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Rezumat   

Titlul Tezei: Imaginea satului șvăbesc din Banat – cu referire specială la Adam Müller-

Guttenbrunn, Richard Wagner, Johann Lippet, Herta Müller și Balthasar Waitz. 

Coordonator științific: Prof. Univ. dr. Roxana Nubert 

Cuvinte cheie: șvabi, imagine, Banat, satul, familia. 

 

Ne confruntăm adesea cu întrebările: ,,Cine sunt șvabii bănățeni?”, „De unde au venit și încotro 

au plecat?”. În urmă cu câțiva ani am conceput o lucrare în grai șvăbesc, așa cum este el vorbit 

în Gottlob. Încă de atunci a existat dorința de a căuta răspunsuri la întrebările care mă frământau 

legate de minoritatea germană din România, întrebări care au început să se contureze încă din 

adolescență. În lucrarea de față ne-am propus să analizăm imaginea satului șvăbesc, 

reconstituită din perspectiva felului în care a fost ea reprezentată în textele unor autori șvabi 

din Banat, dar și din interviuri cu oameni ai locului.  

Din punct de vedere structural, lucrarea cuprinde șase capitole care sunt precedate de o 

secțiune teoretică introductivă și urmate de concluzii, precum și  bibliografia aferentă. De 

asemenea, multitudinea notelor de subsol au adus informații suplimentare, completând în mod 

util lucrarea.  

Pornind, așa cum era firesc, de la motivarea alegerii temei cercetării, am sintetizat de-

a lungul întregii lucrări aspectele esențiale legate de satul șvăbesc din Banat, pe care memoria 

colectivă le-a reținut și le-a prelucrat de-a lungul timpului. Am privit satul din două perspective: 

cea a începuturilor sale și ceea ce a mai rămas din acesta după emigrările masive ale germanilor, 

din perioada 1980-1990. 

Cercetarea a avut ca scop atingerea următoarelor obiective: 

1. Definirea conceptului de imagine, cu referire la satul șvăbesc; 

2. Analiza literaturii de specialitate care abordează descrierea satului șvăbesc din Banat în 

lucrările lui Adam Müller-Guttenbrunn, Richard Wagner, Johann Lippet, Balthasar 

Waitz și a Hertei Müller. 

3. Identificarea și conturarea simbolurilor/instituțiilor care contribuie la imaginea satului, 

precum și influența acestora în viața de familie; 

4. Ilustrarea asemănărilor și deosebirilor dintre satele analizate, așa cum se reflectă ele, în 

conținutul lucrării. 

În vederea atingerii acestor obiective am utilizat următoarele metode: 

1. Studiul documentar - pentru a realiza o imagine de ansamblu a satului șvăbesc; 
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2. Cercetarea calitativă (lectura în profunzime) - pentru identificarea aspectelor care 

conturează imaginea satului; 

3. Cercetarea cantitativă - pentru evidențierea asemănărilor și a deosebirilor existente între 

satele analizate din textele literare. 

Am ales să folosesc ca metode calitative lectura și interviul deoarece prin acestea am putut 

realiza o imagine detaliată a satului de la începuturile acestuia, până în perioada emigrării 

șvabilor în Germania. Detaliile care conturează lumea satului sunt legate de arhitectura caselor, 

numărul de camere, aranjarea mobilierului în acestea, generațiile care locuiau sub același 

acoperiș și rolul fiecărei persoane în casă și societate. De asemenea, ne interesează simbolurile 

și instituțiile satului, influența acestora asupra societății, portul șvăbesc de zi cu zi și cel de 

sărbătoare, obiceiurile populare și ritualurile de peste an. 

 Metoda de cercetare cantitativă ne-a ajutat să surprindem în detaliu aspectele specifice 

fiecărui sat abordat în cercetare, așa cum se desprind ele din textele literare analizate.  

În comparatistică există o știință care se ocupă cu studiul imaginii, imagologia. Am folosit 

ca și metodă în cercetare imagologia. Astfel nu s-a realizat doar o imagine a satului ci și  

comparații. Scopul imagologiei este acela de-a înlocui imaginile false cu imagini reale. Acest 

lucru sporește percepția corectă asupra celuilalt, contribuind în același timp la o mai bună 

înțelegere a celui care îți este diferit. Imagologia literară a apărut în Franța în anii de după cel 

de-al Doilea Război Mondial. Unul dintre fondatorii imagologiei a fost francezul Jean Marie 

Caré. Un continuator al său a fost belgianul Hugo Dyserinck. În acest domeniu sunt și nume 

de seamă românești precum Dan Horia Mazilu și Dan Bogdan Dascălu, care au preluat și au 

continuat ideile lui Klaus Heitmann. 

