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Rădăcini bănăţene - încercare de eseu

Rezumat

Pornind de la interesul revistei etnografice din Baia Mare pentru
cultura din Banat, autorul urmăreşte propriile sale rădăcini şi urmele
şvabilor în Banat. Punctul iniţial e respingerea atacului turcesc asupra
Vienei (1683), cucerirea Timişoarei de către armata europeană a
habsburgilor (1717) şi colonizarea Banatului în secolele 18 şi 19 cu
agricultori şi meseriaşi din Germania, Austria şi Europa apuseană.
Astfel, a început în această regiune epoca modernă şi trecerea de la
cercul cultural oriental la cel occidental. Prin colonizarea Banatului
de Munte s-a creat un centru industrial al monarhiei cu specialişti de
limbi şi culturi diferite. 

Amintind colonizarea comunei Lenauheim, în 1767, s-a urmărit
şi drumul vieţii unui strămoş de generaţia a 8-a, iar prin menţionarea
foştilor locuitori germani pe indicatorul comunei Vladimirescu/
Glogowatz) (unde tatăl autorului a ajuns ca dascăl de ţară) se
punctează sfârşitul perioadei de colonizare germană a Banatului,
întreruptă după nici trei secole. Or, legăturile cu fosta regiune natală
nu s-au întrerupt, şi nu se pot uita cele trăite în tinereţe. Dovadă cele
notate în romanele „Lindenfeld” şi corolarul său sârbesc „Eroii şi
răufăcătorii”. Mereu au existat legături între „lanţmanii”: fie familii
împrietenite din comune învecinate, „copii de schimb” sau astăzi
„elevi de schimb”.

Chiar şi fără prezenţa fizică a autorilor, foştii locuitori germani din
Banat, moştenirea lor culturală se va menţine şi pe viitor, iar românii
contemporani vorbesc cu recunoştinţă despre „Paradisul Banat”, creat
de coloniştii şvabi în numai un secol dintr-un teren mocirlos şi aco-
perit de tufişuri. Urmaşii acestor colonişti nu-şi uită rădăcinile
bănăţene şi-şi amintesc cu plăcere de copilărie şi tinereţe.

1 Institutul de Istorie și Etnocultură a șvabilor dunăreni (IDGL), Tübingen, Germania.
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Roots in Banat – Attempted Essay

Summary

Starting from the interest of the folklore journal in Baia Mare for
the Banat culture, the author searches for his roots and the traces of
his ethnic group in the Banat. Starting point is the defence of Vienna
from the Turks (1683), the conquest of Temeswar by the Habsburgs
(1717) and the colonization of the Banat (in the 18th and 19th century)
with farmers and craftsmen from Germany, Austria and Western
Europe. Thus began here modernism and the shift from the Eastern
to Western culture. The settlement of the  mountainous part of the
Banat created an industrial centre of the monarchy with professionals
of different language and origin.

The journey of a colonist ancestor is described by using the new
settlement of Lenauheim as an example, while the town sign
Vladimirescu/ Glogowatz shows appreciation for the German inhab-
itants and the end of the 300-year German settlement period in the
Banat. 

These are proven by the Banat novel „Lindenfeld” (Lindenfield”)
and the Serbian counterpart „Helden und Bösewichter” („Heroes and
villains”). There always existed links between compatriots: family
friendships in neighbouring villages, „Exchange children” and today
„Exchange students”. 

Even without physical presence, the cultural heritage of the
German inhabitants of the Banat remains and Romanians speak
approvingly of their „paradise Banat”, which was created out of a
marshy area in a century. Even in faraway places, the descendants of
the colonists do not forget their roots and remember with pleasure
their childhood and youth in the Banat.
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Rădăcini bănăţene - încercare de eseu

1. Referiri la „Banatul de Munte”

În revista „Memoria ethnologica”, nr. 64-65, 2/2017, editată în formatul şi cu
conţinutul consacrat de către Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii
Tradiţionale Maramureş am găsit pe paginile 138-144 contribuţia Angelicăi Herac: Pagini
de viaţă din Banatul de Munte. Se aminteşte aici despre „pemii” de la Gărâna şi despre
gastronomia pemilor din „Wolsberg”, de fapt forma orală pentru varianta germană cu sensul
”Muntele lupilor” a toponimului Gărâna (în note apare corect Wolfsberg). Localitatea a fost,
înființată în 1828 la poalele Semenicului, o dată cu centrul actual de comună, Brebu Nou,
în germ. Weidental ”Valea sălciilor”, Wolfswiese ”Poiana Lupilor” (localitate părăsită) şi
Lindenfeld ”plantaţia teilor”, sat izolat şi depopulat după 1990. Această colonie a pemilor
s-a întemeiat în 1828, în special de muncitori forestieri, chemaţi de administraţia austriacă
din Bavaria inferioară şi Boemia învecinată. Se ştia că gospodinele pemilor ştiau să facă
100 de feluri de mâncare din cartofi și produse lactate (altceva neavând la o altitudine de
1000 de metri). 

