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SIMION DĂNILĂ

O carte despre cultura germană într-o regiune
europeană multietnică (Banat)

Vorschau

Das vom Kultur- und Literaturwissenschaftler Dr. WALTER ENGEL herausgebrachte
Buch über den “Kulturraum Banat” vereint 17 Referate, die bei der internationalen Tagung:
Das Banat – ein europäischer Kulturraum. Die deutsche Kultur im Kontext einer Vielvölker-
region, in Temeswar, im September 2004 vorgetragen wurden.

Die Autoren besprechen zahlreiche Themen, ausgehend von der Ansiedlung von
Deutschen im Banat (im 18. und 19. Jh.) und ihrer besonderen Kultur, angesichts der
Einflüsse anderer Ethnien dieser Region (der Rumänen, Ungarn, Serben und Juden). Unter-
sucht werden die verschiedenen multiethnischen Interferenzen in diesem Kulturraum: in der
Architektur, in der bildenden Kunst sowie in den Bereichen: Literatur, literarische
Geschichtsdarstellung, Publizistik, Ortsnamen, rumänischer Humanismus im Banat und die
so genannte europäische “Gelehrtenrepublik”. Eingegangen wird auch auf die beschrifteten
Wandschoner und das tragische Schicksal der Deutschen in Jugoslawien.

Eine Sonderstellung belegt eine Untersuchung von MARIONELA WOLF über den
dokumentarischen Wert der Korrespondenz deutscher Aussiedler mit ihren
südwestdeutschen Verwandten.

Abstract

The book about the “Kulturraum Banat” (“Cultural Space Banat”) by cultural and
literary scholar Dr. WALTER ENGEL brings together 17 reports, all presented at the interna-
tional conference ”The Banat - a European cultural space. The German culture in the context
of a multi-ethnic region”, which took place in the city of Timişoara, in September 2004.

The authors discuss numerous topics, from the settlement of Germans in the Banat (in
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the 18th and 19th centuries) and their particular culture, in view of the influences of other eth-
nic groups in this region (the Romanians, Hungarians, Serbs and Jews). The various multi-eth-
nic interferences in this cultural space are examined, in areas such as architecture, the visual
arts, as well as literature, literary historiography, journalism, place names, Romanian human-
ism in the Banat, and the so-called European “scholars’ republic”. Mention is also made of
the embroidered wall savers and the tragic fate of the Germans in Yugoslavia.

A special place is given to an investigation by MARIONELA WOLF of the documentary
value of the correspondence conducted by German emigrants with their Southwest-German
relatives.
—————————————————————————————————————

—————————————————-

Recenzia volumului:

WALTER ENGEL (Hrsg.), Kulturraum Banat. Deutsche Kultur in einer eu-
ropäischen

Vielvölkerregion, Klartext Verlag, Essen 2007, 396 pagini

În perioada 23-25 septembrie 2004 s-a ţinut la Timişoara un simpozion internaţional cu tema
Banatul – un spaţiu cultural european. Cultura germană în contextul unei regiuni multietnice, în
organizarea Casei Gerhart Hauptmann din Düsseldorf şi a Forumului Democrat al Germanilor din
Banat, cu implicarea secţiei de germanistică de la Universitatea de Vest şi a Filialei Uniunii
Scriitorilor din România, ambele din Timişoara. Au prezentat comunicări 17 participanţi (istorici,
literaţi, lingvişti, etnografi, istorici ai muzicii, artelor plastice şi presei) din România, Serbia şi
Germania. Referatele lor au fost incluse în volumul de redactarea căruia s-a îngrijit, din însărcinarea
Fundaţiei „Gerhart-Hauptmann-Haus. Deutsch-osteuropäisches Forum” din Düsseldorf, un asiduu
cercetător al culturii (literaturii) germane în general, dar în special al celei create de germanii din
România, precum şi un atent observator al relaţiilor literare germano-române: WALTER ENGEL (n.
1942, Sânmihaiu German, absolvent al Filologiei timişorene, cu un doctorat făcut la Heidelberg în
1981; cititorului român îi este mai cunoscut prin studiul monografic şi antologia „Romänische
Revue”, Timişoara, 1978, având ca obiect respectiva revistă scoasă de Corneliu Diaconovici în 1885
la Budapesta, apoi, în 1886-1888, la Reşiţa, în 1889-1892 la Viena, în 1893 la Sibiu şi în 1894 la
Timişoara).

