã; dincolo de
caracterul de documente istorice unice al creaþiilor sale, aduse publicitãþii mai ales prin intermediul
presei, care surprind elemente de psihologie ºi mentalitãþi colective ce scapã documentelor istorice de
epocã care s-au pãstrat, ni se deschid valenþele poeziei politice ca gen literar, care a avut un rol
important în epocã, mai ales în modelarea atitudinilor ºi conduitelor politice.
Zwischen Politik, Publizistik und Dichtung – Franz Obert (1828-1908)
Zusammenfassung
Die vorliegende Studie befasst sich mit der Persönlichkeit des Lehrers, Publizisten und Dichters
Franz Obert. Geboren in Taterloch, nach den beendeten Studien in Leipzig, wird Obert eine rege
Tätigkeit, vor allem im Bereich des Lehrwesens, entfalten; sein wichtigster Beitrag waren die von
ihm verfassten Schulbücher. Seine publizistische Tätigkeit neben seiner Pionierarbeit beim Kirchenund Schulblatt, waren die vielen Gedichte, die vor allem politische Themen aus dem
Neoabsolutismus behandelten und die vorwiegend nach dem Fall des strengen Regimes
veröffentlicht wurden. Durch diese Gedichte gab Obert die Stimmung und die Gefühle der
Siebenbürger Sachsen während des Belagerungszustandes wieder; er, als Stimmrohr, betrachtete
sich selbst als ein „Verschollener”. Eine noch tiefere Einsicht in die Atmosphäre der umstrittenen
zehn Jahre des Bachregimes geben auch die Memoiren des Dichters, die häufig
Hintergrundinformationen liefern. Die publizistisch-dichterische Tätigkeit von Franz Obert beweist
die Wichtigkeit der Presse in der Mitte des 19. Jahrhunderts, aber auch die Rolle der politisch
geprägten Dichtung.
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