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Vasile CIOBANU
RELAﬁIILE CULTURALE DINTRE GRUPURILE DE GERMANI DIN ROMÂNIA
ÎN PRIMUL DECENIU INTERBELIC1
Germanii din România nu constituiau în 1918 o minoritate omogenã. Minoritatea germanã se
compunea din câteva grupuri de germani proveni˛i din Vechiul Regat Român (cca 32.000), din
Imperiul Austro-Ungar (saºii, 240.000, ºvabii bãnã˛eni, peste 275.000, ºvabii sãtmãreni, cca 30.000,
˛ip˛erii din Maramureº, 5.000, germanii bucovineni, 75.000) ºi din Imperiul Rus (germanii din
Basarabia, 80.000 ºi cei din Dobrogea, 12.000).2 Elita lor conducãtoare a constatat cã aceste grupuri
nu se cunoºteau între ele ºi se aflau pe trepte diferite ale constituirii unei identitã˛i na˛ionale. Unele
dintre aceste grupuri aproape îºi pierduserã identitatea, fiind asimilate, ca în cazul ºvabilor sãtmãreni
ºi al celor bãnã˛eni, pe cale de a fi complet maghiariza˛i. Aceºtia au fost salva˛i de la asimilare de
Unirea Transilvaniei cu România. Nici germanii basarabeni nu ar fi avut altã soartã, fiind supuºi
rusificãrii. O conºtiin˛ã na˛ionalã puternicã aveau în 1918 saºii, datoritã vechimii lor în Transilvania,
privilegiilor primite de la regalitatea maghiarã ºi luptei lor necontenite pentru a le pãstra, pentru a-ºi
afirma identitatea na˛ionalã prin toate mijloacele (politice, culturale, economice).
Toate aceste probleme sunt cunoscute, existã studii ºi abordãri monografice despre trecutul
acestor grupuri de germani ajunºi în 1918-1919 în România Întregitã. Dar ºi despre evolu˛ia vie˛ii lor
economice, sociale, culturale în România interbelicã s-a scris de cãtre cercetãtori români ºi germani.3
Folosind aceste lucrãri, dar ºi fonduri arhivistice ºi presa bogatã editatã de germanii din România
interbelicã, ne-am propus sã insistãm asupra unui aspect mai pu˛in cercetat: rela˛iile culturale dintre
grupurile de germani din România în primul deceniu interbelic, atunci când grupurile slãbite na˛ional
au avut mai mare nevoie de sprijin pentru a-ºi redescoperi germanitatea ºi au primit acest sprijin de la
saºi, de la germanii bucovineni ºi uneori de la ºvabii din Banat. Toate grupurile de germani amintite
au avut o culturã germanã, periclitatã în unele elemente ale sale de tendin˛ele de asimilare ale
majoritarilor sau de slãbiciuni proprii. Avem în vedere, de exemplu, faptul cã pânã la 1918, ºvabii
sãtmãreni ºi cei bãnã˛eni frecventau ºcoli în care nu mai învã˛au în germanã, cã în bisericile lor
liturghia nu mai era oficiatã în limba germanã, cã germanii basarabeni, ºvabii sãtmãreni, germanii din
Dobrogea nu aveau în 1918 nicio publica˛ie în germanã.