De remarcat că la sosirea lor tocmai toamna, neavând adăpost, pemii au
fost găzduiți peste iarnă la românii din Slatina Timiş învecinată. Încă de atunci datează bune
legături reciproce cu „Precenii”, schimbând fânul şi uneltele confecţionate din lemn ale ro-
mânilor, cu cartofii, şi merele etc. ale pemilor. Se aminteşte de un desert special: găluşte cu
smântână şi zahăr. Presupun că este vorba despre vestitele Schmarrn sau chiar Kaiser-
schmarrn cu gem de fructe, oferite în toată Bavaria, Austria și la Viena în tot locul. Califi-
carea „Kaiser-”, adică preferate şi de împărat, garantează calitatea superioară a
produsului.

Interesul pentru „Banatul de Munte” e dovedit recent şi de o doctoranda timişoreană.2

2. Mai mult despre „Banatul montan”

„Banatul montan” se deosebeşte de zona de şes a Banatului, părăsită la capitularea
cetăţii Timișoara (în septembrie 1717), cu trecere liberă de trupele osmane, când toată zona
era mocirloasă şi acoperită de tufişuri, iar coloniştii aveau nevoie de un secol de muncă
istovitoare şi mii de jertfe umane pentru desecarea terenurilor aducătoare de molime,
defrişarea și recultivarea pământului, în sine foarte fertil, zonă cunoscută ca „Heide”
(denumită, de fapt, impropriu ”câmpie puţin fertilă”), căci în numai două secole a devenit
un grânar al ţării.

Zona montană a Banatului are o vegetaţie adecvată altitudinii (între 800 si 1300

2 Iasmina Dariana Stanciu: Gărâna (Wolfsberg) azi: Între vocile memoriei şi schimbările identitare.
Lucrare de disertaţie, Timişoara, 2012.
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metri), zone forestiere și zăcăminte de minereuri. Aceste bogăţii naturale au fost explorate
de noua administraţie. În acest scop s-au adus în secolele 18-19 muncitori specialişti
forestieri și metalurgiști din Imperiu, mai ales din Austria Superioară, Stiria, Tirol. Coloniştii
au completat forţele de muncă din populaţia locală română, maghiară, croată, chiar şi
italiană etc.

Industria „montană” din Banatul de Munte are un corolar în Uniunea montană

europeană, adică în Comunitatea Europeană pentru Cărbune și Oţel. Comunitatea
Europeană Economică (ECC) a pornit în 1973 din integrarea economică între Belgia, R.F.
Germania, Franţa, Italia, Luxemburg și Ţările de Jos. 

„Montanbanatul” a fost un nucleu industrial (şi sursă pentru oţel a Imperiului
Habsburgic. Păcat că după 1990 a ajuns un centru industrial fără importanţă. Curtea vieneză
a sperat după cucerirea Banatului (în 1718), ca noua provincie (devenită chiar Domeniu
direct al Coroanei), prin climatul ei mediteranean, să-i înlocuiască teritoriile pierdute în
Italia. Ori plantarea de orez și bumbac și creşterea viermilor de mătase nu au adus rezultatele
scontate.

Limbile și graiurile vorbite în Banat au reflectat provenienţa coloniştilor. Astfel,
s-a vorbit dialectul bavarezo-austriac în 16 oraşe de provincie din teritoriile colonizate (în
Ungaria, Serbia, Croaţia şi România), cu preponderenţă în fosta graniţă militară (în sudul
Banatului şi în Sirmia veche), dar mai ales în oraşele bănăţene Timişoara, Reşiţa, Lugoj,
Caransebeş, Oraviţa, Anina-Steierdorf, Oţelul Roşu-Ferdinandsberg. Acest limbaj uzual
bavarezo-austriac a pornit de la vechiul grai citadin vienez, devenind apoi un slang influenţat
de graiurile francofone din mediul ambiant și limbile străine învecinate. La Timişoara
s-au aşezat în 1818 în „Tirolergasse” locuitori tirolezi din comuna Tirol-Königsgnad, în
Banatul Montan. La Reşiţa circulă zicala că aici s-ar vorbi şapte limbi - şi toate germane,
făcându-se aluzie la coloniştii bavarezi, austrieci superiori, tirolezi, stirian, boemian, ţipser,
şi chiar idiş.

3. Banatul - de la începutul epocii moderne până la „capitala culturală

europeană”

Nu mă voi referi la voievodatele lui Glad şi Menumorut şi nici la apartenenţa
Banatului la Regatul Maghiar, respectiv la perioada otomană a regiunii (din 1552), ci numai
la acel sfert de mileniu în care teritoriile împrejmuite de Dunăre, Mureş şi munţii
Banatului au găzduit şi locuitori germani şi austrieci. Perioada aceasta, încheiată, în mare,
la începutul noului mileniu, a lăsat totuşi urme perceptibile, materiale şi spirituale în sud-
vestul ţării, la care voi mai reveni. Faţă de un secol de existenţă a României moderne, nici
un sfert de mileniu din istoria Banatului nu este de neglijat.