Este vorba deci despre un spaţiu cultural european într-un context multietnic. Punctul central
al acestei cercetări interdisciplinare şi interetnice din anul 2007 este cultura specifică germană din
Banat. Au mai existat asemenea preocupări şi în trecut. Astfel, se pot aminti studiile dialectologice
şi etnografice ale cercetătorului Hans Hagel – din păcate neterminate – din perioada interbelică,
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continuate şi publicate în 1967 de urmaşul lui, Anton Peter Petri1. Mai târziu s-a făcut un alt demers
de către lingvistul şi etnograful Hans Gehl, care a notat în anul 1984 în prefaţa volumului al cincilea
de studii etnografice bănăţene Schwäbisches Volksgut (Folclor şvăbesc) următoarele:

Volumele de studii despre etnografia şi folclorul şbavilor bănăţeni au ajuns la nr. 5,
mulţumită străduinţei tenace şi altruiste a colectivului de autori. În decursul unui deceniu fructuos
am reuşit să realizăm dezideratele pe care ni le-am propus în 1973, odată cu redactarea primului
volum, Heide und Hecke [Şesul bănăţean şi zona deluroasă], şi anume de a elabora o prezentare
sintetică a culturii materiale şi spirituale şi de a pune astfel bazele unei cercetări complexe şi
ştiinţifice a etnografiei etniei germane din Banat, care încă nu a fost scrisă, cu toate încercările
reperate, răzleţe.2
Această afirmaţie e valabilă până astăzi. Totuşi acelaşi HANS GEHL a continuat cercetările interetnice
bănăţene la un nivel superior, publicând de unul singur în anul 2003 un volum de etnografie al
şvabilor dunăreni care îi includ şi pe cei din Banat.3 În aceeaşi sferă de preocupări se înscrie un
volum bilingv (român-german) de studii elaborat de un colectiv internaţional de cercetători cu
ocazia finalizării unei teme de cercetare a culturii populare din preajma Tisei superioare.4 Volumul
recenzat ignoră aceste preocupări şi realizări din domeniul explorat, fapt pentru care am ţinut să
le amintim.

Pe lângă cele 16 comunicări prezentate la simpozionul timişorean, volumul include şi un
material al MARIONELEI WOLF (n. 1952, Chiselet, Ilfov, cu studii de istorie şi latină la Cluj, trăind
azi în Germania, la Böblingen), Alte und neue Heimat [Vechea şi noua patrie], conţinând un studiu
despre valoarea documentară a corespondenţei purtate de germanii strămutaţi în sud-vestul
Banatului în secolul al XVIII-lea cu cei rămaşi acasă, urmat de o anexă în care sunt reproduse 24
de scrisori expediate din diverse localităţi bănăţene, precum Arad, Beşenova Nouă (Dudeştii Noi),
Blumenthal (Maşloc), Cenad, Deta, Liebling, Merţişoara, Segenthau (Şagu, Arad), Timişoara,
Varsád (Ungaria), Zornheim (Ciacova). Prin prospeţimea impresiilor şi prin concreteţea
amănuntelor, aceste scrisori sunt deosebit de valoroase, luminând viu un fenomen – cel al
colonizării Banatului – despre care nu aveam până acum un scenariu mai limpede. Ele merită toată
atenţia istoricilor şi a cititorilor în general. Cităm spre exemplificare un fragment din scrisoarea lui
Nikolaus Thibault din Blumenthal către tatăl său Joseph Thibault din Lemberg (Lvov, Galiţia),
datată 25 septembrie 1784 (p. 124):

