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Abstract. Sulzer’s writings have always been controversial, but taking a closer look, one sees an
erudite scholar, a true enlightened spirit of the Aufklärung, familiar with many ancient and
contemporary authors whom he does not hesitate to confront. Like his contemporaries, he was an
enlightened scholar and his harsh tone may be explained by his searching for a better man, an
educated, free-spirited and self-aware citizen of tomorrow, hence his disappointment at finding
something completely different. His writings highlight the benefits of an enlightened government that
aimed to create the proper conditions for development and progress by contrasting the decayed state of
the people who lived under despotism.
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Franz Josef Sulzer s-a născut la 20 mai 1727, la Laufenburg, pe atunci
o localitate din Imperiul Habsburgic, în prezent existând două orăşele pe
ambele maluri ale Rinului, unul în Germania, celălalt în Elveţia, împărţite
astfel prin pacea de la Luneville, din 1801, în urma războaielor napoleoniene.
Cunoaştem relativ puţine lucruri despre viaţa sa. Cele mai multe detalii
biografice le aflăm din Allgemeine Deutsche Biographie1. Conform acestei surse,
după frecventarea şcolii din Laufenburg, cel mai probabil a ajuns la o instituţie
de învăţământ confesională, tatăl său dorind să-l vadă intrat în ordinul
iezuiţilor. După cum se ştie, el a ales ulterior o altă direcţie şi, foarte probabil,
nu a păstrat amintiri foarte plăcute despre perioada petrecută în acea şcoală.
Totodată asta ar putea explica atitudinea lui foarte combativă, anticlericală, de
mai târziu, precum şi entuziasmul său declarat şi necondiţionat faţă de
reformele lui Iosif al II-lea, în special cele din domeniul bisericii, şi de
asemenea faptul că şi-a început studiile academice destul de târziu, lucru ce ia şi îngreunat mai apoi accesul în corpul profesoral. Abia în 10 ianuarie 1754,
când avea deja 27 de ani, îl regăsim în registrele Universităţii din Freiburg, ca
student la fizică. Este foarte probabil să fi făcut şi studii de drept, având în
vedere faptul că ulterior i s-a propus să predea dreptul şi să redacteze un cod
de legi în Ţara Românească, însă nu există dovezi în acest sens.
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Potrivit lui A. Schumann2, în perioada 1759-1773, Sulzer a fost căpitan
şi auditor în regimentul de infanterie Lattermann, nr. 45, care a staţionat un
timp în Transilvania. În perioada petrecută aici, cândva prin anii ’60 ai
secolului al XVIII-lea, s-a căsătorit cu Johanna von Drauth, fiică a senatorului
şi inspectorului alodial braşovean Joseph von Drauth, un membru de vază al
patriciatului săsesc, dobândind astfel şi dreptul de şedere în Transilvania. A
avut trei copii cu Johanna, iar fiul său Josef Friedrich Sulzer, a intrat şi el în
regimentul de cavalerie al dragonilor de Savoia, nr. 5. Ulterior a avut o carieră
în diplomaţie şi a obţinut şi un titlu nobiliar. În 1774 Sulzer a fost chemat de
către domnitorul Ţării Româneşti, Alexandru Ipsilanti, să predea filosofia şi
dreptul la Şcoala Superioară - o Academie de Drept - ce urma să se deschidă
la Bucureşti, dar şi să elaboreze un cod de legi. A ajuns acolo în toamna anului
1774, dar nu a predat şi nici nu a elaborat codul de legi solicitat 3. În anul 1780
Ipsilanti a publicat, în cele din urmă, şi se pare că fără ajutorul lui Sulzer, o
culegere de legi ce a reformat sistemul juridic din Ţara Românescă, care până
atunci se baza pe unele pravile emise în timpul domnitorilor Matei Basarab şi
Vasile Lupu, înfiinţând şi trei tribunale la Bucureşti. Pravilniceasca condică, în
limba greacă Sintagmation nomicon, iar în limba română Mica rânduială juridică, a
reprezentat o reală reformă a sistemului judiciar din Ţara Românească, venind
în întâmpinarea solicitărilor străinilor care începuseră să facă comerţ aici, ca
urmare a drepturilor garantate prin tratatul de la Kuciuk-Kainargi din 1774,
în urma căruia Ţările Române au obţinut dreptul de a practica liber comerţul.
În 1776 îl regăsim pe Sulzer în Moldova, cu o misiune secretă din partea
lui Ipsilanti pe lângă domnitorul Moldovei, Grigore al III-lea Ghica4. Se pare
că Sulzer s-a împotrivit ducerii la îndeplinire a acestei misiuni, iar ca urmare,
Ipsilanti nu şi-a mai ţinut promisiunea de a-i oferi lui Sulzer postul de profesor
şi misiunea de a elabora codul de legi pentru Ţara Românească. Aceste
promisiuni neîndeplinite sunt considerate de unii drept motivul pentru care
Sulzer ar fi scris atât de negativ la adresa românilor.
După o vreme îl aflăm pe Sulzer la Trnava, lângă Bratislava, unde
încearcă să administreze o moşie, însă datorită viziunilor sale libertine despre
religie se simte ameninţat, fiind atacat de la amvon de preotul de acolo, iar în
cele din urmă părăseşte localitatea şi abandonează afacerea în pierdere5.