Punctul de pornire a fost în 15 septembrie 1683, când o armată otomană a fost gata
să ia cu asalt Viena, după un asediu îndelungat. Sultanul s-a aşteptat să cucerească cel
de-al doilea „Măr de aur”, după ce osmanii au cucerit în 1453 Constantinopole. De-a lungul
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Dunării s-ar fi deschis astfel accesul turcilor spre vestul continentului. Din păcate, sultanul
a fost dezamăgit. În ajutorul austriecilor, pe atunci nu prea puternici, sub împăratul
Leopold I (1640-1705), sprijiniţi de numeroase trupe europene, a sărit în ajutor, în ultima
clipă, armata puternică poloneză, condusă de regele Ian Sobieski. La lupte a participat şi
un pluton de ostaşi moldoveni, precum rezultă dintr-o tablă comemorativă de marmură, pe
peretele bisericii poloneze, ridicate după victorie pe dealul Kahlenberg, la marginea „Pădurii
Vieneze”. Aflând de iminenţa asaltului turcesc, armatele unite creştine (în 1683) s-au
năpustit de pe deal, peste vii, spre oraşul asaltat, străpungând tabăra şi împrăştiind liniile
de luptă turceşti. Armata otomană s-a retras peste Dunăre, în dezordine, spre Buda, iar
armata creştină a intrat triumfal în oraş. Din tranşeele turceşti s-au recuperat saci cu boabe
de cafea care au fondat viitoarea cultură vieneză de cafenele (prezentă şi în restul Europei). 

Aceasta a schimbat soarta viitoare a Europei de sud-est. Amintesc doar de victoriile
succesive în luptele de respingere a turcilor de armatele conduse de Max Emanuel de
Bavaria si Ludovic de Baden (cunoscut şi ca „Türkenlouis”, care au lăsat veterani din
armatele lor în provinciile cucerite şi comandantul armatei imperiale, principele Eugen de
Savoy care a învins armatele otomane, eliberând consecutiv: Buda 1689, Slankamen 1691,
Zenta 1697, Satu Mare 1711, cetatea Petrovaradin 1716, Timişoara 1717, Beograd 1717.
Graniţa austriaco-turcească, aşezată între 1699-1718 pe Mureş, s-a mutat pe Dunăre. Iar
după 164 de ani de stăpânire turcească, orientarea ţării s-a schimbat de la cultura orientală
la cea apuseană, cu efecte substanţiale. Teoria comunistă a „schimbării jugurilor” nu
recunoaşte esenţa fenomenului istoric şi anume marcarea începutului epocii moderne.

Pe baza „Patentului de Împopulare” (Decretul de colonizare) a împăratului
Leopold I s-au colonizat veterani, meşteșugari şi agricultori germani şi de alte naţionalităţi
din Imperiul Habsburgic şi din teritoriile înrudite în regiunile recucerite de la otomani.
Astfel, în Banatul de Șes s-au aşezat de la 1718 până prin 1850 mai mult de 100.000 de
colonişti care au desţelenit pământurile neglijate şi devenite mlăştinoase sub stăpânirea
turcească. Colonizarea şi dezvoltarea Banatului montan a decurs altfel decât cea din întinsa
Câmpie Panonică.

Întrucât marea majoritate a acestor colonişti (denumiţi ulterior şvabi-dunăreni)
provin din teritorii din sudul şi sud-vestul Germaniei şi din Austria, s-au format prin
fenomene de amestec, compensaţie şi schimbare lingvistică trei dialecte sud-germane:
francofon, șvab şi bavarez. De remarcat că dialectul bavarez a exercitat o influenţă deosebită
asupra graiurilor coloniştilor şvabi-dunăreni, prin graiurile bavareze, aduse de colonişti,
dar şi prin influenţa masivă a limbii administraţiei bavarezo-austriace. 

Denumirea şvabi, pentru germanii din Banat (şi Bacica) este doar un „pars pro toto”
provenind de la administraţia austriacă, căci numai germanii sătmăreni provin global din
sudul regiunii Württemberg şi vorbesc un dialect șvab de sus, deci şvăbesc.

Voi concretiza fenomenele colonizării pe baza unui exemplu personal (local
şi familial).

Astfel, actuala comună bănăţeană Lenauheim (jud. Timiş)3 a fost colonizată în 1767

3 Gara „Ceaţa” - o etimologie populară după vechea denumire Chatad, Csatad, după „Praediumul”
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cu 200 de meşteşugari şi agricultori, preponderent mozelo-francofoni, iar biserica barocă,
ctitorită de regina Maria Theresia, a fost ridicată în 1768. Strămoşul meu, în a
opta generaţie, Alexander Gehl născut la 20.05.1732 Merschbach, un cătun de pe dealurile
Moselei, în ţinutul Trier, a venit în 1767 cu un grup de colonişti în Banat şi a întemeiat
comuna Csatad, viitorul Lenauheim, unde a murit în 1795. Câteva case mai departe de
căminul familiei Gehl s-a născut în 1802 poetul romantic Nikolaus Lenau, care l-a inspirat
pe Mihai Eminescu şi a murit în 1850, aproape de Viena. Lenau a trecut adesea la prietenii
săi, la cercul poeţilor șvabi, din Stuttgart şi Tübingen. Sora lui Lenau e înmormântată la
Lenauheim.

O altă rădăcină mă leagă deci cu podişurile Moselei, plantate de mercenarii romani
cu viţă de vie şi cu oraşul Trier, poarta spre Luxemburg. Oraşul a fost întemeiat sub
împăratul Augustus în anul 15 î. e. n. drept Colonia Augusta in Treveris (Treverorum), (pe
teritoriul tribului germanic al Treverilor). Aici s-au întâlnit căile comerciale de la Lyon,
Reims, Köln şi Mainz). Trier a fost în secolele 3 şi 4 una din cele patru reşedinţe imperiale,
de care mai amintesc astăzi „Porta Nigra”, resturile palatului imperial şi ale sediului
episcopal. O linie directă de autobuz leagă Trier de oraşul apropiat Luxemburg.