Fiecare ţăran primeşte o casă, proprietatea [funciară], un cal sau bou de tracţiune, o căruţă
şi un plug, tot harnaşamentul pentru lucru, aşternuturi, pe scurt, tot ce-ţi trebuie. Sunt şi lemne şi
apă bună la noi şi tot ce semeni creşte pe aici: grâu, secară, orz, ovăz, porumb, cartofi, fasole,
mazăre, linte, varză, sfeclă, cânepă, in, mei, struguri şi fructe, şi totul în aşa măsură, în funcţie de
pământ, încât un ţăran cu 20, 30, 40 de acri de pământ obţine mai multe roade decât la voi unul
1 Petri, Anton Peter (Hrsg.1967): Hans Hagel: Die Banater Schwaben. Gesammelte Arbeiten zur Volkskunde und
Mundartforschung. Verlag des Südostdeutschen Kulturwerkes, München.
2 Gehl, Hans (Hrsg. 1984): Schwäbisches Volksgut. Beiträge zur Volkskunde der Banater Deutschen. Temeswar:
Facla Verlag, p.5.
3 Gehl, Hans (2003): Donauschwäbische Lebensformen an der Mittleren Donau. Interethnisches Zusammenleben
und Perspektiven. Marburg: N. G. Elwert Verlag.
4 Gehl, Hans/Ciubotă, Viorel (Hrsg. 2003): Materielle und geistige Volkskultur des Oberen Theißbeckens. Einfluss
der deutschen Bevölkerung auf die anderen Ethnien der Region (Bilingv). Cluj-Napoca: Gedo Verlag.
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care posedă 80, 90, 100 de acri de pământ. Toate sunt şi ieftine, o livră de carne de vită – 2 creiţari,
carnea de porc – 3, 4 creiţari, carnea de oaie este la un preţ de nimic, pe scurt, toate sunt ieftine,
doar obiectele şi uneltele de fier, cât şi vasele de bucătărie sunt scumpe.

Comunicarea lui JOSEF WOLF (n. 1952, Panatu Nou, azi Horia, comună suburbană a
municipiului Arad, cu studii de istorie şi anglistică la Cluj, în prezent lucrând la Institutul de Istorie
şi Etnocivilizaţie al Şvabilor Dunăreni din Tübingen) despre geneza peisajului cultural-istoric Banat
(colonizarea, formarea noilor aşezări şi schimbarea peisajului bănăţean din prima jumătate a secolului
al XVIII-lea şi până la începutul secolului al XX-lea) se completează reciproc şi în mod fericit cu
documentarul Marionelei Wolf. WALTHER KONSCHITZKY (n. 1944, Bacova, azi trăitor în Germania),
în studiul său excelent documentat despre unele aspecte interetnice în arhitectura rurală bănăţeană,
urmăreşte şi el felul în care ornamentica şi stilul caselor ţărăneşti ale diferitelor populaţii din Banat
au contribuit la modificarea acestui peisaj. Iar PETER KOTTLER (n. 1939, Fibiş), cunoscutul universitar
timişorean, specialist în dialectele germane din Banat, abordează numele de localităţi bănăţene nu
atât din punct de vedere al etimologiei lor, cât din acela al modificărilor suferite de ele în decursul
istoriei, mai ales ca urmare a diverselor politici şi ideologii succedate în acest spaţiu geografic de-a
lungul timpului. Se ocupă, în mod deosebit, de perioada care începe cu încorporarea Banatului în
Imperiul Habsburgic. Cercetările sale toponomastice reprezintă o contribuţie importantă în domeniu,
alături de lucrări similare semnate de Gustav Kisch, Vasile Ioniţă, Vasile Frăţilă, Viorica Goicu,
Rodica Sufleţel-Moroianu ş.a.

Cu privire la aspecte mai recente ale istoriei etniei germane din Serbia (în prezent reduse la
aproximativ 3600 de persoane), se pronunţă doi istorici din partea locului: JOVICA LUKOVIĆ (n. 1965),
despre efectele sociale şi în planul mentalităţii ale reformei agrare din Iugoslavia după primul război
mondial, reformă îndreptată parţial împotriva etnicilor germani din Banat, şi ZORAN JANJETOVIĆ (n.
1967) cu un subiect tabu în Jugoslavia după al doilea război mondial (nici astăzi nefiind accesibile
în Serbia toate arhivele): politica faţă de minoritatea germană în primul deceniu postbelic, când s-a
pecetluit soarta acestei populaţii: nimicirea şi expulzarea ei treptată.