Prãbuºirea marilor imperii la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial ºi impunerea dreptului la
autodeterminare au dus la schimbãri radicale ºi pentru germanii din Sud-Estul Europei. Grupurile
mai mari din teritoriile unite cu Vechiul Regat Român în 1918: saºii transilvãneni, ºvabii bãnã˛eni,
germanii bucovineni ºi cei basarabeni ºi-au exercitat dreptul la autodeterminare în adunãri
reprezentative care au avut loc la Mediaº, în 8 ianuarie 1919, la Tarutino (în sudul Basarabiei), în 19
martie 1919, la Timiºoara, în 10 august 1919. De asemenea, reprezentan˛i ai germanilor bucovineni
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s-au pronun˛at pentru unirea Bucovinei cu România în Congresul general al Bucovinei din 28
noiembrie 1918.4
În rezolu˛iile adoptate de adunãrile germanilor erau formulate ºi dezideratele lor, aºteptãrile lor
de la noul stat în care intrau; unii autori considerã chiar cã au fost condi˛ii pentru acceptarea Unirii
provinciilor în care trãiau cu România.5 Delega˛ii aleºi au explicat cona˛ionalilor în declara˛ii ºi
proclama˛ii motivele pentru care au luat aceste hotãrâri prin care acceptau trecerea sub stãpânirea
altui stat decât cel care îi colonizase în aceste teritorii ºi de care se sim˛eau lega˛i datoritã privilegiilor
primite ºi loialitã˛ii fa˛ã de Casa Regalã Maghiarã sau de Casa Imperialã Habsburgicã. În motivarea
acceptãrii stãpânirii româneºti se men˛iona ºi faptul cã în viitoarea patrie, România, se vor reuni peste
un milion de germani, care vor alcãtui o minoritate puternicã ce îºi va putea asigura drepturile ºi
recunoaºterea lor de cãtre popula˛ia majoritarã.6 Evident, se avea în vedere sprijinul reciproc al
acestor grupuri, sus˛inerea celor mai slabe numeric, economic ºi cultural de cãtre cele mai puternice.
Acestea au fost premisele pentru un intens schimb intercultural între germanii din România
interbelicã, mai ales în primii 10 ani, când s-au format structuri politice unitare – Partidul German
(Deutsche Partei), de fapt Frac˛iunea parlamentarã a germanilor (7-26 deputa˛i ºi senatori) ºi Uniunea
Germanilor din România (Verband der Deutschen in Rumänien). Aceasta din urmã reunea
comunitã˛ile na˛ionale (Volksgemeinschaft) ale saºilor, ºvabilor bãnã˛eni, ºvabilor sãtmãreni,
germanilor bucovineni, basarabeni, dobrogeni ºi a germanilor din Vechiul Regat. Dupã modelul
saºilor, comunitã˛ile erau conduse de consilii na˛ionale liber alese. Acestea ºi-au trimis reprezentan˛i
în Uniunea Germanilor din România – constituitã în 1919-1921, organiza˛ie care îºi propunea sã
coordoneze activitã˛ile na˛ional-politice, culturale ale germanilor din România. Uniunea îºi propunea
expres sã vegheze la omogenizarea minoritã˛ii germane din România, dar lãsa independen˛ã
consiliilor na˛ionale. Tocmai de aceea, domeniul culturii a fost sectorul forte de activitate al Uniunii
Germanilor din România. În acest scop s-a înfiin˛at în 1922, la Sibiu, Liga Culturalã a Germanilor din
România (Kulturamt der Deutschen in Rumänien), condusã de Richard Csaki (tânãr profesor, filolog
prin forma˛ie), care a devenit apoi un veritabil politician al culturii (Kulturpolitiker) pentru
minoritã˛ile germane din Europa Centralã ºi de Sud-Est. În fruntea Ligii Culturale el s-a remarcat prin
realizãrile sale ºi a devenit cunoscut în rândurile acestor minoritã˛i ºi în Germania, încât, în 1934 a
fost numit la conducerea Institutului pentru Germanii din Strãinãtate (Deutsches Auslands
Institut-DAI) de la Stuttgart.7 La Arhivele din Sibiu se pãstreazã un fond documentar al Ligii, care
permite, alãturi de presa vremii, reconstituirea schimburilor interculturale dintre grupurile de
germani din România.8
Astfel aflãm cã Liga ºi-a propus prin statut „crearea cât mai multor institu˛ii de culturã care sã
întãreascã sentimentul apartenen˛ei comune a tuturor germanilor din România Mare ºi sã ducã la o
egalizare culturalã”.9 Ca o garan˛ie, a fost creat un Comitet de lucru în 1923, format din 17 membri