Ibidem.
Acest lucru este menţionat chiar de Sulzer în lucrarea sa Geschichte des transalpinischen Daciens
[…] (Sulzer 1781-1782).
4 Şi acest aspect este menţionat tot de Sulzer în aceeaşi lucrare. El nu vrea să explice în ce
consta misiunea sa, însă lasă să se înţeleagă că era una importantă.
5 Experienţa nefericită de la Trnava este povestită de Sulzer în Altes und Neues, oder dessen
literarische Reise durch Siebenbürgen […] şi pare că i-a lăsat un gust foarte amar faţă de justiţia din
Ungaria şi faţă de intoleranţa şi superstiţiile care domneau printre locuitorii din zonă,
2
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La începutul următoarei decade, în anii ’80 ai secolului al XVIII-lea, i
se deschid noi perspective6. Pe de o parte, posibilitatea de a-i urma socrului
său, senatorul braşovean Joseph von Drauth, şi de a deveni senator, sperând
poate să ajungă ulterior în altă parte a imperiului, deoarece exista obiceiul de
a-i numi pe cei mai buni dintre funcţionarii transilvăneni şi în alte ţări ale
coroanei. Altă posibilitate, de care Sulzer s-a arătat a fi foarte interesat, a fost
aceea de a fi numit în funcţia de consul austriac în Ţara Românească. Din
păcate însă, niciuna dintre aceste posibilităţi nu s-a materializat. Înainte de a
fi luată decizia în privinţa consulatului, el întreprinde în vara anului 1782,
împreună cu fiul său, pe atunci în vârstă de 15 ani, o călătorie, care îl poartă
de la estul la vestul Imperiului Habsburgic.
Aşa cum ne spune chiar el în Altes und Neues, oder dessen literarische Reise
durch Siebenbürgen […]7, pe parcursul acestei călătorii a vizitat multe mănăstiri,
biblioteci, şi a căutat prezenţa unor mari învăţaţi ai vremii, precum Johann
Jakob Bodmer (1698-1783), renumit filolog elveţian, Johann Caspar Lavater
(1741-1801), pastor reformat, filosof şi scriitor iluminist elveţian, Salomon
Gessner (1730-1788), poet, pictor şi grafician elveţian, teologul Heß din
Zürich, tipograful J. Thurneisen sau Isaak Iselin, filosof iluminist, istoric, în
Basel. Tot în timpul acestei călătorii a poposit şi în Freiburg, la universitatea
pe care o absolvise, unde a discutat cu profesorii de acolo care l-au sfătuit să
aplice pentru catedra de statistică pe care Iosif al II-lea tocmai intenţiona să o
înfiinţeze şi i-au dat în acest sens şi scrisori de recomandare pentru Viena.
Când şi această încercare a rămas fără izbândă nu i-a mai rămas decât să se
întoarcă în armata imperială, fiindu-i oferit gradul de căpitan de cavalerie şi
auditor în regimentul de dragoni Savoia. În această calitate participă cu
regimentul său la războiul ruso-austro-turc între 1787 şi 1792 (cel încheiat cu
Pacea de la Iaşi, din 9 ianuarie 1792) şi moare în august 1791 de lingoare (febră
tifoidă)8, în timp ce regimentul său se retrăgea din Ţara Românească. Deşi
armata austriacă obţinuse în acel an o victorie împotriva turcilor la Calafat,
după moartea împăratului Iosif al II-lea în 1790, urmaşul acestuia la tron,
Leopold al II-lea, sub presiunea Prusiei, aliata turcilor, care ameninţa Austria
cu războiul, şi ca urmare a situaţiei politice internaţionale cauzată de
evenimentele din Franţa, încheie la Sistowa (Şiştov) o pace separată cu turcii
la 4 august 1791. Acesta era contextul în care se retrăgea regimentul lui Sulzer
în momentul morţii sale.

încurajaţi în acest sens de preotul catolic, bun prilej pentru Sulzer să atace din nou Biserica
Catolică.
6 Schumann 1894, p. 151-153.
7 Sulzer 1782.
8 Maior 1971, p. 71.
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Foarte controversat încă din timpul vieţii, purtând polemici cu mai
mulţi învăţaţi ai vremii, se dovedeşte totuşi a fi o persoană erudită şi critică,
un adevărat enciclopedist, în spiritul iluminist al vremurilor. Sulzer s-a întâlnit
timp de trei ani cu Petru Maior, după numirea acestuia ca protopop la Reghin
în 1784 şi, de asemenea, cu Inocenţiu Micu-Klein, discutând în contradictoriu
diferite probleme de istorie şi de limbă. Din dezbaterile acestea şi altele, s-a
născut probabil şi dorinţa românilor ardeleni de a scrie o proprie istorie a
neamului lor şi de a dezvolta teoria continuităţii românilor.
A lăsat în urmă o operă importantă, Geschichte des transalpinischen Daciens
9
[…] , în care pune bazele teoriei imigraţioniste, cu privire la etnogeneza
românilor, ce avea să fie ulterior preluată şi dezvoltată de alţi istorici, precum
Johann Christian Engel, Josef Karl Eder şi mai ales Robert Rösler, cu teoria
ce avea să îi poarte şi numele, poziţionându-se împotriva ideii de continuitate
a românilor pe aceste meleaguri. Conform teoriei sale, românii ar fi emigrat
în Transilvania abia în secolul al XII-lea.
