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Introducere

Istoria secolului al XX-lea este plină de evenimente ce au atras după sine mutaţii
socio-politice majore mai ales pe continentul european. Fenomenele politice radicale
survenite în condiţiile apariţiei de noi viziuni asupra orânduirii sociale şi politice, au
determinat o adevărată reconfigurare a sferei politicului, o adaptare a întregului aparat
conceptual specific acestui domeniu, la realităţile istorice ale momentului şi mai mult
decât atât, necesitatea îmbogăţirii acestui aparat conceptual cu o terminologie înoită,
racordată la dinamica şi sensul evenimentelor. Lucrarea de faţă îşi propune să aducă în
discuţie modul în care contextul istoric al perioadei interbelice a influenţat dezvoltarea
sau după caz regândirea unei părţi semnificative a ideilor şi terminologiei politicului.
Concepte precum propagandă, politică sau regim totalitar reprezintă puncte centrale în
lucrarea de faţă şi plecând de la acest schelet tematic, se va urmări analizarea dinamicii şi
ipostazelor fenomenelor politico-sociale ce au însoţit perioada dintre cele două războaie
mondiale. Constelaţia politică a perioadei interbelice a fost marcată în primul rând de
apariţia şi consolidarea fenomenelor totalitare. Dintre acestea cel mai mare ecou l-au avut
naţional-socialismul german şi bolşevismul rusesc, ambele făcându-se răspunzătoare
pentru cele mai mari drame din istoria secolului al XX-lea.
Transformările sistemice care au marcat istoria secolului al XX-lea au generat
numeroase dezechilibre de ordin politic şi social în spaţiul european. Reconfigurarea
relaţiilor de putere care a atras după sine o nouă dar firavă arhitectură de securitate
precum şi resetarea relaţiilor interetnice au reprezentat condiţiile propice intrării Europei
în zodia radicalismelor politico-sociale şi patologiilor statalităţii ce au culminat în
conflicte manifeste de o rară intensitate. Primatul ideologiei a fost numitorul comun al
tuturor acestor dezechilibre sistemice în măsura în care radicalismele politice europene
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indiferent de profilul lor s-au revendicat de la ideologizarea unor atitudini sociale
vindicative şi a unor utopii salvaţioniste. În acelaşi timp politica, atât cea naţională cât şi
cea internaţională, văzută în termeni de realpolitik, drept luptă pentru putere1 a favorizat
ascensiunea regimurilor politice totalitare şi deteriorarea relaţiilor între state. Factorul
ideologic a reprezentat o constantă istorică a Europei de secol XX şi a întreţinut lungul
conflict, în esenţă ideologic pe care istoricul german Ernst Nolte îl numeşte „război civil
european”2. Din acest punct de vedere naţional-socialismul nu este altceva decât expresia
ideologică a eroziunii democraţiei europene şi în mod necesar a patologiilor statuluinaţiune modern.
Pentru înţelegerea adecvată a condiţiilor în care virusul totalitar a contaminat
societăţile europene în secolul trecut, o macroanaliză plasată la nivelul statului ca
principal actor al scenei internaţionale sau la nivelul regimurilor politice, ar fi din multe
puncte de vedere reducţionistă şi neconcludentă. Această lucrare îşi propune să analizeze
problematica emergenţei şi dezvoltării radicalismelor politice europene din secolul al
XX-lea, nu doar prin prisma elementelor structurale şi de taxonomie ale acestora ci mai
ales prin investigarea modurilor de manifestare în contexte locale. Astfel, obiectivul
principal al acestei lucrări ţine de evidenţierea ipostazelor propagandei naziste (ca
principal vector totalitar) şi a impactului pe care naţional-socialismul l-a avut în rândurile
minorităţii germane din Banatul interbelic.
Fenomenul radicalizării sistemului politic în România interbelică suprapus
influenţelor exterioare ale naţional-socialismului german, generează un tablou conceptual
complex. Această imagine de ansamblu va sta la baza analizei modului în care profilul
societal al Banatului a suferit mutaţii identitare prin expunerea treptată la ideologia
nazistă.
Investigarea acestor aspecte are, pe lângă avantajele de ordin metodologic, şi un
asumat caracter demistificator. Istoria Banatului nu trebuie să stea necondiţionat sub
semnul proverbialei toleranţe ascunse în spatele etichetei multiculturale, ci dimpotrivă să
releve şi episoadele marcate de intoleranţă şi tensiune interetnică, tocmai pentru a oferi
1