Cu ajutorul imagologiei, în lucrarea de față s-a cercetat imaginea satului șvăbesc din Banat, 

așa cum apare el în textele literare ale unor scriitori bănățeni de limbă germană. S-a urmărit 

evoluția satului șvăbesc începând cu secolul al XVIII-lea, când au emigrat primii coloniști 

germani, până la sfârșitul secolului al XX-lea, când aceștia s-au reîntors în Germania.  

Cel de-al doilea capitol al lucrării de față creează o punte între imaginea satului istoric 

tradițional șvăbesc și cel desprins din textele autorilor abordați. Au fost prezentate sintetic cele 

trei mari valuri de emigrări. Scopul acestora a fost acela de a întemeia și de a popula satele. Nu 

se știe exact de ce toate persoanele emigrate pe plaiurile Banatului s-au numit șvabi bănățeni. 

O explicație logică ar fi faptul că au fost îmbarcați cu toții pe Dunăre în localitatea Ulm din 

Germania. Acest lucru este consemnat atât în istorie, cât și în textele literare. 

Sărbătoarea cea mai mare a satului șvăbesc în Banat a fost și a rămas „Kirchweih”-ul, adică 

hramul bisericesc. Cu ajutorul informațiilor culese de la bătrânii șvabi care mai trăiesc prin 
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satele din Banat am reușit să cuprindem acest obicei într-o imagine. În acest sens, am adunat 

nu doar informații legate de obiceiurile culinare, ci și aspecte legate de viața de familie. Ca 

trăsături specifice ale satului șvăbesc reamintim străzile largi cu câte două rânduri de copaci în 

fața caselor, cărarea la intrarea în sat care era sub umbra castanului, dudului sau salcâmului, 

biserica, școala și birtul care își aveau locul lor bine definit în centrul satului. În preajma 

sărbătorilor naționale sau bisericești satul era oglinda locuitorilor săi întrucât, lucru bine știut, 

hărnicia și priceperea șvabului nu aveau pereche.   

În capitolul 3 satul șvăbesc este privit din perspectiva scriitorului Adam Müller-

Guttenbrunn. Am pornit demersul studiului de la acele romane care descriu în primul rând acel 

sentiment unic întâlnit doar la șvabi, referitor la ceea ce presupune noțiunea de ,,Heimat”. 

 Descoperim în romanele analizate nu doar o imagine a satului autentic șvăbesc, ci și 

istoria unei comunități. Generațiile pe care ni le prezintă Guttenbrunn au fost nu doar martori, 

ci au și trăit neajunsurile, grijile și loviturile marcante ale soartei. În prim plan la Guttenbrunn 

întâlnim șvabul în căutarea drepturilor sale, satul înaintea calamităților, dar și familia unită. Pe 

parcursul textelor sale preponderente sunt imaginile extrase din istoria șvabilor. Familia 

tradițională șvăbească se oglindește în romanul „Meister Jakob und seine Kinder”. Tradiția și 

obiceiurile șvăbești întregesc tabloul satului. Puterea în comunitate o reprezintă biserica și 

educația. Biserica era cea care controla și sfătuia familia. Guttenbrunn împarte locuitorii în 

învățați și țărani, dupa care separă de societate femeile păcătoase. Ținuta și portul popular au 

un rol important în viața socială. Cuvinte precum patria, poporul, pământul strămoșesc și limba 

maternă au un rol important în textele lui, și trezesc în sufletul cititorului sentimente unice. Nu 

doar povestea vieții, trăită de scriitor în casa bunicului său, ci și evoluția familiei și obiceiurile 

se regăsesc în imaginea satului la Guttenbrunn. Tabloul familiei tradiționale unite îl regăsim 

mai târziu și în textele lui Lippet. 

  Johann Lippet, analizat în capitolul al 4-lea, este autorul care afișează o imagine a 

satului șvăbesc Vizejdia. El folosește o tehnică dierită față de ceilalți autori în realizarea 

imaginii satului. La el aceasta apare ca un întreg în prefața capitolelor și aduce în prim-plan 

evenimentul la care imaginea a fost realizată. El împreună cu Wagner ne plimbă de-a lungul 

istoriei unei generații de șvabi. În imaginea creată de Lippet satul are carecteristicile 

tradiționale specifice, dar acestea dispar de la un capitol la altul. Lippet și Wagner împletesc în 

textele lor dragostea pentru satul natal, pentru casa părintească. Potrivit opiniei lui Lippet, din 

satul șvăbesc va rămâne doar cimitirul.  

