
Nicolae TEªCULÃ PUBLICISTICA POLITICÃ SÃSEASCÃ DIN SIBIU ÎN ANII ’60 AI SECOLULUI AL XIX-LEA Presa, în epoca modernã, a fost unul dintre principalele mijloace de comunicare, un element care a permis informarea unui public cult ºi tot mai avid de cunoaºtere cu ºtiri ºi veºti variate, de la stareapoliticã a zilei, la evenimentele interna!ionale, de la aspectele economice la situa!ia vie!ii cotidienedin diversele oraºe.Prezen!a ziarelor, a revistelor explicã gradul de dezvoltare a sistemului de comunica!ie altimpului, presa pentru aceastã perioadã este un mijloc apropiat, accesibil ºi nemijlocit de comunicare, care determinã, la fel ca ºi scrisorile, un dialog între diverºi oameni.1Pentru spa!iul transilvan, prima apari!ie a unui ziar este legatã de cercurile conservatoare ºiaristocratice de la Sibiu, unde, la 1 iunie 1778, va apãrea „Theatral Wochenblatt für das Jahr 1778”.Publica!ia va fi editatã doar în câteva numere, pânã în 26 iulie acelaºi an, de tipografii Samuel Sardi ºi Martin Hochmeister2. Aceastã încercare nu va fi încununatã de succes ºi va fi reluatã cu mai mul!isor!i de izbândã de cãtre Martin Hochmeister în anul 1784, când va tipãri „Siebenbürger Zeitung”.Din 1787 pânã în 1791 va apãrea sub numele de „Krigsbote”, iar pentru perioada 1791-1862, subnumele de „Siebenbürger Bote”, ca mai apoi, pânã în 1907, sã poarte numele de „HermannstädterZeitung”.3Monopolul presei sibiene va fi spart destul de târziu, în prima jumãtate a secolului al XIX-lea, de cãtre un tânãr tipograf german originar din Wehrheim im Taunus, principatul Nassau, pe numele sãuJohann Gött. În 1832 se va stabili la Braºov, unde se va angaja la tipografia lui Franz von Schobeln,ale cãrei baze au fost puse în secolul al XVI-lea de cãtre Johannes Honterus. În 1834 reuºeºte sãcumpere tipografia ºi, în 1837, fondeazã ziarul „Siebenbürger Wochenblatt”, care, din 1849, se vatransforma în „Kronstädter Zeitung”. Importan!a lui Gött4 pentru presa scrisã din Ardeal estecovârºitoare. Nu doar cã a adus, dupã 1830, un nou impuls asupra presei sãseºti din Transilvania, dara reuºit sã fie editorul presei româneºti din Transilvania prin apari!ia, în tiparni!a sa, a „Gazetei deTransilvania”.În perioada 1850-1860 vor exista doar douã publica!ii periodice cu caracter politic ºiinforma!ional în Ardeal, ºi anume, „Siebenbürger Bote”, editat la Sibiu de Theodor Steinhausser, ºi„Kronstädter Zeitung”, de la Braºov, în tiparni!a lui Johann Gött. Aceastã situa!ie îºi are originea înLegea cenzurii din iulie 1852, impusã de cãtre regimul neoabsolutist.În anii ’60 ai secolului al XIX-lea, au loc evolu!ii la nivel politic. Întreaga miºcare na!ionalã asaºilor, românilor, maghiarilor se manifestã modern prin intermediul partidelor politice. Via!a agitatã din acest deceniu a determinat luãri de pozi!ie din partea na!ionalitã!ilor cu privire la viitorul
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monarhiei, acum elita intelectualã se va grupa în diverse partide, prin intermediul cãrora va ac!ionaîntr-un sens sau altul. La nivelul saºilor ardeleni, aceastã perioadã determinã apari!ia grupãrilor politice. Ceea cecaracterizeazã via!a lor politicã este lipsa de unitate în privin!a programului na!ional, a modalitã!ii derealizare a nãzuin!elor na!ionale. Diferen!ele de opinie se vor manifesta plenar dupã inaugurareadualismului, când, la nivel politic, vor apãrea douã grupãri.  