Hans J. Morgenthau, Politics among nations. The struggle for power and peace, New York, Alfred A.
Knopf Inc., 1948, p.17
2
Vezi teza avansată de Ernst Nolte asupra dimensiunii ideologice a conflictelor ce au marcat Europa în
secolul al XX-lea: Ernst Nolte, Razboiul civil european 1917 – 1945, Bucureşti, Corint 2005
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un profil societal realist al acestei regiuni. Din perspectivă istorică identitatea Banatului
nu ţine neapărat de armonizarea diferenţelor ci mai degrabă de accentuarea contrariilor.
După Marea Unire din 1918 Banatul a suferit o mutaţie identitară majoră ce a atras după
sine o resetare forţată a relaţiilor interetnice. Expusă dezechilibrelor sistemice de pe
continentul european, societatea bănăţeană avea să se confrunte cu fenomene inedite:
radicalizarea dialogului interetnic, raportul problemtic (mai ales al minorităţilor) cu
organismul statal nou creat, problema reprezentarii politice, ascensiunea curentelor
naţionaliste şi nu în ultimul rând, contextul geopolitic european cu directe implicaţii
asupra etnicilor germani din România.

Istoriografia problemei şi etapele documentării

Documentarea în vederea realizării acestei lucrări s-a făcut pornind într-o primă
fază de la inventarierea lucrărilor publicate în limba română şi germană pe tema istoriei
politice a Banatului. Luată ca demers ştiinţific autonom, o istorie politică a regiunii
bănăţene în perioada interbelică nu a reprezentat obiectivul exclusiv al vreunei lucrări în
limba română în ultimele decenii. Istoria şvabilor bănăţeni a fost de cele mai multe ori
tratată dintr-o perspectivă amplă (în sens temporal) fără a se insista pe detaliile care ţin de
profilul socio-politic distinct al acestei minorităţi, cu atât mai puţin în perioada 19331945. De asemenea puţinele lucrări de istorie a şvabilor bănăţeni se remarcă printr-un
partizanat ideologic mai mult sau mai puţin asumat3, fapt ce le diminuează relevanţa
istoriografică şi neutralitatea epistemică. Istoria politică a şvabilor bănăţeni este încă un
domeniu insuficient cercetat şi insuficient valorificat atât în istoriografia română cât şi în
cea germană. Există o disproporţie evidentă între demersurile ştiinţifice vizând
minoritatea saşilor comparativ cu minoritatea şvabă, în defavoarea celor din urmă, fapt ce
indică în primul rând slaba preocupare pentru trecutul unuia dintre cele mai importante
grupuri etnice ale României. Trebuie de asemenea remarcată disproporţia între lucrările
dedicate subiectului general al istoriei şvabilor, apărute în limba germană comparativ cu
3

Vezi lucrarea lui William Marin, Kurze Geschichte der Banater Deutschen, Temeswar, Facla Verlag,
1980 sau lucrarea lui Kaspar Hügel, Die politische Geschichte der Banater Schwaben in Rumänien: Vom
Ende des Ersten bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges(1914-1944), Lochau, Selbstverl. d. Verf., 1988