Asemenea idei şi atitudini, precum cele prezentate în cele două scrieri
pe care le-a publicat (menţionăm aici şi Altes und Neues, oder dessen literarische
Reise durch Siebenbürgen …), nu i-au adus prea multe simpatii şi nu puţini au
fost aceia care l-au combătut sau chiar satirizat, şi asta nu doar din partea
istoricilor români, ci şi a unora maghiari sau germani, precum Georg Pray şi
Karl Gottlieb Windisch. Într-o paschinadă anonimă germană din anul 1783
Sulzer este numit chiar un Don Quijote al timpurilor sale 10.
Dintre cei care l-au combătut, nu puţini erau cei ce vedeau în atitudinea
sa critică şi tonul acid care răzbate în paginile dedicate descrierii românilor un
rezultat al faptului că planurile sale de carieră academică sau diplomatică în
Ţara Românească nu s-au împlinit, şi în faptul că el nu se putea pur şi simplu
adapta la mediul atât de diferit din principate. Primul care îl acuză este nimeni
altul decât Petru Maior, contemporanul său, cel care l-a cunoscut personal în
vremea când Sulzer era staţionat cu regimentul său la Reghin. Iată cum îl
descria Maior:
„Eu, pe Franţiscus Iosefus Sulţer l-am cunoscut foarte bine, trăind cu dânsul
trei ani, în oraşul Sas-Reghin. […] Şi am avut dese întâlniri laolaltă şi în cortelul
lui şi la mine, în casa parohiei. […] Era om neîndestulat cu soartea sa,
crezându-se a fi vrednic de mai mare pâine. […] Om de prejudecăţi cuprins şi
apăsat, care îl facea ca nu atâta să cerce adevărul lucrurilor, pre cum să afle

Sulzer 1781-1782.
Titlul complet al acestui pamflet anonim este Der irrende Don Quitschot unsrer zeit, oder Beylage
zu den dreyen Sendschreiben des k.k. Rittmeisters, und Auditors bey dem löblichen Dragonner
Regimente Savoyen, J. Sulzers über seine litterarische Reise an Herrn Prediger Theodor Lang
zu Cronstatt in Siebenbürgen.
9
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dovede cât de subţiri, şi fără putere spre adeverirea celor ce şi-au băgat odată
în cap şi spre a-şi răsfuga patima sa”11.

Iar alţii îl acuză că ar fi preluat pur şi simplu şi că ar fi compilat
informaţii de la alţi scriitori, precum Cantemir, generalul Bauer sau Carra, fără
a avea o contribuţie originală, bazată pe cunoaşterea realităţilor. Totuşi, Sulzer
nu a făcut altceva decât să urmeze atât în Geschichte des transalpinischen Daciens
[…], cât şi în Altes und Neues, oder dessen literarische Reise durch Siebenbürgen […],
forme literare consacrate la sfârşitul secolului al XVIII-lea, şi la fel ca alţi
autori, prelua informaţii de la alţii, le analiza şi combătea, cu susţinerea
propriilor puncte de vedere, realizând astfel o polemizare sub forma unui
dialog erudit cu predecesorii săi. El se raporta desigur la cei care au scris
înaintea lui despre Ţările Române, intrând însă într-un dialog critic cu ei,
preluând anumite afirmaţii ale acestora, refuzând altele şi completând ceea ce
considera că lipsea din descrierile lor, lucru observat şi consemnat şi de Horst
Fassel şi Sorin Chiţanu:
„Avem, astfel, un dialog între Sulzer şi Cantemir, unde primul aduce multe
completări. Cînd e vorba de Cotnari de exemplu, Sulzer citează pasajul
respectiv din Cantemir. Apoi adaugă că toate aceste constatări nu mai au decît
o valoare istorică: toate bisericile menţionate de Cantemir fiind acum ruine,
iar din cauza războiului vinul vestit odinioară nu poate fi cultivat. Concluzia
e: «Din toate acestea rezultă uşor, că atît înfăţişarea exterioară cît şi cea internă
a Moldovei este cu totul alta decît pe vremea lui Cantemir». Cînd preia
informaţiile lui Cantemir despre Ceahlău, Sulzer adaugă o comparaţie: «Astfel
Ceahlăul ar trebui să depăşească în înălţime Bucegiul, dacă e adevărat că de
aici poţi vedea Akermanul la o depărtare de 60 de mile». Şi când prezintă
organizarea politică a Moldovei, Sulzer constată că informaţiile lui Cantemir
nu mai sînt actuale. Astfel din Moldova de Sus mai făceau parte la acea dată
numai o parte din ţinutul Hotinului, Dorohoiul, Hîrlăul şi ţinutul Neamţului
şi al Bacăului”12.