În capitolul 5, ideea principală o reprezintă regăsirea locului de baștină, al ținutului 

natal. Richard Wagner descrie imaginea satului șvăbesc din Banat din secolul al XX-lea. 
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Analizând textele lui Wagner este destul de greu să urmărești în mod cronologic viața satului 

și a familiei. Ca metodă Wagner folosește tehnica filmului. La el acțiunea nu se desfășoară în 

mod liniar, ci discontinuu. Face trimiteri când la trecut când la prezent. Ne arată soarta șvabilor 

de la așezarea lor până la emigrarea acestora. În centrul capitolului este acea navetă (călătorie) 

între locul de baștină și noua viață între străini (construită în Germania). Impresionantă este 

viața bunicilor săi care, pentru a-și asigura o existență decentă, pleacă în străinătate la lucru. 

Johann este modelul șvabului tradițional lovit de multe încercări. El este supus unor încercări 

dramatice în viață, la fel ca majoritatea bărbaților din generația pe care o reprezintă. Faptul că 

au urmat războaiele și deportarea în Rusia a umbrit viața familială și l-a transformat pe șvabul 

plin de viață și putere într-un om de nerecunoscut. Poate aceasta este imaginea șvabului pe care 

dorește Wagner s-o scoată în evidență. Romanul de la care am pornit cercetarea la Wagner se 

numește ,,Habseligkeiten”.  La finalul romanului avem revelația adevăratei zestre - liniștea 

sufletească și familia reunită. Werner Zillich, eroul lui Wagner reprezintă generația care în anii 

1980 lasă totul în urmă și emigrează în Germania în căutarea unui trai mai bun. Viața lui se 

derulează ca o navetă între Periam și Germania. Imaginea satului Periam este reconstituită din 

două perspective: satul celor vii și satul celor morți. Numele locuitorilor sunt înscrise pe 

frontonul caselor, dar și pe crucile din cimitir. Din perspectiva lui Wagner, satul celor morți 

crește, iar satul celor vii dispare treptat. Singurul supraviețuitor al satului va rămâne buruiana. 

Satul celor vii înseamnă o istorie de aproape trei secole care a început prin decizia acelora care 

au avut curajul și dorința de a construi o nouă viață într-un loc departe de cei dragi de acasă.  

Un film întreg se desfășoară în mintea lui Zillich. Revede satul copilăriei sale, un sat cu 

oameni harnici și gospodari, cu case aranjate și îngrijite, cu grădini demne de admirat. Tot în 

acest capitol s-a reconstituit imaginea satului din perspectiva șvabilor care trăiesc în comuna 

Periam și s-a încercat o comparație între ceea ce își amintesc ei și satul așa cum ni-l descrie 

Wagner. Impresionantă este povestea celor deportați mai întâi în Rusia și apoi în Bărăgan. Sunt 

ani din viața acestor oameni. Acești ani au lăsat urme adânci nu doar în sufletele celor implicați, 

ci și în viața lor familială. Foarte detaliat este descris transportul oamenilor deportați și 

condițiile inumane la care aceștia au fost supuși. Trecând peste aceasta parte urâtă din viața 

svabilor ei nu și-au pierdut speranța pentru o viață mai bună. De aici începe dorința emigrării 

spre Germania. Cum erau împărțite camerele în casa șvăbească din Periam și cine avea 

„comanda” aflăm în subcapitolul 5.4.2. 

Capitolele 6 și 7 descriu imaginea satului Nițchidorf. Ele scot în relief o imagine negativă, 

sarcastică chiar a satului șvăbesc din perspectiva scriitoarei Herta Müller laureată a premiului 

Nobel pentru literatură. Același sat este privit cu critică și umor în textele lui Balthasar Waitz. 
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Prin prisma Hertei Müller satul nu reprezintă acel loc care oferă siguranță și liniște sufletească, 

ci mai degrabă ceva care sufocă. Satul este locul unde în mod firesc se desfășoară viața 

oamenilor și tradițiile acestora. Pentru ea totul pare ceva absurd, ceva respingător. Ne invită la 

o plimbare imaginară prin sat. Astfel s-a putut crea o imagine de ansamblu datorită frânturilor 

de trăiri pe care ea le oferă cititorului prin textele sale. Urâtul, teama și moartea sunt adesea 

însoțitorii tablourilor create de Herta Müller. La Balthasar Waitz întâlnim mai degrabă umorul 

sau tristul adevăr în imaginile create. Waitz împarte locuitorii satului în băștinași și străini. În 

rolul principal intră străinii. Acest lucru se datorează faptului că băștinașii șvabi și-au părăsit 

ținutul natal și au lăsat loc în satul lor unei alte clase sociale. Atât Herta Müller cât și Balthasar 

Waitz descriu satul așa cum este el văzut prin ochii unui copil. De aceea în imaginea creată nu 

se știe unde se termină realitatea și unde începe ficțiunea. Păstrează un stil asemănător în 

realizarea imaginii. Ambii scriitori își invită cititorul la o drumeție imaginară prin sat. 