Populaţia săracă din regiune şi-a căutat în sec. 18 o viaţă mai bună în „Hungaria
lăudată”, unde a prins rădăcini şi a văzut în Timişoara un „Klein Wien” oriental. Şi să nu
uităm că în 2021 Timişoara se poate prezenta drept „Capitală culturală europeană”.

4. Ce înseamnă Lindenfeld pentru istoria Banatului? Doar înapoi spre rădăcini?

Din păcate niciun „şvab bănăţean” nu a dedicat propriei istorii vreo nuvelă sau un
roman (exceptând nararea propriilor întâmplări. Există însă în limba română romanul
Lindenfeld4, în care renaşte aşezarea părăsită din Banatul de Munte, printr-o ficţiune
literară, care cuprinde şi exproprierea totală fără despăgubire, privarea drepturilor civile,
deportarea populaţiei germane la „munca de reconstrucţie” în U.R.S.S. şi izolarea în
Bărăgan, pe baza acuzării ilegale de vină colectivă; aceste nedreptăţiri fiind motivele
principale pentru emigrarea de după 1980. Motivul principal pentru părăsirea şi abandonarea
satului a fost izolarea lui geografică şi socială.

Lindenfeld înseamnă o localitate de „pemi” (colonişti germani din Boemia) la
poalele masivului Semenic, părăsită, care se oferă ciobanilor călători şi turiştilor. Ultimul
locuitor german, Paul Schwirtzenbeck, a murit după anul 2000, fiind călcat la Caransebeş
de un şofer neatent. Astfel, s-a sfârșit episodul scurt german (de numai 170 de ani), fiind
simptomatic şi pentru alte comune bănăţene, parţial depopulate5 dacă lipsesc locurile de

medieval Csatad, cu turme de vaci şi boi şi adăposturi izolate pentru ciobani.
4 Ioan T. Morar: Lindenfeld. Polirom Verlag Iaşi, 2005.
5 Căminul familiei Gehl din Lenauheim (nr. de casă 8) a fost dărâmat recent ca măsură de precauţie.
Locuitorii de-a lungul timpului n-au făcut nicio reparaţie (cum o făcuseră locuitorii şvabi anual) şi au fugit
din casă pentru a nu fi îngropaţi la căderea imanentă a zidurilor. (V. ilustraţia documentară.)
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muncă necesare. De altfel, atracţia populaţiei rurale spre centrele urbane este de mult un
fenomen comun european.

Se ştie că la bătrâneţe omul e atras la locurile copilăriei şi ale tinereţii. Acest adevăr
e baza unui tablou literar creat de un bănăţean român, jurnalistul şi poetul bucureştean, Ioan
T. Morar, originar din Banat. De remarcat că numeroşi români cu vederi largi includ astăzi
realizările economice şi culturale ale minorităţilor naţionale în patrimoniul cultural al
regiunii care ne-a fost şi nouă patrie. Să nu uităm că această vedere nu e generală. Astfel,
lipsesc contribuţiile epocilor maghiare, turceşti (154 de ani!) şi contribuţia evreilor
la dezvoltarea generală a Banatului. Lipseşte o istorie colectivă a regiunii. Chiar şi
documentele turceşti privind această parte a paşalâcului se traduc cu greu. Doar pentru etnia
germană există monografii ale localităţilor.

Să analizăm romanul „Lindenfeld”. Bănăţeanul inimos Ioan Morar încearcă o
prezentare realistă, pe cât posibil corectă, a trecutului întortocheat a unei localităţi cu o etnie
străină şi 0 reconstruire, pe baza lui, a unui viitor fictiv, un Lindenfeld redivivus. În ideea
ficţiunii creează o localitate artificială. Anume reconstruieşte localitatea dărăpănată de pemi,
cu ajutorul milionarului Klaus Bernath, născut aici, după o idee a biografului acestuia, Otto
von Romanoff. În continuare se angajează tot Teatrul German din Timişoara, inclusiv
directorul şi maşiniştii, pentru a oferi bătrânului Klaus Bernath, la o vizită în comuna natală,
iluzia unei vieţi perfecte a comunei. Bernath revine doar pentru o vizită pentru a redescoperi
anii pierduţi ai tinereţii.

Comunitatea îl cinsteşte ca cetăţean de onoare şi îi dăruieşte microsculptura „Eroii
noştri”, copia unui monument dedicat amintirii deportării, în faţa căruia, în timpul
comunismului copiii au devenit pionieri. Bernath se revanşează, promiţând comunei
înfiinţarea unei universităţi şi plantarea de tei, pentru a putea mirosi la vizite viitoare
„mirosul copilăriei”.

Klaus Bernath se scufundă într-atât în iluzia Lindenfeld, încât uită de plecare.
Anunţă chiar că se va stabili aici, ori dimineaţa următoare e găsit mort. Prin acest roman
românii înţeleg mai bine lumea şi viaţa germanilor. 6 Cartea merită să fie tradusă şi în
germană.