Iar în ceea ce priveşte atitudinea sa, considerată exagerat de critică
uneori faţă de anumite trăsături ale românilor, Sulzer se înscrie şi aici în
spiritul iluminist al epocii, alături de alţi cărturari ai vremii. Acest spirit îi
obliga pe aceştia să condamne tot ce nu reprezenta educaţie, progres,
deschidere, într-un cuvânt iluminare, şi să condamne formele de guvernământ
despotice care i-au adus pe oameni în starea de decădere morală în care se
aflau. Astfel, nici premergătorii lui Sulzer în descrierea Ţărilor Române,
precum Dimitrie Cantemir, Jean-Louis Carra sau generalul Bauer, nu sunt mai
blânzi cu prezentarea moravurilor locuitorilor celor două principate. Pentru
Cantemir situaţia este destul de tranşantă:
11
12
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„Moldovenii nu cunosc măsura în nimic; dacă le merge bine, sunt semeţi, dacă
le merge rău, îşi pierd cumpătul. Nimic nu li se pare anevoie la întâia
aruncătură de ochi; iar dacă se iveşte ceva cât de cât să le stea împotrivă, atunci
se zăpăcesc şi nu ştiu ce să facă. [...] De altminteri moldovenii nu numai că nu
sunt iubitori de învăţătură, ci chiar le e urâtă aproape la toţi. Chiar şi numele
meşteşugurilor cele frumoase şi ale ştiinţelor nu le sunt cunoscute. Ei cred că
oamenii învăţaţi îşi pierd mintea şi atunci când vor să laude învăţătura cuiva,
zic că a înnebunit de prea multă învăţătură. Despre lucrul acesta moldovenii
vorbesc fără cuviinţă zicând că «învăţătura este treaba popilor; pentru un om
de rând este de ajuns dacă ştie să citească şi să scrie, să-şi scrie numele, să-şi
treacă în condica lui un bou alb, negru şi cu coarne, caii, oile şi alte dobitoace
de povară, stupii şi orice alte lucruri de acestea; toate celelalte sunt
netrebuincioase»”13.

Bauer, la rândul său, continuă într-un ton asemănător:
„Ţara Românească nu duce lipsă numai de oameni de litere, de savanţi şi artişti
iscusiţi; chiar şi meşteşugurile cele mai trebuincioase sunt delăsate. Întradevăr, aici se găsesc oameni cu tot felul de meserii, dar ei sunt cei mai greoi
şi neştiutori pe care i-am văzut. Cei mai buni dintre ei sunt armeni sau evrei,
iar pentru meseriile de jos, ţiganii, căci valahii nu sunt deloc înclinaţi a se
strădui cu ceva care cere judecată, grijă şi muncă sârguincioasă. Ei nu şi-ar da
nici cea mai mică silinţă pentru a-şi procura vreun confort sau pentru a-şi
îndrepta vechile obiceiuri, încercând să-şi facă viaţa mai plăcută. Trăiesc în
continuare după vechile lor obiceiuri şi nu le pasă deloc de ce se întâmplă în
alte părţi [...]”14.

În continuare însă, Bauer identifică şi cauzele care au dus la această stare
de decădere, aflându-le în despotism:
„Această amorţeală profundă, care împovărează şi îndobitoceşte o naţie
întreagă, nu este însă o boală neaşteptată, care să cuprindă deodată un popor;
ea este urmarea unui vechi despotism care seacă, puţin câte puţin, toate
izvoarele vieţii, încătuşează în cele din urmă forţele sufleteşti şi sfârşeşte prin
a produce o lâncezeală generală şi mortală în tot corpul politic. Aceasta este
trista situaţie a domnilor Ţării Româneşti, cărora orice încercare de a dezvolta
o sămânţă de talent, de a da sufletelor puţină tărie, li s-ar reproşa ca o crimă.
[...] Toate aceste nenorociri au semănat spaima şi înmărmurirea în sufletul
unui popor fără sprijin din afară, fără putere înăuntru şi au făcut din el o turmă
josnică, slugarnică şi sfioasă. […] Astfel se schimbă lucrurile
omeneşti. Urmaşii romanilor au devenit sclavii unui popor barbar, odinioară
necunoscut; ei au pierdut, odată cu libertatea, gustul ştiinţelor, al artelor şi al
meşteşugurilor. Monumentele unor strămoşi atât de vestiţi, ale căror ruine se
găsesc încă în ţară, nu fac nici cea mai mică impresie asupra acestor suflete

13
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înjosite, lăsându-le pe cât de străine de orice sentiment de glorie, pe atât de
puţin în stare să-şi amintească măreţia apusă”15.

Desigur, părerile acestora erau filtrate printr-o grilă de valori
occidentale şi ei făceau comparaţia cu ceea ce se afla în alte părţi ale Europei,
pe care le luau în mod firesc drept etalon. Şi nu trebuie să uităm că ne aflam
în plin secol al luminilor, cu accentul deosebit pus pe cunoaştere, educaţie,
eliberare a omului prin cunoaştere, prin deschiderea ochilor şi a minţii, pentru
ieşire din „starea de minorat autodatorată” la care îndemna Immanuel Kant.
Contrastul dintre aceste aşteptări ale unor occidentali erudiţi, înflăcăraţi de
idealurile iluministe, unii, precum Carra, revoluţionari autentici, care aveau să
sfârşească sub ghilotină pentru convingerile lor revoluţionare, pe de o parte,
şi idealurile la care tindeau ei şi realităţile străvechi din principate, pe de altă
parte, s-a dovedit a fi unul foarte mare. Ca urmare a acestei diferenţe dintre
aşteptări şi realitate au apărut poate şi aceste tonuri, câteodată deosebit de
aspre, în relatările lor despre moravurile locuitorilor din principate.