Cantonând în domeniul istoriei, se cuvine să mai amintim comunicarea lui DORU RADOSAV
de la Cluj (n. 1950) despre cultura Banatului în secolele XVII-XVIII şi europeana „republică a
învăţaţilor”, chiar dacă nu are o legătură directă cu cultura germană din acest spaţiu. Studiind
umanismul românesc târziu din Banat, el constată că deschiderea cărturarilor bănăţeni spre cultura
occidentală mai mult decât se poate vorbi despre această tendinţă în celelalte regiuni româneşti se
explică prin faptul că nobilimea s-a concentrat aici într-un spaţiu urban, precum Caransebeşul şi
Lugojul.

O germanistă deosebită din Novi Sad, MARGITTA SCHNELL-ŽIVANOVIĆ (n. 1950, Bačka
Palanka, Serbia), ne oferă o mică antologie de ziceri populare gnomice (cele mai multe rimate), în
limbile germană, sârbă şi maghiară, aşa cum apar ele pe diverse broderii şi cusături (folosite la
protecţia pereţilor), în Banatul românesc şi sârbesc, precum şi în Bačka, obicei german adus de
colonişti în această zonă.

O parte considerabilă a comunicărilor se ocupă de aspectele literare din regiune, variate şi
surprinzător de bine conectate la cultura central şi vest-europeană, chiar şi în timpurile extrem de
tulburi (adică în secolul al XX-lea). Trecerea spre aceste abordări o face CORNEL UNGUREANU, de-
acum unanim recunoscut ca specialist în „geografia literară”, cu expunerea concentrată şi la obiect
Topografii bănăţene. Interferenţe româno-germane. Subliniem atenţia pe care i-o acordă lui Hans
Diplich (1909-1990); prezenţa acestuia în „ediţia bibliofilă” Tonţa-Galetaru, Contribuţii la istoria
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comunei Comloşu Mare şi a Banatului, Timişoara, 2003 (în special în eseul lui Walter Tonţa
Profesorul, poetul şi traducătorul Hans Diplich), în Dicţionar al scriitorilor din Banat, coordonat
de Alexandru Ruja, şi în textul lui Cornel Ungureanu echivalează cu un început de recuperare (act
inimaginabil înainte de 1989) a unui mare scriitor bănăţean şi prieten al românilor, care ar trebui
tradus neîntârziat în româneşte.

WALTER ENGEL reflectează, în Aspecte ale unei istoriografii literare regionale, asupra
literaturii zonale a germanilor bănăţeni (criterii, problematică etc.); münchenezul EDUARD
SCHNEIDER (n. 1944, Timişoara) se referă, în Impresii şi rapoarte est-vestice, la contribuţiile
jurnalistice ale lui Franz Xaver Kappus, vizând Timişoara şi Berlinul; timişorencele ROXANA
NUBERT (n. 1953) şi BEATE PETRA KORY scriu despre literatura berlinezului Richard Wagner (n.
1952, Lovrin), prima ocupându-se de figurile feminine din opera acestuia, a doua de Dictatură şi
experienţă traumatică în romanul „Die Muren von Wien”; iar GRAZZIELLA PREDOIU (n. 1969,
Prejmer, Braşov, docentă la Universitatea de Vest din Timişoara) tratează despre Lipsa de
perspectivă şi provincia bănăţeană, aşa cum se reflectă acest lucru în romanele Hertei Müller (n.
1953, Niţchidorf, stabilită în prezent la Berlin), pe care le defineşte drept „cronică a voinţei de a
supravieţui în dictatură”.