Pe de o parte, avem de a face cu o grupare din jurul func!ionãrimii ºi al reprezentan!ilor bisericiievanghelice, care vedeau, ca ºi românii, o politicã pasivã, de boicotare a Parlamentului. Îºi gãseausprijinul în Universitatea Saxonã, în corpul comunitã!ilor ºi în ierarhia bisericeascã. Ei militau, deasemenea, pentru apartenen!a la marea na!iune germanã prin studiile Asocia!iei pentru cunoaºtereaTransilvaniei (Verein für siebenbürgische Landeskunde). Aceastã grupare era condusã de episcopulGeorg Daniel Teutsch ºi va primi numele de „bãtrânii saºi”.Gruparea activistã vedea, în participarea la lucrãrile Parlamentului pestan ºi în colaborarea cuguvernul, o ºansã pentru idealurile na!ionale. Aceastã grupare avea, printre membri, cerculcomercian!ilor ºi al manufacturierilor din Braºov, care doreau deschiderea de pie!e de desfacere însecuime, iar cluburile lor erau formate în jurul asocia!iilor muzicale, sportive ºi de vânãtoare.Gruparea era condusã de istoricul sighiºorean Carl Fabritius ºi, în opozi!ie cu cealaltã grupare, se vanumi „tinerii saºi”. Cele douã grupãri se vor uni abia în anul 1872, prin adoptarea unui programpolitic la Mediaº.5Dupã Patenta din martie ºi Diploma din octombrie 1860, se inaugureazã aºa-numita epocãliberalã în istoria Transilvaniei. Acest lucru a eliminat automat ºi legile cenzurii. Este perioada în care presa devine câinele de pazã al democa!iei, luptând pentru garantarea drepturilor politice.6Anii ’60 reprezintã etapa în care presa de limbã germanã din Ardeal devine un formator deopinie. Exceptând perioada Revolu!iei de la 1848, întreaga presã s-a limitat la a informa publiculcititor cu privire la o serie de evenimente interne ºi externe, fãrã a exista o preocupare vastã îndomeniul editorialelor, al luãrilor de pozi!ie cu privire la un eveniment sau altul. Presa devine angrenatã politic, o portavoce a grupãrilor politice, e mediul favorit prin careprogramele, opiniile politice sunt comunicate. Jurnalele sunt instrumentele prin care se realizeazãpropaganda politicã sau, dupã caz, propaganda de rãzboi. Este epoca în care istoricul, prin presã,poate sã îºi facã o idee cu privire la realele for!e de putere, la imaginea de sine a unora sau laîn!elegerea celuilalt.7Acum avem de a face cu o diversificare a con!inutului articolelor, a rubricaturii, a aºezãrii înpaginã, tot mai multe informa!ii ºi luãri de pozi!ie fiind integrate în con!inutul ziarelor. De asemenea,avem de a face ºi cu o creºtere a numãrului ziarelor, dar ºi al localitã!ilor de apari!ie. Putem spune,acum, cã presa sãseascã din Ardeal face trecerea de la un jurnalism amator, al unui grup pasionat, laun jurnalism profesionist, cu redac!ii ºi o organizare bine pusã la punct.În domeniul publicistic, dupã revolu!ie, observãm o creºtere a numãrului editurilor ºi allibrãriilor, datoritã cererii publicului. Evolu!ia este una deosebitã, de la câteva tipografii ºi edituri înperioada anterioarã lui 1848, la 29 de librãrii ºi 18 tipografii ºi litografii în 1878. În cazul saºilorardeleni, avem creºterea cea mai spectaculoasã. Dupã cum arãta Doris Schrenk, pe Pãmântul Crãiesc, 
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o librãrie revenea la 7.500 de locuitori. Evolu!ia este una impresionantã deoarece, la 1850, în Viena, o librãrie deservea 8.500 de locuitori.8 Acest lucru atestã gradul înalt de educa!ie existent la nivelulsaºilor ardeleni. Era un mediu propice pentru dezvoltarea unei opinii publice conºtiente ºi a unei vie!ipolitice bogate. Aceastã emula!ie intelectualã aducea cu sine, automat, un public care se dorea a fiinformat ºi, de aici, existen!a unei publicistici politice angajate. Diferen!e de opinie se vor reflecta fidel ºi în cadrul modului cum este scrisã presa. Ela Cosma, înanaliza fãcutã asupra presei în perioada Revolu!iei de la 1848-1849, arãta prezen!a diferendelor deopinie între cele douã centre.9Sibiul reprezenta în aceastã perioadã unul din marile centre politice, culturale ºi economice alesaºilor ardeleni. Spre deosebire de Braºov, care, datoritã activitã!ilor comerciale ºi economice, erasocotit un centru liberal, la Sibiu, prin prezen!a Comandamentului General al armatei austriece, aforurilor centrale ale Universitã!ii Saxone, se imprimã oraºului o valen!