Jean-Louis Carra (1742-1793) recunoştea chiar în prefaţa cărţii sale că
nu a petrecut foarte mult timp în Moldova şi Valahia şi, fiind ocupat cu
educaţia fiilor principelui moldovean şi cu corespondenţa în limba franceză a
acestuia, anul petrecut acolo nu a ajuns pentru a cunoaşte în fond şi în detaliu
moravurile moldovenilor16. Cu toate acestea nu se sfieşte să tragă nişte
concluzii tranşante, într-o interpelare adresată lui Rousseau:
„După aceasta, dacă domnul Rousseau vine şi mai spune că popoarele barbare
şi fără legi valorează mai mult decât popoarele civilizate, îl voi ruga să meargă
să trăiască un an în pădurile Moldovei”17.

Sulzer vine aşadar să se înscrie cu Geschichte des transalpinischen Daciens
[…], apărută în 1781-1782, în trei volume la Viena, într-o serie de autori
occidentali care, din interese personale sau din însărcinarea unor puteri, au
petrecut timp în principate, unde au observat şi studiat organizarea acestora,
dar şi pe locuitorii lor, publicând apoi aceste observaţii, exercitând ulterior,
unii, o influenţă puternică asupra altor scriitori, istorici şi lingvişti occidentali
şi români.
Istoria lui Sulzer, deşi descrisă de către autor ca fiind doar prima parte
- cea geografică - a unei opere mai complexe, tratează amănunţit şi aspecte
ale istoriei românilor şi, nu în ultimul rând, etnogeneza acestora, lucrul care ia adus şi cea mai puternică contestare. Lucrarea conţine însă şi importante
informaţii referitoare la limba română, Sulzer făcând o adevărată analiză a
gramaticii limbii române aici, iar această parte a fost utilizată ca sursă şi de

Ibidem, p. 131-132.
Ibidem, p. XXIX.
17 Ibidem, p. 197.
15
16
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către renumitul filolog şi romanist german Friedrich Diez, considerat ca
fondator al lingvisticii romanice.
A doua parte, cea istorică, nu a mai fost tipărită, Sulzer intenţionând să
o publice cândva prin 1790, dar războiul şi moartea sa survenită în 1791 au
făcut ca această parte a operei sale să rămână inedită. Manuscrisele au fost
cercetate de mai mulţi istorici, printre care şi Nicolae Iorga. Unii o consideră
a fi cea mai amănunţită descriere a războiului ruso-austro-turc.
În cealaltă lucrare a sa, Altes und Neues, oder dessen literarische Reise durch
Siebenbürgen […]18, Sulzer a descris atmosfera întâlnită de el în peregrinările
sale prin imperiu din vara anului 1782, făcând o analiză a situaţiei politice,
economice şi sociale din provinciile acestuia. În special se arată, iarăşi, foarte
combativ la adresa Bisericii Catolice şi îşi afirmă din nou sprijinul total pentru
reformele iniţiate de Iosif al II-lea, „bunul împărat”, după cum avea să-i
rămână numele şi să intre astfel în conştiinţa colectivă a românilor ardeleni,
pe care la fel l-a numit şi el.
Sulzer este extrem de combativ, virulent chiar, la adresa clerului catolic
şi la adresa încercărilor papalităţii de a negocia cu împăratul eliminarea
anumitor măsuri impuse de către acesta bisericii. Papa Pius al VI-lea a făcut
o vizită în capitala imperiului în primăvara anului 1782, de Paşte (cu puţine
luni înainte de vizita lui Sulzer la Viena cu prilejul acelor călătorii literare, tocmai
pentru a discuta şi negocia cu Iosif al II-lea aceste măsuri (dizolvarea ordinelor
mănăstireşti, acordarea de drepturi egale protestanţilor şi ortodocşilor, taxarea
clerului, naţionalizarea bunurilor mănăstireşti, închiderea şcolilor conduse de
către ordinele confesionale), însă fără succes, împăratul rămânând ferm pe
poziţii.
De altfel, Sulzer îşi începe epistolele sale chiar cu o descriere a situaţiei
politice tensionate din Viena acelei veri:
„V-am promis să vă prezint aceste lucruri acum, când ajung la Viena, unde
acest oraş şi aproape întreaga Europa se află în aşteptarea unor lucruri
importante, după ce Sanctitatea Sa a părăsit acest oraş”.

În privinţa Transilvaniei şi Banatului, Sulzer constată o anumită
decădere a situaţiei politice, precum şi o degradare a administraţiei. În special
se observă acest lucru când face referire la situaţia din Timişoara, de unde toţi
coloniştii germani ar pleca, ca urmare a accesului liber al altor categorii în oraş:
„Sibiul, capitala patriei Dumneavoastră, îl cunoaşteţi, şi ştiţi, ce se întâmplă
acolo, mult mai bine decât mine - iar despre Timişoara? Ei bine, aici ba vine
un valah, ba un Raitze, ba un negustor de grâne sau de vinuri, cumpără ceva
bunuri/proprietăţi şi devine nobil. Coloniştii îşi fac bagajele şi pleacă parte în
Bucovina, parte înapoi în Germania. Chiar şi rara trupă de actori germani, care
le vor gâdila atât de puţin urechile sibienilor cu urletele lor, pe care ei le
18

Sulzer 1782.