Cu O permanentă dare şi luare de ANNEMARIE PODLIPNY-HEHN (n. 1938, Lovrin, scriitoare
şi muzeografă timişoreană), despre interacţiuni în domeniul artelor plastice în Banatul multietnic,
cu Noi căi în muzicologia bănăţeană de FRANZ METZ (n. 1955, Darova, stabilit în München), despre
rolul minorităţilor germane, şi cu Periodice bănăţene multilingve în secolul al XIX-lea de LUZIAN
GEIER (n. 1948, Giarmata, trăind azi în Augsburg) încheiem trecerea în revistă a celor cuprinse în
acest volum (alături de care am putea, fără nicio rezervă, să aşezăm ca importanţă lucrarea mai
nouă a lui Hans - Heinrich Rieser despre Banat ca regiune multiculturală.5

Comunicările prezentate nu epuizează însă problema culturii germane în spaţiul multietnic
bănăţean. De un interes aparte sunt cercetările lingvistice care urmăresc contactele şi influenţele
reciproce dintre limba germană şi celelalte limbi din zonă, investigaţii de care nu ducem lipsă. Am
putea cita, bunăoară, lucrările pe această temă ale domnului dr. HANS GEHL din Tübingen (n. 1939,
la Glogovăţ, azi Vladimirescu, Arad), dedicate mai ales şvabilor bănăţeni şi sătmăreni, în contextul
interacţiunii culturale şi lingvistice din regiunea explorată. Pe lângă cele patru volume (15.500 de
articole) ale dicţionarului şvabilor dunăreni, analizând lexicul meseriaşilor, cel agricol şi cel al
datinilor şi obiceiurilor, precum şi volumul de etnografie, amintit mai sus, mai atragem atenţia

5 Rieser, Hans Heinrich (2001): Das rumänische Banat – eine multikulturelle Region im Umbruch. Geographische
Transformationsforschungen am Beispiel der jüngeren Kulturlandschaftsentwicklung in Südwestrumänien. [Ba-
natul românesc – o regiune multiculturală în radicală schimbare. Cercetări asupra transformării geografice exem-
plificate prin evoluarea peisajului cultural mai recent din România de Sud-Vest], Jan Thorbecke Verlag, Stuttgart,
550 de pagini.
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asupra altor volume remarcabile, elaborate şi editate la Tübingen.6
La fel de interesante ar fi studiile de imagologie: cum au fost priviţi coloniştii germani de

către localnicii români, sârbi, unguri etc. şi, invers, cum s-a reflectat imaginea acestora în ochii
germanilor. Puţin cunoscută este, de pildă, cartea scriitorului timişorean JOHANN FRIEDEL (1751-
1789)7: Nu este cazul să abordăm pe larg aici atitudinea umanistă a lui Friedel faţă de românii
bănăţeni. Un scurt pasaj (de la p. 24) este, deocamdată, suficient pentru a o ilustra:

[Consilierii administrativi] au mers până acolo cu neruşinarea lor, încât s-au obrăznicit să-
i prezinte pricipesei [Maria Tereza] această naţiune [românii] ca pe o bandă improvizată de tâlhari
şi o scursură care trăia fie din cerşit, fie din hoţie. Spiritul rebel, răzvrătirea, îndărătnicia, trădarea,
trândăvia, comoditatea – pe scurt, orice viciu a fost atribuit sărmanei naţiuni care locuieşte la
graniţă. Fireşte, domnii consilieri şi-au atins foarte curând scopul final constând în a face anticipat
condamnabilă, prin cea mai crasă ponegrire pronunţată din capul locului, – orice plângere, chiar
şi cea mai îndreptăţită –, pe lângă tronul principesei, înfăţişând-o drept ţipetele unor rebeli
răuvoitori, turbulenţi şi recalcitranţi. Spre a se putea ei înşişi deda în întregime plăcerilor şi setei
lor de prădăciune, ţinutul a fost şi el denigrat de ei ca unul dintre cele mai sterpe; împărăteasa a
trebuit să mai trimită anual şi sume imense într-acolo, numai pentru a fi in stare să acopere lefurile
domnilor consilieri, fiindcă veniturile ţării erau infinit mai mici decât aceste cheltuieli cerute de
ele. Nu era nicio mirare că principesa, altminteri exagerat de binevoitoare faţă de oricine, a devenit
în cele din urmă indiferentă faţă de această naţiune, întrucât aproape în fiecare consiliu [de coroană]
trebuia să audă din partea consilierilor administrativi din Timişoara noi plângeri, noi reclamaţii în
legătură cu ea.