5. Alte rădăcini în ţara copilăriei

Mai greu decât în Banat, opinia publică din Serbia poate să accepte o privire
obiectivă şi orientată spre viitor a istoriei pline de vină şi suferinţe a secolului al 20-lea.
Totuşi apar şi opere literare dedicate acestei teme spinoase. Un exemplu elocvent e Peter
Binzberger din Kikinda, Banatul Sârbesc, care a inaugurat un „Muzeu comemorativ
şvăbesc-dunărean” şi a publicat cărţi precum: „Spuren des Erinnerns” (Urmele amintirii)
şi ”Erlebtes Banat”, ”(Banatul trăit)”, în 2002, iar în 25 septembrie 2005 a primit de la

6 Werner Kremm: Die Fiktion von der Auferstehung. In der „Banater Zeitung” (Wochenbeilage der
ADZ) vom 13.08.2005, S. III.
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cunoscutul său, Vuksan Knežević romanul demn de remarcat al acestuia „Heroji i heroi

zla” ”(Eroii şi răufăcători)”. Figurile romanului reprezintă minorităţile etnice din Serbia
care îşi povestesc soarta de expulzaţi cu ocazia sărbătoririi celei de a 300-a aniversare a
colonizării ţăranilor şvabi-dunăreni în comuna fictivă „Karisfild”.7 Numele Karlsdorf îl
cinsteşte pe împăratul Carol al VI-lea (1685-1740), sub domnia căruia a avut loc primul
val de colonizare (Erster Schwabenzug, 1722-1726). Istoricii din Serbia reclamă fiecare
majoritatea victimelor pentru naţiunea lor; o colabore a istoricilor se demarează greu, dar
şi tinerii sârbi se documentează şi încearcă să judece obiectiv.

Nu sunt istoric şi nu pot fi decât spectator la certurile de decenii. Cert e însă
că mulţi germani intelectuali, supravieţuitori după deportările şi lagărele de muncă (şi
exterminare) ale partizanilor titoişti, în care au băgat șvăbașii neagreaţi, au întocmit liste
interminabile cu datele personale şi adresele celor pieriţi în chinuri îngrozitoare, şi au ajuns
la mai mulţi de 50.000 civili, bătrâni şi copii. După volumul de documentare istorică,
pierderile şvabilor dunăreni ar fi de 62.301 persoane civile şi 27.367 soldaţi, în total 89.668.
În lagărele de exterminare ar fi pierit 48.500, din cei 509.350 de germani din Iugoslavia

7 Numele „Karlisfild” face aluzia la aşezarea fictivă germană „Karlsfeld”, recte Karlsdorf la sud-vest
de Verşeţ/Vršac (Karlovo Selo, Banatski Karlovac, Banatsko Rankovičevo, Rankovičevo, Nagy-Károly-
falva, Károlyfalva), în 1940 încă 3434 de locuitori germani, astăzi sub 50.
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antebelică.8

Astăzi ar mai fi câte 300 de urmaşi ai şvabilor dunăreni în Serbia şi Croaţia; se mai
înfiinţează câteva grădiniţe în limba germană. Exterminarea germanilor din Iugoslavia se
motivează cu „vina colectivă de colaborare cu duşmanul nazist”, cam la fel şi faţă de croaţii
şi maghiarii din Bacica. Unele persoane au colaborat, dar nu majoritatea sau populaţia
întreagă, privată de drepturi civile şi puşi (supravieţuitorii lagărelor), să-şi răscumpere
eliberarea din cetăţenia iugoslavă. Autocraţii comunişti motivează îndreptăţirea furtului
neruşinos a întregii averi a celor izgoniţi, de către autocraţii comunişti prin „patriotismul
sfânt” şi prin justeţea ideologiei noi, îndoctrinate prin conducătorul infailibil. 

Aceşti „eroi criminali” îşi realizează ţelurile ideologice abuzând de puterea deţinută,
ahtiaţi de îmbogăţire continuă. Spre deosebire de ei, „eroii adevăraţi” sunt oamenii mici,
mai ales membri ai minorităţilor naţionale în Serbia (germani, maghiari, croaţi), în special
şvabii dunăreni, izgoniţi şi ucişi în lagărele de nimicire instaurate pe baza legilor AVNOI.
Prezenţi în sală sunt reprezentanţii invitaţi ai şvabilor dunăreni expulzaţi şi refugiaţi şi
concetăţenii lor rămaşi în patrie, supuşi de guvernul titoist la chinurile celor din lagăr şi în
continuare la umilinţe şi discriminări nesfârşite, de care s-au sustras numai prin expatrierea
în Germania. Restul invitaţilor sunt diverşi neocolonişti în Banat, aduşi în comunele
depopulate în decursul multiplelor schimbări politice şi aşezaţi în locul germanilor din
considerente ideologic-politice. 