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numesc operete; pe aceştia i-am întâlnit cu căţel şi cu purcel, mână în mână,
în drumul lor de aici până la Sibiu. Pe scurt, frumoasa Timişoară este dezolantă
(pustie), şi acum poate şi mândrul ungur să-şi zăngănească solitar sabia sa cea
lungă pe străzile largi în timp ce-şi mângâie mustaţa, şi să scrijelească cât
doreşte cu pintenul cizmei blazonul său de nobleţe în podeaua frumoasă a
conacului de acolo. Aşa arată acum Timişoara şi această clădire magnifică, aşanumita Casă a Comitatelor de acolo. Cât despre oamenii de aici nimic altceva
decât limitare, şi un episcop schismatic, care îl lasă cu mult în urmă în toate
cele pe cel catolic, care este dependent total de un canon; iar pe tot drumul de
la Tisa la Buda nu se aude de la calvini altceva decât: Trăiască Împăratul
Iosif!”19.

Cam aceasta este atmosfera cu care Sulzer îşi deschide scrisorile către
Theodor Lange, pastorul luteran din Braşov, şi în aceeaşi notă va continua pe
tot parcursul cărţii. Critică Biserica Catolică, înapoierea şi superstiţiile
acceptate şi/sau promovate de aceasta şi afirmă în mod repetat susţinerea sa
necondiţionată atât pentru statalitate şi ordinea de drept, cât şi pentru
gândirea şi exprimarea liberă. Un adevărat manifest politic iluminist. El
abordează şi alte aspecte referitoare la situaţia politică din imperiu, scriind şi
despre necesitatea reprezentării adecvate a intereselor politice, comerciale şi
militare ale imperiului în relaţie cu Ţara Românească, de aici reieşind şi dorinţa
sa de a obţine postul de consul austriac la Bucureşti.
În Altes und Neues, oder dessen literarische Reise durch Siebenbürgen […],
Sulzer combină forma de jurnal de călătorie cu nuvela epistolară, un gen
literar foarte popular la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Un mare impact
asupra popularităţii acestui gen literar l-a avut autorul englez Laurence Sterne,
cu foarte populara sa lucrare A Sentimental Journey through France and Italy,
publicată în anul 1768, şi care a ajutat foarte mult la impunerea acestui tip de
literatură ca dominant pentru sfârşitul de secol XVIII. În lucrarea sa, Sterne
s-a depărtat de scrierile de călătorie erudite, care puneau accentul pe educaţie
şi cunoaştere, unde autorul încerca să păstreze o distanţă obiectivă faţă de cele
relatate, şi a pus accent mai mult pe exprimarea sentimentelor şi a trăirilor
personale, lucru care a şi dus la popularitatea sa deosebită, fiind astfel accesibil
şi pe gustul unui public mult mai numeros. A fost urmat de un alt mare succes
al lui James Boswell, Journal of a Tour to the Hebrides (1786), care a contribuit,
de asemenea, la consacrarea memoriilor de călătorie ca gen literar. Alte nume
mari ale literaturii s-au alăturat promotorilor acestui gen, cum ar fi FrançoisRené de Chateaubriand cu a sa Itinéraire de Paris à Jérusalem, publicată în 1811,
sau Johann Wolfgang von Goethe cu binecunoscuta sa Italienische Reise, în care
descrie călătoria pe care a întreprins-o, în mare parte incognito, în Italia, între
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1786 şi 1788, dar pe care avea să o publice, într-o variantă stilizată şi
autocenzurată de comentariile prea directe între anii 1813 şi 1817.
Această formă de roman epistolar sau nuvelă epistolară, adică o scriere
sub forma unei culegeri de documente, în cazul acesta scrisori, de altfel şi
pasaje preluate din ziare şi jurnale, reuşeşte să dea o impresie de realism, fără
a avea totuşi nevoie să recurgă la diferite tehnici literare, precum naratorul
omniscient, pentru a atinge acest scop. Relatările la persoana întâi, combinate
cu descrierile unor evenimente reale, cunoscute, a unor locuri şi oameni
cunoscuţi, redau practic aspecte uzuale ale vieţii reale acordând astfel
veridicitate sporită scrierilor, având prin aceasta un impact mai puternic
asupra publicului. Dintre romanele epistolare de mare succes, putem aminti:
Goethe, cu Die Leiden des jungen Werthers din anul 1774, Marry Shelley, cu
Frankenstein, în 1818 sau, la sfârşitul secolului al XIX-lea, şi implicând şi Ţările
Române de această dată, pe Bram Stoker cu renumitul său roman gotic
Dracula, în 1897. Nu trebuie să îi uităm, desigur, pe marii scriitori francezi,
care au adoptat acest gen literar, precum Montesquieu cu Lettres persanes
(1721), Jean-Jacques Rousseau cu Julie, ou la nouvelle Héloïse (1761)
sau Choderlos de Laclos cu Les liaisons dangereuses (1782).