Revenind însă la cartea în discuţie, concluzia pe care cititorii o pot desprinde la sfârşitul
lecturii ei este clar formulată de WALTER ENGEL: Spaţiul cultural Banat, privit pe etape istorice mai
lungi – cu excepţia războaielor mondiale şi a perioadelor imediat următoare acestora –, poate fi
socotit un fenomen exemplar de coabitare paşnică şi asociere creativă a diferitelor etnii dintr-o
regiune dată. Faptul că fiecare etnie îşi dezvoltă în continuare, într-un asemenea caz, identitatea
culturală, într-o simultană toleranţă şi consideraţie pentru celelalte culturi, apropie spaţiul acesta de
ceea ce ne putem reprezenta ca fiind un model pentru multe regiuni europene.

6 Cf. de ex. Gehl, Hans (1998): Sprachgebrauch - Sprachanpassung. Eine Untersuchung zum heutigen Gebrauch
der deutschen Sprache in Westrumänien und zur sprachlichen Anpassung der Donauschwaben. (= Materialien 11
des IdGL), Tübingen, 200 de pagini.

Gehl, Hans (1999): Kommentierte donauschwäbische Texte. ( = ZDL Beiheft 103), Stuttgart, 226 de
pagini.

Gehl, Hans/Viorel Ciubotă (Hrsg., 1999): Interethnische Beziehungen im rumänisch-ungarisch-
ukrainischen Kontaktraum vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart (volum trilingv al sesiunii de comunicări),
Satu Mare - Tübingen.

Gehl, Hans (Hrsg. 2001): Dialekt - Lehnwörter - Namen. Sprachliche Studien über die Sathmarer
Schwaben (= Materialien 12 des IdGL), Tübingen, 170 Seiten.

Gehl, Hans (Hrsg. 2002): Regionale Volkskulturen in Ostmitteleuropa. Abgrenzung - Nachbarschaft -
Interethnik. (= Materialien 13 des IdGL), Tübingen. 310 pagini (contribuţii referitoare la România, Ungaria şi Iu-
goslavia, cu 72 de reproduceri şi 10 tabele în culori).
7 Friedel, Johann (1751-1789): Fünfzig Briefe aus Wien verschiedenen Inhalts an einen Freund in Berlin [Cincizeci
de scrisori din Viena cu conţinut divers adresate unui prieten de la Berlin], ediţia a 2-a îmbunătăţită, Leipzig şi
Berlin, 1784.
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Rezumat

Cartea editată de Walter Engel conţine 16 referate prezentate la simpozionul internaţional Banatul
– un spaţiu cultural european. Cultura germană în contextul unei regiuni multietnice, ţinut la
Timişoara în septembrie 2004.

Autorii trec în revistă aspecte legate de aşezarea coloniştilor germani în Banat (sec. XVIII-
XX) şi de consecinţele acestui fenomen în special în planul interferenţelor culturale multietnice din
acest spaţiu: în arhitectura rurală, artele plastice, literatură şi istoriografie literară, publicistică, nu-
mele de localităţi, umanismul românesc din Banat şi aşa-zisa „republică a învăţaţilor” (Gelehrten-
republik) din Europa, păretarele abundând de maxime etice, dar şi în planul destinului tragic al
etniei germane din Iugoslavia, nimicită după cel de-al doilea război mondial de guvernul titoist
până la un rest de astăzi: 3600 de persoane.

La toate acestea se adaugă o lucrare deosebită a Marionelei Wolf despre valoarea docu-
mentară a corespondenţei coloniştilor germani cu rudele lor rămase acasă.

———————————————————————————————————————
———————————————
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Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România pentru traducerea operelor lui Nietzsche
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