ã aristocraticã, ceea ce adeterminat o orientare conservatoare.10De altfel, pe de altã parte, urbea de pe Cibin era un adevãrat centru în domeniul tipografiilor,având de a face, în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, cu 9 firme specializate în domeniul cãr!ii.La 1878, popula!ia oraºului era de 19.000 de locuitori, din care 12.000 erau germani, 4.000 români ºi3.000 maghiari. Majoritatea tipografiilor ºi a afacerilor din acest domeniu era de!inutã de saºi.11Aceastã explozie publicisticã nu este concuratã de niciun alt oraº sãsesc din Transilvania. Pentru aceastã perioadã, aici, avem 4 publica!ii cu caracter politic ºi informa!ional. La Braºov apãrea„Kronstädter Zeitung”, cu un format definit ºi o redac!ie foarte bine organizatã, iar la Bistri!a, Orãºtieºi Sighiºoara, timid, presa fãcea primii paºi. Evolu!ia spectaculoasã în domeniul presei nu a fost egalatã nici în deceniile urmãtoare alesecolului al XIX-lea. Dezvoltarea o putem pune în legãturã cu mai mul!i factori. Pe de o parte, Sibiulreprezenta, dupã cum am arãtat, principalul centru politic al saºilor ardeleni. Tot aici se gãsea ºiAcademia de Drept. Înfiin!atã în 1844, ea a reprezentat cea mai înaltã institu!ie educa!ionalã a saºilorardeleni. Aici erau studiate anumite ramuri de drept: dreptul natural, dreptul administrativ, civil ºieconomic. Era mediul propice în care anumite probleme cu privire la autonomia saºilor, statutulUniversitã!ii Saxone ºi al dreptului municipal puteau fi exprimate în cunoºtin!ã de cauzã.12Aceastã emula!ie intelectualã a permis apari!ia unor luãri de pozi!ie în presã. De altfel, dupã cumo sã vedem, o serie de ziariºti consacra!i în epocã erau profesori la Academie. Practic, în acest mediuintelectual, cu aportul major al tipografilor, se va dezvolta întreaga presã politicã.Dacã ar fi sã vorbim despre tipografii, mai veche era cea a lui Martin Hochmeister, unde a apãrutprima publica!ie ardeleanã. În anii ’40 ai secolului al XIX-lea a fost preluatã de TheodorSteinhausser. Aici va fi tipãrit „Siebenbüger Bote” ºi apoi „Hermannstädter Zeitung”.13Ziarul se înscrie în aceeaºi atitudine ca ºi în perioada neoabsolutistã, ºi anume, de a informa publiculdespre marile evenimente petrecute în Imperiu ºi în lume. Deºi în interiorul ziarului gãsim anumite

88

Nicolae Teºculã

8 Doris Schrenk, Buchhandel und Verlagswesen der Siebenbürger Sachsen 1848-1818, Univ. Diss. Wien, 1998, pp. 51-52.9 Ela Cosma, Presa sãseascã ºi revolu!ia de la 1848/1849, P.U.G. Cluj-Napoca/Heidelberg, 2002, passim.10 Harald Roth, Hermannstadt. Kleine Geschichte einer Stadt in Siebenbürgen, Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, 2006,p. 176.11 Doris Schrenk, op. cit., p. 51.12 Dieter Drotleff, Die Rechtsakademie, în „Taten und Gestalten. Bilder aus der Vergangenheit der Rumäniendeutschen”, IIBand, Hora Verlag, Sibiu, 2002, p. 104.13 Asupra existen!ei foii sibiene vezi: Emil Sigerus, Die Entwicklung der Publizistik bei den  Siebenbürger Sachsen, în „DerAuslanddeutsche”, 1928, pp. 377-380;  Die Zeitung bei den Siebenbürger Sachsen, în „Gedenkbuch des Instituts fürAuslandskunde und Deutschtum in Ausland”, Leipzig, 1939, pp. 30-38; Heinrich Réz, Deutsche Zeitungen undZeitschriften in Ungarn von Beginn bis 1918, München, 1935, passim; Rósza Maria, Deutschsprachige Presse in Ungarn1850-1920. Teil Zeitungen, în „Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstitutes für Deutschen im östlichenEuropa”, München, Bd. 11, 2003, pp. 59-141; Elena Dunãreanu, Mircea Avram, Presa sibianã în limba germanã, Sibiu,1971, p. 52.