Sulzer, militar de carieră, se distanţează de Sterne cu a sa Sentimental
Voyage, sau ceea ce avea să publice romanticul Goethe în ale sale Italienische
Reise20. Nu este nici foarte descriptiv, când vine vorba de locuri şi oameni, ci
foloseşte această formă literară pentru lansarea, susţinerea şi argumentarea
unui manifest politic de sprijinire a politicilor împăratului Iosif al II-lea, dar şi
de combatere a adversarilor acestuia, în frunte cu Biserica Catolică. El se
bazează mai degrabă pe autori care aparţin genului „clasic” al literaturii de
epistolare şi de călătorie, cea cu încărcătură educaţională şi politică, în spiritul
iluminist al vremii, precum compatriotul său, scriitorul şi magistratul elveţian
Johann Rudolf Sinner (1730-1787) cu Voyage historique et littéraire dans la Suisse
occidental, publicată la Berna în anul 1781, ediţia în limba germană, Historische
und Literarische Reise durch das Abendländische Helvetien, apărută la Leipzig în
1782, poate cunoscute şi lui Sulzer. În spiritul erudit al vremii, Sinner îşi
începe lucrarea cu prezentarea unei cuprinzătoare liste bibliografice cu autori
care au mai abordat subiectul respectiv şi operele acestora. Din cele 28 de
titluri prezentate aici de Sinner, cele mai multe se regăsesc sub forma unor
jurnale de călătorie, majoritatea scrise puţin înainte de anul 1781, de călători
şi scriitori germani, francezi, englezi, preponderent între 1786 şi 1781, anul
Atât Sterne, cât şi Goethe folosesc scrierile de călătorie ca acoperire pentru o literatură în
stil romantic şi sentimental, unde ficţiunea se împleteşte cu realitatea, scopul fiind de a
compune un text cât mai plăcut şi de a implica cititorul în mod afectiv în lectură. Sulzer, pe
de altă parte, nu foloseşte asemenea tehnici, stilul lui fiind direct şi la subiect, apropiindu-se
de un manifest politic şi nu de o descriere sentimentală.
20
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publicării operei lui Sinner, ceea ce demonstrează atât imensa popularitate a
acestui gen literar la acea vreme, cât şi circulaţia intensă a cărţilor în epocă,
Sinner utilizând cele mai noi apariţii editoriale în opera sa. Ilustrativ pentru
seriozitatea cu care Sinner abordează acest gen şi importanţa pe care o acordă
scrierii erudite şi căutării adevărului este şi faptul că încearcă să-i demaşte pe
impostori, pe cei care scriu opere pe care le denumesc impresii de călătorie,
despre călătorii care nu au fost efectuate şi se lansează în descrieri ale unor
popoare pe care nu le cunoscuseră21.
Printre autorii de jurnale de călătorie erudite menţionaţi de Sinner în
cuprinzătoarea sa lucrare se află şi Johann Georg Keyßler (1693-1743) cu
Neueste Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und
Lothringen, Hanovra 1740/41, o lucrare de nu mai puţin de 2200 de pagini.
Tot aici îl întâlnim pe teologul şi filozoful iluminist elveţian Johann Georg
Sulzer (1720-1779), autorul primei enciclopedii în limba germană, cu Tagebuch
einer Reise in die Schweiz im Jahre 1775, und von Hieres nach Nizza, apărută, potrivit
lui Sinner în 1779. E posibil ca această lucrare să fie parte din una mai
cuprinzătoare, tot un alt jurnal de călătorie, Tagebuch einer von Berlin nach den
mittäglichen Ländern von Europa in den Jahren 1775 und 1776 gethanen Reise und
Rückreise, apărut la Leipzig în 1780, altă carte de gen ce poate să-i fi fost
cunoscută lui Sulzer. Deşi titlul ar putea sugera altceva, Sulzer nu descrie aici
efectiv un itinerar cultural, literar, aşa cum pare la prima vedere. Şi acest gen
era deja la modă la 1782, anul apariţiei Altes und Neues, oder dessen literarische
Reise durch Siebenbürgen […] a lui Sulzer. În spaţiul de limbă germană erau deja
nume consacrate care se dedicaseră acestui gen, precum Friedrich Schulz
(1762-1798), cunoscut în spaţiul lingvistic german mai ales pentru opera sa
dedicată istoriei Revoluţiei Franceze, Geschichte der großen Revolution in
Frankreich, apărută la Berlin în 1790. Schulz era însă un publicist activ şi foarte
bun cunoscător al scenei literare germane, citit şi respectat în egală măsură de
contemporani, ceea ce l-a şi îndemnat să scrie la rându-i o genuină călătorie
literară, Litterarische Reise durch Deutschland, Viena, 1785-1786, o adevărată
critică erudită a peisajului scriitoricesc din spaţiul lingvistic german al acelor
ani. La fel ar fi şi cazul lui Friedrich Leopold Graf zu Stolberg (1750-1819),
prieten şi tovarăş de călătorie în Elveţia al lui Goethe, care a scris Reise in
Deutschland, der Schweiz, Italien und Sizilien, publicată iniţial în anul 1794, o
binevenită completare a „călătoriei italiene” a clasicului german. Această
lucrare cuprinde patru volume cu peste 100 de scrisori.