Romanul este o operă curajoasă şi reuşită care ilustrează schimbarea mentalităţii şi
la intelectualii sârbi. Dar trebuie subliniat că această condamnare a alungării şi asupririi
„minorităţilor duşmănoase” nu este o părere acceptată general în regiune. Ideea politică
rasistă a purificării etnice a început cu destrămarea Imperiului Iugoslav, cimentat de Tito
Brancovici şi a continuat cu războiul balcanic (de Milošević, Mladić şi alţi „eroi criminali”)
pentru supremaţia sârbească sau croată în regiune. Evenimentele s-au terminat fără rezultate,
dar au generat distrugeri, suferinţe şi mii de morminte inutile şi scandaloase9 care mai
împiedică încă convieţuirea paşnică în regiune.10

Cei mai bine de 200.000 de germani, colonizaţi în secolele 18 şi 19 în cele şase
regiuni colonizate de stat şi moşieri (din actuala Ungarie, Românie, Serbie şi Croaţie), au
ajuns până în anii 1940 la aproximativ 1,5 milioane, numărul lor reducându-se prin Războiul
Mondial substanţial, încât în 1980 au rămas doar 550.000.11 Astăzi numărul germanilor în
România şi Ungaria a ajuns la câte 30.000, iar în Sârbia şi Croaţia la câte 3000.

8 Cf, Georg Wildmann: Donauschwäbische Geschichte (Flucht - Vertreibung - Verfolgung - Genozid
- Der Leidensweg ab 1944), Donauschwäbische Kulturstiftung, München 2015, S. 575)
9 S-a scindat chiar şi limba sârbo-croată în două limbi distincte: sârbă, croată şi poate chiar una
bosniacă, de parcă s-ar separa limba română în două: româna (bucureşteană) şi alta „moldovenească”,
respectiv germana în trei: germana berlineză, austriacă şi elveţiană. (Dar ce e cu germana vorbită în
Lichtenstein, Luxemburg, Belgia, Alsacia şi Tirolul de Sud? Or fi tot limbi distincte?) 
10 Vgl. Peter Binzberger: Zum Roman „Heroji i heroji zla” – „Eroii şi răufăcătorii” von Vuksan
Knežević. In: Das Donautal-Magazin, Jg. 29, Nr. 136/1.12.2005, S. 48-50. 
11 Cf. Josef Volkmar Senz: Geschichte der Donauschwaben. Von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Amalthea Verlag München, 1987, pag. 58, 192, 224.
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Naţionalităţile mixte îngreunează numărarea.
Mai precisă e numărarea pierderilor germane (civile şi militare, cf. Wildmann,

p. 575), documentate minuţios cu datele biografice şi adresele victimelor. Dacă astfel rezultă
cifra de 50.00 de victime civile (copii, femei şi bătrâni, dispăruţi în lagărele iugoslave de
exterminare, iar cifra antebelică de 500.000 s-a redus la 3000 (respectiv 6000), cei scăpaţi
de acest calvar îl consideră un genocid, fără să fie recunoscut ca în alte situaţii similare.
Fapt e că aceste măsuri criminale au nimicit munca de construcţie de 300 de ani a
coloniştilor germani în Iugoslavia. România nu şi-a expulzat germanii. Păcat că restabilirea
drepturilor civice şi existenţa ca minoritate naţională nu au reuşit să mai vindece rănile
produse de comunişti prin exproprieri, deportări şi discriminări. Patria şi-a pierdut atracţia.

6. Din nou Banatul de Munte

Aş aminti şi volumul de proză al directorului bibliotecii judeţene din Reşiţa „Paul
Iorgovici”, Nicolae Sârbu.12. În prefaţă scriitorul Vasile C. Ioniţă precizează că De o sută

de ori Banat înseamnă răspunsul pentru defăimătorii acestei regiuni, pe care Bogdan
Petriceicu Haşdeu şi Gustav Weigand o consideră o componentă specifică a spiritualităţii
româneşti, a cărei orientare spre occidentul austriac, adăugate prin Banat şi Ardeal, prin
Tratatul de la Trianon în România. Ar mai exista şi acum persoane (bucureştene) pentru
care spiritul bănăţean şi ardelean ar fi corpuri străine în orientarea spirituală orientală a
României. Ioniţă vorbește de evenimentele de la 1989, pornite de la Timişoara şi de
instituţiile culturale timişorene precum Teatrul German (din 1956), şi de predarea în limba
germană la Liceul „Nikolaus Lenau” şi la Catedra de limba germană a „Universității de
Vest” care funcţiona, în 2016, de trei decenii.

Nicolae Sârbu admite - şi prin intermediul soţiei sale germane Helen, că populaţia
germană are o contribuţie de seamă la dezvoltarea culturală a Banatului. De aceea a dedicat
în elogiul său adus Banatului un capitol special concetăţenilor germani - şi celor stabiliţi în
alte locuri, care au participat mereu la dezvoltarea culturală a regiunii. Relatează pe pag.
142-145 în mod nostalgic despre „Nemţii noştri, heimat-ul lor”. Pentru biblioteca sa
judeţeană a primit prin intermediul profesorului Vasile Ioniţă cărţi referitoare la Banat de
la şvabii exilaţi în Germania, Karl Tirier din Essen şi Dr. Hans Gehl din Tübingen.13

Scriitorul Georg Hromodka a fost numit, post mortem, cetăţean de onoare al oraşului său
natal, Reşiţa. Iar Tibor Lichtfuss scoate la Innsbruck (Tirol) pe cont propriu o „Revistă de
Oraviţa pentru concetăţenii săi.14