6

cele, mult mai puţine, apărute în limba română. Cea mai mare parte a scrierilor care au
avut ca obiect investigarea istoriei şvabilor din Banat, au ca punct central prezentarea
sistemului de învăţământ al acestei minorităţi4. Ele reprezintă un reper istoriografic
valoros chiar dacă favorizează latura descriptivă a dinamicii sitemului şcolar din Banat.
În ceea ce priveşte categoria surselor edite avute în vedere pentru documentarea
acestei lucrări, esenţiale s-au dovedit contribuţiile lui Johann Böhm5. Deşi tema centrală
a scrierilor lui Böhm este reprezentată de problematica Grupului Etnic German la nivelul
întregii ţări, fără abordări substanţiale ale implicării etnicilor şvabi în această chestiune,
demersul ştiinţific şi mai ales calitatea documentării, rămân repere importante în
cercetarea istoriei minorităţii germane din România. Lucrările lui Johann Böhm respectă
criteriul neutralităţii ştiinţifice în raport cu tema cercetată şi beneficiază de o bogată
documentare însă, nu poate fi trecută cu vederea o anumită tendinţă de generalizare a
faptelor, survenită pe fondul ignorării contextelor particulare. Această lipsă de
proximitate faţă de obiectul studiului este în câteva cazuri dublată de unele neconcordanţe
în ceea ce priveşte datele istorice avansate de autor6. Lipsa concordanţei între detalii cu
caracter istoric se poate observa şi în lucrarea lui Klaus Popa „Deutsche Forschung im
Südosten“ (Cercetarea germană în sud-est n.t.). Dl. Popa avansează de exemplu data de 1
iulie 19417 ca moment al înfiinţării institutului de cercetare al G.E.G deşi, conform
documentelor de arhivă, evenimentul a avut loc puţin mai târziu, pe data de 1 septembrie
19418. Faptul că există încă inadvertenţe în prezentarea istoriei minorităţii germane din
4

Vezi Anton Valentin, Die Banater Schwaben, München, Buchdruckerei Oliver Ledermüller 1959; Hügel
Kaspar, Das Banater deutsche Schulwesen in Rumänien von 1918 bis 1944, München, Verlag des
Südostdeutschen Kulturwerkes 1968; Kotzian Ortfried, Das Schulwesen de Deutschen in Rumänien im
Spannungsfeld zwischen Volksgruppe und Staat, Univ. Diss. Augsburg 1983
5
Vezi: a) Böhm Johann, Das Nationalsozialistische Deutschland und die Deutsche Volksgruppe in
Rumänien. 1936-1944, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlang 1985, b) Böhm Johann, Die Deutschen in
Rumänien und das Dritte Reich. 1933-1940, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlang 1999, c) Böhm
Johann, Die Gleichschaltung der Deutschen Volksgruppe in Rumänien und das Dritte Reich. 1941-1944,
Frankfurt am Main, Peter Lang Verlang 2003, d) Böhm Johann, Nationalsozialistische Indoktrination der
Deutschen in Rumänien 1932-1944, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag 2008
6
Vezi Johann Böhm, Nationalsozialistische Indoktrination der Deutschen in Rumänien 1932-1944,
Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag 2008, p. 146. Cifrele avansate de Johann Böhm în ceea ce priveşte
sistemul de învăţământ administrat de Grupul Etnic German, diferă în unele cazuri de situaţia descrisă în
documentele oficiale, precum raportul asupra situaţiei G.E.G din arhiva Ministerului German de Externe:
PA AA, R100543, Inland II D, p. 23, Leistungs- und Lagebericht der Deutschen Volksgruppe in Rumänien
7
Klaus Popa, Deutsche Forschung im Südosten, în Ingo Haar, Michael Fahlbusch, Handbuch der
völkischen Wissenschaften, K.G. Saur München 2008, p. 112
8
PA AA, R100543, Inland II D, p. 25, Leistungs- und Lagebericht der Deutschen Volksgruppe in
Rumänien
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România denotă în primul rând insuficienta valorizare a resurselor documentare avute la
dispoziţie. În al doilea rând trebuie subliniat că temele ce ţin de trecutul etnicilor germani,
mai ales a celor din Banat, se cer aprofundate şi abordate printr-un instrumentar teoretic
adecvat care poate merge de la perspectivele istoriei politice până la cele ale studiilor
culturale.
Contribuţii esenţiale la istoria şvabilor bănăţeni au avut vechii activişti ai
Grupului Etnic German. Amintim în acest sens lucrarea lui Nikolaus Hans Hockl (Das
deutsche Banat. Seine geschichtlich-politische Entwicklung und Aufgabe, Temeschburg,
Buchdruckerei Anwender&Sohn 1940), memoriile lui Hans Ewald Frauenhoffer
(Erinnerungen und Erlebnisse eines „Volksparteilers” aus der Zeit des Kampfes um die
nationale Erneuerung des Banater Deutschtums, München Gernlinden, Sommer 1981)
sau cartea lui Hans Hartl (Das Schicksal des Deutschtums in Rumänien, Würzburg,
Holzner, 1958). Deşi oferă o viziune uşor partizană, aceste lucrări oferă o perspectivă de
proximitate asupra condiţiilor socio-politice ale vremii. Relevanţa acestor surse pentru
discursul istoriografic actual este dată de valorificarea lor în texte recente privind istoria
Banatului9.
Pe lângă materialele edite în procesul de documentare o atenţie deosebită a fost
acordată presei interbelice şi mai ales documentelor de arhivă. Identificare şi valorificarea
ştiinţifică a unor astfel de materiale s-a făcut după cum urmează:
a)