Referindu-se la L’Abbé de la Porte, Sinner spune că el, la fel ca mulţi alţii, descrie o călătorie
pe care el de fapt nu a efectuat-o şi pe saşii pe care nu i-a văzut în realitate, fiind astfel doar
o operă de ficţiune, de acolo şi impostura unor astfel de autori care susţineau că vizitaseră
într-adevăr locurile descrise şi întâlniseră populaţiile despre care relatau (Sinner 1782, p.
XXI).
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Alta este situaţia la Sulzer. El foloseşte această formă literară ca un
vehicul pentru a-şi expune propriile sale idei despre forma de guvernământ şi
situaţia politică din imperiu. Atinge aspecte de politică internă (în special
partea de toleranţă religioasă, drepturile şi libertăţile acordate prin patenta
imperială) şi externă (înfiinţarea unui consulat în Ţara Românească pentru a
susţine interesele Imperiului Habsburgic în comerţul cu Levantul). Un
adevărat manifest politic iluminist. Dacă Goethe, într-o fază romantică,
foloseşte forma epistolară în Die Leiden des jungen Werthers, iar mai apoi jurnalul
de călătorie stilizat în cunoscuta sa Italienische Reise, publicată în 1816-1817,
dar care relatează călătoriile incognito ale tânărului Goethe din perioada 17861788 în Peninsula Italică şi unde comentariile cu un caracter prea personal
lipsesc din forma editată mai târziu şi publicată de Goethe, Sulzer îşi afirmă
cu tărie şi fără menajamente convingerile politice. Spiritul cazon al lui Sulzer
se distanţează astfel de forma literară a nuvelei sau romanului epistolar, aşa
cum a fost ea consacrată de Samuel Richardson sau Laurence Sterne, care
puneau în centrul atenţiei morala şi sentimentele, şi îmbracă mai degrabă
forma unui mult mai sec, dar cu atât mai realist, jurnal de călătorie. Nu este
totuşi nici un jurnal tipic de călătorie, nefiind descriptiv. Sulzer nu relatează
decât succint despre locurile pe care le vizitează şi oamenii pe care îi
întâlneşte, folosindu-se întotdeauna de ocazie pentru a prezenta situaţia
politică, economică şi socială a ţinuturilor vizitate şi a locuitorilor acestora, de
multe ori ilustrate într-o perspectivă comparativ-istorică, prin raportarea la
trecut. El foloseşte această formă literară pentru lansarea şi susţinerea unui
manifest politic iluminist. Exprimarea sa este atent elaborată, iar scrierea astfel
structurată încât să urmeze un fir roşu bine stabilit: introducere în temă, cu
prezentarea stării jalnice în care se afla Transilvania din punctul său de vedere,
situaţia politică, economică, confesională şi a educaţiei din Ungaria şi Slovacia,
respectiv situaţia politică tensionată din Viena în preajma vizitei papei Pius al
VI-lea22.
Astfel, pe parcursul întregii lucrări, Sulzer nu ezită să îşi prezinte de
fiecare dată ideile iluministe, progresiste, şi susţinerea necondiţionată pentru
reformele implementate de împăratul Iosif al II-lea, ca parte a reformării şi
centralizării statului şi creării unei societăţi tolerante, unite:
„Die Staatsklugheit, die öffentliche Ordnung und Ruhe erfordert es; daß man
ein für allemal wisse, wo der, wo jener hingehört. Man gebe nur den
protestantischgesinnten Katholiken jetzt die Freyheit sich für eine Parthey zu
Sulzer relatează aici cum papa Pius al VI-lea a petrecut o lună de zile în capitala Imperiului
Habsburgic, între 22 martie şi 22 aprilie 1782, fiind întâmpinat de împăratul Iosif al II-lea la
Neunkirchen şi ocupând apoi apartamentele Mariei Theresia de la Hofburg. Papa venise
pentru a discuta cu împăratul o serie de probleme esenţiale pentru biserică, şi anume
dizolvarea ordinelor călugăreşti, egalitatea protestanţilor, taxe pentru cler, naţionalizarea
proprietăţilor mănăstireşti şi închiderea şcolilor conduse de către ordinele călugăreşti.
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erklären, für die fie wollen, man fahre fort nach dem jetzigen Plane die Macht
der katholischen Geistlichkeit zu beschnei-, den, die Klöster einzuziehen,
dem Aberglauben zu teuren, die Schulen, die Kanzeln zu verbessern, kurz
dem Katholiken die Augen zu öffnen: was gilts, in 50 Jahren denken und
glauben wir alle gleich. Die so lang gewünschte Union ergibt sich von selbst,
ohne daß wir nöthig haben werden, von einer Religion zur andern hinüber zu
hüpfen, und es wird uns weiter nicht einfallen, einander wechfelsweise
Päbtler, Lutheraner, Kalviner, oder Unitarier zu schimpfen. Am Namen ist
gar nichts gelegen; nur gute Bürger, und fromme Christen, müssen wir feyn,
ein jeder unter seinem Bischoffe, wovon der eine ja sein Weib, der andere
keines haben mag, alle insgesammt unter einem Oberhaupte dem Kaiser”23.
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