12 Nicolae Sârbu: De o sută de ori Banat. Reşiţa, 2003.
13 „Într-o altă zi, acelaşi prof. dr. Ioniță a venit la biblioteca reşiţeană cu un alt pachet de cărţi. Erau
de la cercetătorul dr. Hans Gehl, din Tübingen, Germania. Şi dumnealui plecat dintre şvabii bănăţeni. I-am
trimis şi domnului doctor Gehl o scrisoare şi două reviste lunare reşiţene în trei limbi: „împreună,
miteinander, együttesen”. Bineînţeles că de la neamţ am primit răspuns. Politicos, exact, bucuros că are
veşti din Banat. Din Heimat-ul lui, la care continuă să se gândească. Pronunţat haimat.”
14 La München apar bilunar revistele „Banater Post” pentru şvabii bănăţeni şi „Siebenbürger Zeitung”
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Erwin Josef Ţigla îngrijeşte biblioteca germană reşiţeană „Alexander Tietz”
(colecţionar pasionat de folclor) şi seria agreată de conferinţe culturale, după modelul
conferinţelor germane de la Universitatea populară din Timişoara, susţinute decenii în rând
la Liceul „Lenau”, de către directorul instituţiei, Erich Pfaff şi reporterul de la „Neuer Weg”,

Walther Konschitzky. Referenţii au cuprins toate domeniile din lumea întreagă şi asta încă
în timpul graniţelor închise. Aceste tradiţii, dar şi simpozioane şi excursii, au fost continuate
şi după 1989, în casa „Adam Müller Guttenbrunn”15, de Forumul Democratic. Această

pentru saşii din Ardeal, finanţate doar din preţul abonamentelor.”
15 Adam Müller-Guttenbrunn: prozator al istoriei şvabilor dunăreni (de ex. romanul „Glocken
Her heimat”), director al unui teatru vienez. *1852 la Guttenbrunn/Zăbrani, jud. Arad, + 1923 la Viena,
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instituţie a devenit o atracţie pentru mulţi timişoreni, nu numai germani.16

Se ştie că Timişoara a fost cunoscută ca „Mica Viena”, stând sub influenţa
administraţiei austriece din 1718 - 1778. De atunci datează cartierele „Innere Stadt”,
(Centru) şi Josefatsdt (Iosefin), aidoma capitalei austriece şi liniile de tramvai unu şi doi,
care înconjoară centrul în sens opus, doar că Dunărea se cheamă în Banat mai modest Bega.
Totuşi, şansele Timişoarei stau în titlul de capitală culturală europeană, în 2021. Străinii
confundă adesea munţii Semenicului cu vestitul tren „Semering”. 

7. Dar perspectivele?

Cu toate că în România au mai rămas doar vreo 30.000 de germani (deci în Banat
jumătate), sunt comune în care se mai sărbătoreşte anual tradiţionalul „Kirchweih”, cu alaiul
tinerilor în port festiv. Astfel, la Sântana, se mai practică această ceremonie a rugii
bisericeşti, cu participarea oaspeţilor veniţi în vizită din Germania, dar şi a locuitorilor
actuali ai orașului arădean. La Vladimirescu/Glogovăţi, cei 30 de germani bătrâni nu mai
pot organiza ruga tradiţională. De aceea Forumul Democratic German din Arad a organizat
în 1917 măcar o paradă a porturilor de sărbătoare. De subliniat că la şcoala generală din
comuna Niţchidorf (Timiş) se organizează în fiecare vară un simpozion cu participare
externă, despre cultura germană din Banat. 

Copacul prea vechi nu se mai transplantează, căci nu mai prinde rădăcini.
Evenimentele dureroase după cel de-al doilea Război Mondial au încălcat această lege,
accentuând suferinţele bătrânilor expulzaţi din patrie şi cămin. Se consideră, de asemenea,
că omul a murit doar atunci, dacă încetează amintirea lui în memoria urmaşilor. Cam aşa
se întâmplă şi cu locurile natale, cu patria şi „Heimat-ul”. Cimitirile evreieşti „Câmpurile
veşnice ale păcii” din Praga, Viena, Worms sau Speyer se păstrează chiar de 800 de ani, cu
toată dispariţia comunităţii purtătoare. Se ştie că maghiarii răspândiţi pe tot globul, se în-
tâlnesc periodic la Budapesta, iar românii (poate mai rar) la Bucureşti.

Tot așa de Rusalii, se întâlnesc bianual, la Ulm (punctul de pornire al deplasării în 
Banat, în secolul al 18-lea), peste 1000 de „şvabi bănăţeni”, domiciliaţi astăzi în Germania,
Austria, S.U.A, Canada, Brazilia și Argentina, cu motto-ul: „Întâlnire - istorie - cultură”.
Asemenea întâlniri au loc și în S.U.A., Canada şi chiar la Buenos Aires - pe unde s-au rătăcit
şi s-au statornicit şvabii bănăţeni. Globalizarea îşi spune cuvântul, iar sentimentul originii
comune mai adună oameni din locuri diferite, pentru evocarea nostalgică a trecutului şi a
copilăriei petrecute în sud-estul Europei, între Mureş şi Dunăre, pe plaiurile roditoare ale
Banatului românesc şi sârbesc.