Instituțiile satului apar în poveștile lor. Rolul principal îl are poliția, poșta și primăria. Poșta 

reprezintă instituția care deține informațiile cele mai detaliate privind viața de familie a 

șvabilor. Prin filtrul acestei instituții treceau atât scrisorile, cât și pachetele cu alimente care 

veneau „de afară”. Scrisoarea era singura cale de socializare, de comunicare între cei rămași în 

Banat și cei plecați în Germania. 

 Herta Müller în capitolul 6 realizează imaginea familiei. Începe cu prezentarea tatălui, 

pe care îl surprinde din frageda copilărie până la deces. Tatăl este numit violator și criminal. 

Imaginea acestuia este degradată, astfel încât sentimentele scriitoarei față de tatăl ei sunt pur și 

simplu inexistente. Mama este întrunchiparea fricii și al urâtului la Herta Müller. La Waitz 

mama este simbolul chinului. O femeie frumoasă și plină de viață care nu este scutită de chinul 

unei boli incurabile. La Herta Müller, dacă facem o analiză a relației dintre mamă și fiică 

constatăm că aceasta nici nu există. Totul este privit ca ceva firesc. Nu întâlnim pronumele 

posesiv în textele scriitoarei. Vorbește despre mamă la modul general și ocolește expresia 

„mama mea”. O relație la fel de rece se poate remarca si în textele lui Richard Wagner. La 

Waitz există o comunicare între fiu și mamă chiar și după moartea acesteia. De aici se deduce 

o relație mai caldă, mai adâncă. Protagonistul lui Waitz îi face mamei sale mărturisiri privind 

viața familiei, dar și a satului la cimitir, la mormântul acesteia. La Waitz tatăl este cel pus în 

umbră. Viața de navetist afișează o imagine negativă al șvabului. Îl transformă în bețivan și 

afemeiat. Wagner și Lippet aduc prin imaginea tatălui pe șvabul iubitor de țărăm natal, familie 

si sat, la suprafață  Casa nu oferă un cămin cald și armonios ca la Guttenbrunn. Care sunt 

membrii unei familii la Nițchidorf și despre ritualurile acesteia aflăm din textul Hertei Müller 

„Das schwäbische Bad”, în subcapitolul 6.3.1. Pentru această poveste  a fost aspru criticată 



11 
 

pentru că degradează imaginea șvabului. Familia ideală nu o regăsim nici la Waitz. Lipsa dar 

și prezența tatălui în casă se simte și în educația copiilor. Waitz încearcă să creeze o imagine 

firească al satului șvăbesc. La el mai dăinuie și graiul șvăbesc în exprimarea ideilor, la fel ca 

la Lippet. Locurile cele mai de preț, care conturează imaginea șvabului în satul bănățean sunt 

biserica, cimitirul și casa părintească. Fiecare scriitor le vede pe acestea diferit. Zidurile groase 

ale bisericii despart la Herta Müller satul in cele două lumi: cea interioară și cea exterioară, 

care nu se pot intersecta. Wagner crează o imagine a celor săraci respectiv a celor bogați. În 

felul acesta fiecare comunitate are biserica ei. Waitz este un realist. În imaginea satului creată 

în textele sale biserica și hramul bisericesc nu sunt evidențiate. Putem afirma că el face referire 

la satul șvăbesc din prezent, unde biserica este pustie și sărbătorile tradiționale satului șvăbesc 

devin o raritate. În concluzie satul șvăbesc și familia tradițională o conturează cel mai bine 

textele lui Guttenbrunn. Istoria șvabilor și momentele marcante din viata lor sunt reconstituite 

în textele lui Johann Lippet și Richard Wagner. Pentru laureata premiului Nobel viața satului, 

obiceiurile și tradițiile șvabilor lasă un gust amar. Prin imaginile cu caracter critic, rezultate din 

textele scriitoarei am adus la lumină atăt aspecte pozitive căt și negative ale satului șvăbesc din 

Banat.  

 Lucrarea de față și-a propus să reconstituie în detaliu imaginea satului șvăbesc, așa cum 

se desprinde ea atât din literatură, cât și din amintirile și trăirile bătrânilor șvabi risipiți prin 

satele bănățene. Bibliografia consistentă și materialul documentar acumulat din interviuri pot 

constitui un punct de plecare pentru cercetări ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