luãri de pozi!ie cu privire la noua organizare a Ardealului, în 1862 îºi întrerupe existen!a, întregulformat fiind preluat de cãtre „Hermannstädter Zeitung”.Avem apoi tipografia lui Samuel Filtsch. Fiu al preotului evanghelic din Sibiu, s-a format laGerold, în Viena, ºi la Brockhaus, în Leipzig. În 1826 va ridica o tipografie la Sibiu. Vor apãrea subtiparni!a lui diverse broºuri, lucrãri ºi calendare. Din 1858, afacerea va fi preluatã de Wilhelm Johann Krafft, ginerele sãu.14Despre Krafft, ºtim cã s-a nãscut în anul 1833 ºi cã provenea dintr-o familie sighiºoreanã. Tatãlsãu, Friedrich Wilhelm Krafft, avea legãtorii de cãr!i la Sighiºoara ºi la Bistri!a ºi l-a încurajat pe fiulsãu sã urmeze o profesie în acest domeniu. Va studia la Johann Gött, în Braºov, apoi la Sibiu,Timiºoara, Pforzheim, Münster, Schwerin ºi Berlin. Se va întoarce acasã, unde va lucra la tipografialui Filtsch. Prin cãsãtoria cu fiica patronului, va prelua afacerea ºi o va dezvolta. Va juca un rolimportant ºi în publicarea unor lucrãri ºi reviste româneºti, ceea ce va determina pe regele Carol I sã-ldecoreze. Modernizeazã întreaga editurã ºi tipografie, deschizând ºi o filialã, la Sighiºoara. Moare în1908.15La Sibiu va activa ºi Georg von Closius, ginerele renumitului editor Johann Barth. Acesta, din 1832, o va dezvolta ºi va permite publicarea, între 1859 ºi 1863, a gazetelor lui HeinrichSchmidt, „Siebenbürger Quartalschrift” ºi „Hermannstädter Zeitung”. Tot la Sibiu, în 1850,episcopul Andrei ªaguna va pune bazele tipografiei arhidiocezane, unde va apãrea „TelegrafulRomân”.16Dupã cum am vãzut apari!ia lui „Hermannstädter Zeitung” este legatã de activitatea publicisticãa lui Heinrich Schmidt. Despre Heinrich Schmidt ºtim cã s-a nãscut în decembrie 1815, în Bratislava,fiind fiul unui meºter pãlãrier. Îºi urmeazã familia în Transilvania, unde frecventeazã ºi studiilegimnaziale. Educa!ia universitarã o face la Halle ºi Jena, unde audiazã cursurile de filosofie ºi ºtiin!epolitice. Se reîntoarce în !arã ºi este primit în rândurile profesorilor de la Academia de Drept dinSibiu, în ianuarie 1844. Se remarcã ca un pionier al miºcãrii asocia!ioniste, fiind membru în maimulte asocia!ii, dintre care se remarcã „Verein für siebenbürgische Landeskunde”. În perioadarevolu!iei, va fi o proeminentã personalitate a miºcãrii antiunioniste. Între lunile mai ºi octombrie1848, va edita 20 de caiete ale sãptãmânalului „Unterhaltung aus der Gegenwart”, pozi!ionat într-oatitudine antiunionistã ºi promovând ideile centralismului austriac. Este ales deputat al Sibiului înDieta întrunitã la Pesta în septembrie 1848, de unde se retrage, în semn de protest, ca urmare ahotãrârii luate de Dietã conform cãreia deputa!ii saºi nu urmau a fi aleºi, ci numi!i de guvern. Seîntoarce în Sibiu ºi devine, pentru scurte perioade, redactor la „Siebenbürger Bote”, unde a încercatca foaia sibianã sã devinã „un organ al intereselor na!ionale sãseºti”. A înfiin!at ºi condus,„Siebenbürger Quartalschrift”, pentru perioada 1859-1860. Îºi pãstreazã func!ia de profesor laAcademie pânã în 1867, când aceastã institu!ie va fi preluatã de cãtre Ministerul ungar al cultelor ºiînvã!