Istoria ne învaţă că în secolele 19 şi 20 s-au practicat schimburi de copii

înmormântat în şirul onorific al Cimitirului central vienez.
16 Cf. Melinda Sofronea: Tag der offenen Tore im Forum. Volkshochschule mit Jahresrückblick.
In: „Banater Zeitung” (Wochenblatt für Temesch, Arad und Banater Bergland der ADZ, 14. Jg. Nr. 654)
7.06.2006.
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(Tauschkinder), băieţi (dar şi fete) ai familiilor de ţărani şi meşteşugari, în Banat, Bacica şi
Ungaria. Aceşti tineri au petrecut un an sau mai mult la familii împrietenite din comune
vecine, pentru a învăţa limba maghiară sau sârbă. În schimb, copiii familiilor primitoare au
învăţat limba germană în familiile şvăbeşti. În toate teritoriile multinaţionale şi poliglote
există necesitatea economică şi socială de a înţelege şi a vorbi mai multe limbi. Prin
schimbul de copii efectuat, tinerii au cunoscut modul de viaţă şi de gândire al etniei înve-
cinate, un factor de bază pentru toleranţa şi acceptarea reciprocă.

În Banat, mai ales în regiunile deluroase, s-au întâlnit şi „prietenii” (pronunţat şi
pretini sau precini). Fenomenul s-a documentat în 1972 şi 1973 de profesorul Gabriel
Manolescu de la catedra de Folclor a Universităţii Timişoara, în localităţile Bakowa, Gărâna
(Wolfsberg) şi Brebul Nou (Weidental). Relaţiile prietenoase economice şi sociale au avut
loc de generaţii între germanii şi românii din comunele învecinate, depăşind relaţiile pur
comerciale, căci familiile împrietenite s-au vizitat reciproc de sărbători şi la aniversări
familiale. Se învăţa - pe cât posibil - limba prietenilor care s-au putut baza pe sprijinul
reciproc. Iar denumirile de „valah, „neamţ” sau „şvab” n-au mai avut în acest text, nicio
notă depreciativă,17 precum s-a întâmplat în Serbia, unde „șvăbașii” au fost declaraţi, de
partizanii titoişti, duşmani naţionali care trebuie eliminaţi - o purificare etnică extremă.

Un efect pozitiv al exproprietăririi totale şi a discriminării şvabilor bănăţeni (nu
17 Walther Konschitzky: Wirtschaftsbeziehungen zu den „prieteni”. În: Hans Gehl, Handwerk und
Brauchtum. Beiträge zur Volkskunde der Banater Deutschen. Facla Verlag Temeswar 1975, p. 61-68.
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numai a lor, dar ei fiind acuzaţi şi de crimă generală de colaborare fascistă), a fost orientarea
în continuare a multor tineri spre studii. Generaţia mea a beneficiat de burse de stat, fără de
care părinţii pauperizaţi de regimul comunist nu ar fi putut suporta plăţile pentru studii.
Bursa a fost calculată pentru taxele de cămin şi cantină, iar bursa de merit (note la examene
între 8-10) a adus beneficiarului 50 de lei pentru cărţi sau haine. Excluşi de la acordarea
burselor au fost candidaţii cu „puncte negre în biografie”, de ordin politic sau social. Astfel,
chiaburii expropriaţi au ajuns sărăntoci, dar copiii lor au fost refuzaţi de la studii.

Şi astăzi se organizează schimburi culturale între tineri şi ieşiri în străinătate a
„elevilor de schimb”, finanţate de diferite organizaţii. Astfel în 2005 s-a încheiat anul de
schimb, petrecut de elevul român Ștefan Gencărău la Hilders, lângă Fulda (landul Hessen).
Acest tânăr a scris în retrospctivă: (...) Am învăţat din experienţele făcute aici, ceea ce e la
fel de dificil ca şi obţinerea de note bune la diplomă, şi anume să eviţi conflictele fără vreun
ajutor străin, sau, în caz că s-au ivit, cum să le rezolvi. Cel mai important câştig din anul de
„elev de schimb” mi se pare cunoaşterea că suntem oameni, oriunde ne-am afla în lume.
(...) Înţelegerea între popoare înseamnă - în primul rând nu politică, ci cunoaşterea,
înţelegerea şi acceptarea străinului. (...)18

Şi încă un citat, demn de judecat: „(...) Banatul, prin multiculturalitatea sa, dovedeşte
că este un adevărat giuvaier social, o dovadă incontestabilă de civilizaţie şi cultură ... (...)
Standardul înalt de cultură şi civilizaţie, setat de oamenii locului, a transformat Banatul
dintr-o simplă regiune mlăştinoasă într-o perlă rară în coroana Imperiului Austro-Ungar,
într-un pionier în nenumărate domenii, o regiune care să exceleze şi decenii la rând să fie
cea mai civilizată regiune din ţara noastră.” 19

O fi doar o exagerare specifică spiritului romanic? Şi o gândire realistă (germanică)
va constata cu satisfacţie aprecierea realizărilor într-o regiune în care au trudit opt generaţii
din linia lui strămoşească la ceea ce un român contemporan numeşte cu admiraţie „un
paradis multietnic”. De-ar fi numai aşa.

18 Din ADZ (Allgemeine deutsche Zeitung für Rumänien), Bucureşti, din 28.09.2005, p. 5.
19 Marius Matei: Ţara Banatului - un paradis multietnic. În: Memoria ethnologica nr. 64-65, iulie-
decembrie 2017, pag. 50-57.
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