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Prefață

Lucrarea de faţă reprezintă teza de doctorat, elaborată între anii 2012 
şi 2015, finalizată cu susţinerea din data de 15 decembrie 2015, la 

Universitatea Babeş‑Bolyai, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie. Textul 
de atunci a fost revizuit în 2019–2020, cu ocazia înscrierii la concursul orga‑
nizat de Editura Mega şi, ulterior, cu ocazia publicării. Am făcut mici adă‑
ugiri primei variante; de asemenea, bibliografia a fost îmbogăţită cu titluri 
care au apărut după anul susţinerii, pe care le‑am considerat utile, sau cu alte 
repere la care nu am avut acces anterior. 

Lucrarea este rezultatul unei cercetări ghidate, în principal, de desco‑
peririle din arhiva timişoreană (Sucursala Judeţeană a Arhivelor Naţionale 
Timiş) şi de bibliografia secundară din bibliotecile universitare din 
Timişoara şi Cluj‑Napoca. În plus, am beneficiat de o bursă de la Institut für 
Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen, prilej cu care am 
studiat numeroase titluri relative la istoria Banatului, care nu se mai găsesc 
sau sunt mai greu accesibile în România. Mulţumesc mentorului meu de la 
IdGL Tübingen, domnul Josef Wolf, fără de care povestea Timişoarei caro‑
line poate nu ar fi fost scrisă încă. 

De asemenea, sunt recunoscătoare tuturor celor trei îndrumători într‑ale 
scrierii istoriei (în ordine cronologică, din anii licenţei începând): domnii 
profesori Călin Timoc, Ovidiu Ghitta şi Rudolf Gräf. Mulţumesc domnului 
profesor Gräf, pentru că a acceptat să fie coordonatorul acestei teze, că a avut 
încredere în alegerea temei şi pentru sprijinul acordat de‑a lungul timpului. 

Paginile următoare sunt dedicate prietenilor mei de pretutindeni şi fami‑
liei mele, în speranţa că vor citi aceste rânduri cu aceeaşi plăcere cu care ele 
au fost aşternute pe hârtie.



Argument 

La început au fost plimbările lungi prin Cetate şi întrebările: cât de veche 
e strada aceasta? dar clădirile cu faţade colorate? ce a fost înainte de piaţa 

asta barocă? Pasiunea pentru trecutul oraşului natal, Timişoara, am mani‑
festat‑o nu tocmai timpuriu, ci din vremea studenţiei. Pe atunci, la înce‑
puturi, imaginându‑mi epoca despre care urma să scriu, vedeam totul în 
culorile calde ale unui baroc târziu: Timişoara trebuie să fi fost un oraş per‑
fect aliniat la normele Europei civilizate, curat, strălucitor. Subiectivitatea 
mă făcea deja să cred că nu puteam alege o perioadă mai frumoasă şi mai 
bine delimitată pentru cercetare: secolul al XVIII‑lea. Scenariul radiant şi 
luminos s‑a schimbat treptat pe măsura avansării în lectura bibliografiei, dar 
şi mai mult odată cu studiul documentelor inedite. În timp, s‑a cristalizat 
o nouă structură pentru această lucrare, care include în limitele sale doar 
perioada 1716–1740, pe care am numit‑o carolină după suveranul Carol VI 
de Habsburg (1711–1740). Doar raţiunea denumirii din titlul tezei a fost 
preluată de la numele conducătorului Casei Arhiducale, nu şi raţiunea deli‑
mitării epocii. Astfel, nu ne oprim la 1740 pentru că atunci moare împăratul, 
ci din alte considerente. Evoluţia Timişoarei proaspăt cucerite de Habsburgi, 
avansul lucrărilor urbanistice, bazele care s‑au pus atunci în domeniile eco‑
nomic, demografic, cultural, sanitar etc. au suferit lovituri profunde prin 
războiul austro‑otoman din 1737–1739 şi prin epidemia de ciumă ce l‑a 
însoţit. Încheiem cu anul 1740, un an festiv, pentru a urmări cum a depăşit 
Timişoara încercările din anii precedenţi şi cum s‑a manifestat, la nivel spi‑
ritual şi simbolic, eliberarea de aceste greutăţi.

Multe se pot spune despre istoria Timişoarei, căci oraşul de pe Bega a 
stat mereu în atenţia specialiştilor. Şi atunci, ce mai rămâne de cercetat? 
Şi mai ales, de ce? Răspunsul în acest caz se află în arhive. Doar sucursala 
din Timişoara a Arhivelor Naţionale ale României oferă o cantitate apre‑
ciabilă de material documentar inedit şi prea puţin utilizat. În plus, deşi 
bibliografia dedicată Banatului secolului al XVIII‑lea (conţinând date des‑
pre Timişoara aceleiaşi perioade) pare cuprinzătoare la prima vedere, nu 
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trebuie să neglijăm următoarea observaţie: atunci când o lucrare analizează 
o epocă, există tendinţa de a sublinia acele aspecte despre care s‑au găsit deja 
multe informaţii; de exemplu, datele despre Timişoara sunt mai bogate din a 
doua jumătate spre finalul secolului, astfel că primele decenii riscă să rămână 
în obscuritate. Aşadar, o lucrare dedicată primei părţi a stăpânirii austriece 
asupra Timişoarei are şansa de a contribui şi de a nuanţa viziunea perioadei 
mai largi 1716–1778. Pe de o parte, ne dorim o lucrare inedită, care să „sape” 
între documentele prăfuite şi să aducă la lumină noi informaţii sau să dea 
o bază documentară unora deja vehiculate. Însă pentru o imagine cât mai 
completă, preluăm din scrierile existente ceea ce ne interesează şi nu igno‑
răm bibliografia pe această temă.