Presa perioadei interbelice , în special cea de limbă germană, care în multe cazuri
constituie o adevărată radiografie a societăţii şi curentelor de idei din acea vreme.
Filiera ideologică reprezentată de presă este cu atât mai relevantă ştiinţific, cu cât
multe publicaţii au apărut şi au funcţionat ca organe de presă ale diferitelor
organizaţii politice, dintre care unele puternic afiliate ideologic. Dintre
publicaţiile cu încărcătură ideologică se remarcă cele direct finanţate de Germania
hitleristă şi care aveau o linie propagandistică direct trasată de Berlin cum ar fi
revista Volk im Osten, Volk und Schule sau organele de presă ale unor formaţiuni
politice, precum Extrapost, Der Landbote etc. Accesul la ziarele şi revistele din

9

Vezi Georg Wildmann, Donau-schwäbische Geschichte. Die Tragödie der Selbstbehauptung im Wirkfeld
des Nationalismus der Nachfolgestaaten 1918-1944,
München, Reihe 3,
Donauschwäbische
Kulturstiftung, 2010. Această lucrare preia în cea mai mare parte informaţiile prezentate de Hans Ewald
Frauenhoffer în memoriile sale: Erinnerungen und Erlebnisse eines „Volksparteilers” aus der Zeit des
kampfes um die nationale Erneuerung des Banater Deutschtums, München Gernlinden, Sommer 1981
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acea vreme, atât cele de limbă germană cât şi cele scrise în română s-a făcut
apelând la următoarele instituţii:
-

Biblioteca Judeţeană Timiş, secţia documentar-periodice

-

Muzeul presei „Sever Bocu“ din Jimbolia, judeţul Timiş

-

Arhiva Institutului pentru istorie şi cultură germană în Europa de sudest (Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas –
IKGS) din München, Germania

-

Biblioteca institutului pentru studii sud-est europene (Institut für Ostund Südosteuropaforschung – IOS) din Regensburg, Germania

-

Biblioteca institutului pentru istoria şi cultura şvabilor dunăreni
(Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde – IDGL)
din Tübingen, Germania

b)

Materialele de arhivă. Aceste resurse au fost esenţiale în documentarea lucrării
prin prisma informaţiilor (multe dintre ele în premieră), despre problematica
etnicilor germani din România în general şi a celor din Banat în special. Etapa
documentării şi prelucrării materialelor arhivistice a fost cea mai lungă şi a
presupus accesul la următoarele baze de date:
-

Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Judeţeană Timiş, Timişoara

-

Arhivele Nationale ale României, Bucureşti

-

Archivum Dioecesanum Timisoarense, ADT, (Arhiva Diecezană
Romano-Catolică de Timişoara)

-

Arhiva Consiliului

Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

(A.C.N.S.A.S.), Bucureşti
-

Das Bundesarchiv (Arhivele Federale Germane), Berlin Lichterfelde,
în continuare prescurtat “BArch”.

-

Das politische Archiv des Auswärtigen Amtes (Arhiva politică a
Ministerului German de Externe), Berlin Mitte, în continuare
prescurtat “PA AA”

Dintre resursele avute la dispoziţie pe parcursul realizării acestei cercetări,
esenţiale s-au dovedit Arhiva Ministerului German de Externe din Berlin şi Arhiva
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii din Bucureşti. Ambele dispun
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de resurse documentare bogate, relevante pentru studierea istoriei şvabilor bănăţeni în
perioada interbelică. Modul în care aceste resurse documentare au fost utilizate în această
lucrare precum şi punctele de vedere avansate pe parcurs sunt asumate fără rezerve de
autor.
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