ãmântului. Împreunã cu al!i colegi îºi va pierde postul. Deznãdãjduit, îºi pune capãt zilelor la 3mai 1870, la Cisnãdie.17Pe osatura lui „Siebenbürger Quartalschrift” va construi noul ziar cu informa!ii diverse legate de via!a asocia!iilor, a agriculturii ºi industriei. Dupã preluarea de cãtre tipografia lui Steinhausser,Schmidt va pãrãsi redac!ia, iar „Hermannstädter Zeitung” se va înscrie în vechea politicã dusã de„Siebenbürger Bote”, ºi anume, interesul acestui ziar se va limita în mare parte, dupã cum aratã ºirubricatura ziarului, mai mult la informa!ii cu privire la Sibiu.18
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14 Doris Schrenk, op. cit., pp. 59-60.15 Ibidem, pp. 62-67.16 Ibidem, p. 75.17 Ela Cosma, Personalitã!i sãseºti ale revolu!iei de la 1848/1849 în Transilvania, în „Tribuna”,  nr. 16, 1-15 mai 2003, pp.11-13.18 Maria Rózsa, op. cit., p. 31.



Poate cea mai importantã tipografie sibianã era cea a lui Josef Dortleff senior (1804-1887).Bazele meseriei ºi le va însuºi la filiala lui Martin Hochmeister, din Cluj, dupã care va face o cãlãtorie de studii în spa!iul german. Se va întoarce în !arã, angajându-se la tipografia lui Hochmeister. Dupã oactivitate de câ!iva ani, la insisten!ele so!iei sale, va dori sã devinã independent ºi se va muta laOrãºtie, unde, în 1847, va întemeia o librãrie. Dupã revolu!ie, se va întoarce în Sibiu ºi, în 1850, vapune bazele unei tipografii. Aici va tipãri „Foaia Oficialã” în cele trei limbi ale !ãrii.19Fiul sãu, Johann, va prelua partea tehnicã a afacerii. Secretele meseriei le va descoperi la Viena,în tipografia lui Holzhausen, unde va avea numeroase contacte cu studen!ii ardeleni. Dintre ei, valega o prietenie fructuoasã cu Franz Gebbel. Întors în !arã, va scoate, împreunã cu Peter Josef Franz,în 1865, „Siebenbürgische Zeischrift für Handel, Gewerbe und Landwirtschaft”. Aceastã revistã vaapãrea pânã în 1868, cu douã suplimente, „Ährenlese”, condusã de Gustav Seivert, ºi „Dorfschule”,condusã de Michael Albert, ultima cu con!inut literar.20În mai 1868, împreunã cu Franz Gebbel, hotãrãºte sã transforme aceastã revistã într-unsãptãmânal politic, cu partea politicã condusã de Gebbel, iar partea agricolã, de Peter Josef Franz.Primul numãr al lui „Wochenblatt”, va apãrea la 8 iunie ºi se va eviden!ia ca un ziar de luptã albãtrânilor saºi.21Ideea apari!iei lui „Siebenbürgisch-Deutsches Wochenblatt” se vede în coresponden!a dintresecretarul Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice, Franz Gebbel, ºi Georg Daniel Teutsch,pe atunci preot în Agnita ºi mai apoi episcop al Bisericii Evanghelice C. A. din Ardeal. Într-oscrisoare din octombrie 1866 se vorbea despre necesitatea apari!iei, la Sibiu, a unui sãptãmânal caresã se înscrie în aria largã a ziarelor ºi revistelor sãseºti. Din punctul de vedere al con!inutului,urmãreau sã se prezinte ºtirile importante ale sãptãmânii ºi informa!ii din domeniul economic ºipolitic. Gebbel, Teutsch ºi cercul lor de prieteni reprezentau interesele „bãtrânilor saºi”.22Observãm cã sufletul acestui ziar a fost Franz Gebbel. Nãscut la Cluj, în 1835, unde urmeazãcursurile Liceului unitarian, frecventeazã apoi la Sibiu cursurile Academiei de Drept. La Vienastudiazã Dreptul ºi, în 1862, îl gãsim aseist, apoi actuar ºi, din 1865, secretar al Bisericii Evanghelicedin Transilvania. Va rãmâne în aceastã func!ie pânã la decesul sãu, în 1877.23Legat de activitatea sa în fruntea ziarului, Wilhelm Bruckner aprecia cã: „A condus cu sabiaascu!itã «Siebenbürgisch-Deutsches Wochenblatt», cã prietenii jubilau ºi duºmanii scrâºneau dindin!i”24.