Pe deasupra, considerăm că există un public educat (specializat sau nu în 
domeniul ştiinţelor umaniste), originar din sau locuind în provincia istorică 
Banat, care ar fi interesat de „dezgroparea” prin cuvinte a trecutului oraşului 
de pe Bega. Timişoara austriacă sau Timişoara barocă încep să devină lait‑
motive ale diverselor evenimente culturale din ultimii ani. Clădirile baroce 
renovate amintesc trecătorilor de perioada administraţiei habsburgice, de 
cele mai multe ori un motiv de mândrie printre localnici. Pe lângă asta, 
Festivalul Baroc este o celebrare a momentului cuceririi Timişoarei de tru‑
pele imperiale în octombrie 1716. Alte puncte de reper adânc întipărite în 
imaginarul urban contemporan provin din aceeaşi perioadă. De exemplu, 
Eugeniu de Savoya (deşi pentru Banat rolul său s‑a redus la cucerirea sa şi 
stabilirea unei baze organizatorice) este un personaj celebru, primul nume 
care apare în orice discuţie sau descriere a epocii menţionate, pe care îl regă‑
sim în denumirea unei străzi, a unei enoteci, dar şi în reclamele şi meniu‑
rile „primei fabrici de bere de pe teritoriul actual al României”, al cărui bust 
de bronz se regăseşte pe Aleea Personalităţilor din Parcul Central. Alături 
de acesta stă sculptura ce‑l înfăţişează pe guvernatorul Mercy, pe care timi‑
şorenii de azi îl mai amintesc în relaţie cu strada ce‑i poartă numele şi cu 
un anume Palat Mercy din arealul vechiului cartier Cetate. Alte astfel de 
clădiri (a căror istorie şi legătură cu secolul al XVIII‑lea a fost erodată sau 
deformată în timp) fac parte din memoria colectivă, cum este şi fostul han 
„La Trompetist”. Sărbătorirea a 300 de ani de la cucerirea austriacă în 2016 
(cu expoziţii tematice şi spectacole de reconstituiri istorice ale momentului), 
schimbul de gardă organizat de Asociaţia Eugeniu de Savoya începând cu 
anul 2018, precum şi alte evenimente cultural‑artistice din ultimii ani, coor‑
donate de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş şi de Muzeul Naţional al 
Banatului au avut succes în ochii publicului pasionat de istorie locală. Deşi 
interesul personal pentru epocă nu a luat naştere în urma acestei „mode” 
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relativ recente, ne bucurăm să ne aducem contribuţia la povestea Timişoarei 
habsburgice. Acolo unde este nevoie, vom corecta sau nuanţa aceste legende 
urbane, însă considerăm că mai important de atât este să introducem noi 
repere care să îmbogăţească şi să menţină interesul şi cunoaşterea locuitori‑
lor de azi. 

În încercarea de a stabili un scop principal, un fir central al demersu‑
lui, ne trezim obligaţi a hotărî ce se doreşte să fie această lucrare de fapt. 
Din multitudinea de gânduri, două ies la suprafaţă. Pe de o parte, dorim să 
demonstrăm o idee, să aflăm la finalul acestei cercetări dacă enunţul cu care 
pornisem în minte s‑a dovedit adevărat sau că trebuie, dimpotrivă, nuanţat. 
Gândul cu care am pornit la drum este că Timişoara premodernă fusese o 
creaţie a austriecilor, a Casei de Habsburg. Demonstraţia urmăreşte impli‑
cit geneza oraşului în perioada aleasă, aşadar mecanismele prin care a fost 
refăcut, reconstruit un oraş din perspectivă materială şi culturală. Pe de altă 
parte, un alt deziderat este ca studiul să aducă la suprafaţă informaţii noi, 
fără de care orice lucrare riscă să arate ca un colaj, ca o colecţie de materi‑
ale bibliografice refolosite. Desigur, nu ne puteam propune de la început ce 
informaţii şi în ce cantitate vor fi descoperite; doar lucrul constant cu docu‑
mentele de epocă poate îndeplini cel de‑al doilea deziderat. În fond, şi aceste 
părţi originale ale unei teze au rostul lor. Ele sunt mijlocul prin care istoricul 
se apropie cel mai mult de perioada aleasă; mai precis, ele ne ajută să ne 
imaginăm (dar fără să fabulăm) o epoca trecută cu detalii, nuanţe, asemenea 
unui tablou. Asta am dori să fie lucrarea de faţă: un tablou, o frescă a oraşului 
de acum 300 de ani. Cititorul are ocazia de a vedea în faţa ochilor oameni, 
străzi, clădiri, obiecte, animate de sunete şi miasme pe care le credeam odi‑
nioară imposibil de adus la lumină. Altfel spus, ne‑am propus o călătorie de 
descoperire, care ne va duce mai aproape de ceea ce ne închipuim că a fost 
oraşul nostru în zorii secolului al XVIII‑lea. La finalul său vom putea con‑
stata ce am aflat nou, la ce întrebări am răspuns şi ce alte semne de întrebare 
s‑au ridicat pe parcurs. Deşi oraşului Timişoara i‑au fost dedicate pagini sau 
lucrări întregi, considerăm această cercetare oportună şi binevenită din toate 
motivele enumerate mai sus. 