În conducerea ziarului a fost preocupat de recunoaºterea drepturilor saºilor, de reformarea ºireconfirmarea constitu!iilor municipale sãseºti. A scris de la primul pânã la ultimul numãr al ziaruluiºi a fost preocupat de pãstrarea formei de organizare specifice sãseºti a Pãmântului Crãiesc, pânã ladesfiin!area acestuia, în 1876.25Via!a politicã agitatã din anii ’60 va determina apari!ia, la Sibiu, a lui „Siebenbürgische Blätter”,la tiparni!a lui Samuel Filtsch. Oficios al grupãrii „tinerilor saºi”, se va implica într-o activitatepolemicã cu celelalte ziare sãseºti din Sibiu. Are o existen!ã doar de câ!iva ani, între 1867 ºi 1872. Afost acuzat de celelalte jurnale cã era finan!at de guvernul de la Pesta26.
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19 Doris Schrenk, op. cit., p. 68.20 Ibidem, p. 69.21 Ibidem.22 Wilhelm Bruckner, Vom „Siebenbürgisch-Deutschen Tageblatt” zur „Südostdeutschen Tageszeitung”. SiebenJahrzehnte deutscher Tagespresse in Siebenbürgen”, Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades derPhilosophischen Fakultät der Ludwig Maximilian Universität zu München, 1944, pp. 5-6.23 Marie Klein, Zur Gedächtnis Franz Gebbels, în „Aus sechs Jahrzehnten”, Sibiu 1935, pp. 2-5.24 Wilhelm Bruckner, op. cit., p. 8.25 Ibidem, p. 9.26 A se vedea aici polemica cu „Hermannstädter Zeitung” ºi cu „Siebenbürgisch-Deutsches Wochenblatt”.



Prin atitudinea combativã ºi polemicã, îl putem integra în categoria ziarelor tabloide de azi,urmãrind senza!ionalul ºi atacul dur la concuren!ã. Unificarea celor douã grupãri politice, în 1872, vaface ca apari!ia sa sã fie opritã.În fruntea foii „tinerilor saºi” îl gãsim pe Friedrich Krasser. Nãscut în 25 aprilie 1818, în Sebeº,într-o familie de brutari. Dupã studiile liceale din oraºul natal, va urma cursurile Facultã!ii deMedicinã a Universitã!ii din Viena, unde va fi apropiat de miºcarea darwinistã ºi desocial-democra!ie. În 1846 se va întoarce în !arã, devenind medic al oraºului Sebeº, iar în 1867 îlgãsim medic în Sibiu. Aici va conduce, din 1867, redac!ia lui „Blätter”. Pe lângã activitateaeditorialã, se remarcã ºi ca poet. Va publica în paginile gazetei poezia Tabula rasa, ceea ce îi va aduce un proces de presã în 1870. În fruntea ziarului se va remarca ca un opozant puternic al centralismuluiaustriac ºi va lupta împotriva obscurantismului poporului. Dupã încetarea apari!iei ziarului, se vaeviden!ia în cadrul miºcãrii social-democrate din Transilvania, ajutând cu bani ºi dând consulta!iigratuite persoanele sãrace. Se va implica mai apoi în paginile ziarului social-democrat din Budapesta, „Volksstimme”. Moare la 9 februarie 1893.27La aceastã scurtã trecere în revistã a activitã!ii editoriale sibiene din deceniul 7 al secolului alXIX-lea observãm o îmbogã!ire substan!ialã a numãrului ziarelor, dar mai ales a atitudinilor exprimateprin gazete. Dacã, pentru perioada neoabsolutistã, avem doar un singur ziar pentru Sibiu, ºi anume,„Siebenbürger Bote”, ºi acesta – un oficios guvernamental, perioada liberalã aduce un numãr de patrujurnale, care au apãrut mai mult sau mai pu!in concomitent ºi care exprimau idei politice diferite.Acest lucru este explicabil dacã !inem cont de eliberarea presei de sub legile cenzurii ºi deexisten!a unei vie!i politice agitate la nivelul saºilor ardeleni prin cele douã grupãri. Adãugãm rolulavut de Sibiu în via!a politicã ºi culturalã a Transilvaniei, în aceastã perioadã revendicându-ºi statutul de adevãratã „capitalã a saºilor ardeleni”. Nu în ultimul rând, trebuie eviden!iat numãrul destul demare de tipografii ºi edituri, care au permis ºi favorizat dezvoltarea presei politice.Aceºti zece ani reprezintã, practic, o etapã nouã în istoria presei de limbã germanã din Ardeal.Prezen!a acestor ziare la Sibiu prefigureazã faptul cã se intrã într-o nouã fazã a evolu!iei gazetelor, ºianume, acum se inaugureazã etapa presei profesioniste, cu redac!ii bine puse la punct, luându-se, îndeceniul urmãtor, modelul unor mari ziare din Imperiu sau din spa!iul german. Acestui model seraliazã încã din aceastã perioadã ºi Johann Gött, prin al sãu „Kronstädter Zeitung”.Pionieratul în presã se mutã spre alte zone. Acum este spart monopolul celor douã centre depresã, Sibiul ºi Braºovul. În 1862 avem primul ziar în Bistri!a, la 1865 în Orãºtie, iar în Sighiºoara, la1869. În aceste oraºe apar ziare cu caracter informa!ional, opera mediului profesoral, al clericilor ºiîntreprinzãtorilor, care nu urmãreau de cele mai multe ori vreun câºtig de pe urma micului lor actjurnalistic, ci, de cele mai multe ori, banii din abonamente ºi vânzãri le ajungeau probabil doar pentrufinan!area tipãririi unui nou numãr.
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27 Despre activitatea lui Friedrich Krasser vezi: Arnold Kartmann, Friedrich Krasser, în  „Beiträge zug Geschichte derrumäniendeutschen Dichtung. Die Literatur der siebenbürger Sachsen in den Jahren 1849-1918”, Redigiert von CarlGöllner und Joachim Wittstock, Kriterion Verlag, Bukarest, 1979, pp. 50-60; Dr. Friedrich Krasser. Eine biographischeSkizze, Budapest, 1900; Harald Kresser, Einleitung zu Friedrich Krasser, în Friedrich Krasser, Offenes Visier. Gedichteund Lebensdokumente, Staatsverlag für Kunst und Literatur, Bukarest, 1954, pp. 5-26.



Die Deutschsprachige Politische Publizistik aus Hermannstadt in den 60-er Jahren des 19. JahrhundertsZusammenfassungDer Verfasser der vorliegenden Studie beschreibt die Lage der sächsischen politischen Presseaus Hermannstadt in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit spielte Hermannstadtinnerhalb der politischen Bewegung der Siebenbürger Sachsen eine wichtige Rolle. Hier waren dieSitze des Generalkommandos der k. und k. Armee, die Sächsiche Nationaluniversität und dieRechtsakademie.Während des Absolutismus wurde hier nur eine Zeitung mit politischen Charakterherausgegeben, und zwar der Siebenbürger Bote. Wir können in den sechziger Jahren einebemerkenswerte Entwicklung des Zeitungswesens verfolgen.Es war ein engagierter politischer Kampf der Siebenbürger Sachsen, während dessen drei neueBlätter erschienen und zwar waren dieses die Hermannstädter Zeitung, die Siebenbürgischen Blätterund das Siebenbürgisch-Deutsche Wochenblatt.
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