(personalitã˛i germane din Bisericã, politicã, presã). Majoritatea erau saºi, deoarece ei aveau cea mai
îndelungatã experien˛ã politicã, iar sediul Ligii era la Sibiu. Erau prezen˛i în Comitet: Rudolf
Brandsch, deputat de Sibiu, preºedintele Uniunii Germanilor, Hans Otto Roth, deputat de Sighiºoara,
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preºedintele Partidului German (din 1922), Karl Schnell, primarul Braºovului, Adolf Schullerus,
senator, preºedintele Consiliului Na˛ional Sãsesc (lingvist, etnograf), Hermann Plattner, directorul
ziarului „Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt”, dar ºi directorii de bãnci Hans Bergleiter ºi Felix
Schullerus. ªvabii din Banat erau reprezenta˛i de avocatul Kaspar Muth, deputat, preºedintele
Consiliului Na˛ional ªvãbesc ºi profesorul Franz Kräuter, deputat, germanii bucovineni de
profesorul Butz (Cernãu˛i), cei din Basarabia de pastorul Daniel Haase, deputat, preºedintele
Consiliului Na˛ional al Germanilor din Basarabia, Rudolf Honigberger, parohul evanghelic din
Bucureºti etc.10 Din 17 membri doar 6 nu erau saºi. Trebuie spus cã acest Comitet n-a avut decât un
rol secundar (era ºi greu de reunit) în activitatea intensã a Ligii. Sprijinul financiar primit din ˛arã ºi
din Germania a fost insuficient ºi Liga a încercat sã se autofinan˛eze ºi sã întemeieze legãturile
culturale dintre grupurile de germani din România. Prin Liga Culturalã grupurile de germani din
România au ˛inut legãtura cu Germania; mai pu˛in cu Germania oficialã pentru cã aceasta era supusã
restric˛iilor Tratatului de la Versailles ºi mai mult cu societatea civilã: asocia˛ii, societã˛i, ligi pentru
germanii din strãinãtate ºi cu firme, institu˛ii legate de culturã: ºcoli, universitã˛i, edituri, ziare,
reviste, librãrii etc. Toate acestea erau chemate în ajutor, li se cereau sprijin, sfaturi, dona˛ii. Prin
intermediul Ligii, forurile din Germania aflau care era situa˛ia germanilor din România. Astfel, chiar
conducãtorul Uniunii pentru Germanii din Strãinãtate (Verband für das Deutschtum im
Ausland-V.D.A.), recunoºtea cã în Republica de la Weimar pu˛ini ºtiau „cã germanii din România
nu formeazã o grupare unitarã, ci sunt reunite diferite grupuri”11, care sunt diferite prin modul în
care au fost colonizate, confesiune, organizare, istorie, dar au comune limba germanã ºi conºtiin˛a
na˛ionalã.
Om de culturã în sens larg, Csaki ºi-a pus amprenta asupra activitã˛ii Ligii, a schimburilor
interculturale din rândurile minoritã˛ilor germane din România anilor ’20. El nu a neglijat niciun
domeniu în care se putea activa: învã˛ãmântul, presa, arta, teatrul, muzica, rãspândirea cãr˛ii,
conferin˛e înso˛ite de diapozitive, cursuri postuniversitare.
Aceastã activitate corespundea nevoilor grupurilor de germani. Documentele relevã apeluri ale
ºvabilor, ale germanilor basarabeni, bucovineni, dobrogeni pentru sprijin din partea altor comunitã˛i,
a Ligii, a forurilor din Germania, în cele mai diverse domenii.
De exemplu, tineri ºvabi bãnã˛eni, basarabeni au fãcut excursii, vizite pentru a-ºi cunoaºte fra˛ii
din Transilvania, au vãzut aici sistemul lor de învã˛ãmânt, bisericile-cetã˛i, muzeele ºi celelalte
realizãri sãseºti.12 La rândul lor, tineri saºi au vizitat Banatul, Basarabia, Bucovina, Vechiul Regat.
Aceste vizite erau înso˛ite de obicei de prezentarea unor spectacole cu cântece ºi dansuri populare,
piese de teatru, coruri, recitãri. Astfel, organiza˛ia localã Sânnicolau Mare a Cercului German de Fete
din Banat scria în 1927 cã dorea sã facã o excursie de studii în ˛inuturile sãseºti „pentru a le cunoaºte
pe surorile sãsoaice, pentru a cunoaºte cultura înaltã a saºilor, pentru a ne întãri conºtiin˛a noastrã
germanã”.13 În mai 1927, un grup de 23 de tineri ºvabi (14 fete, 7 bãie˛i ºi 2 adul˛i) au realizat un
adevãrat turneu prin principalele centre sãseºti. Ei au fost bine primi˛i ºi au prezentat dansuri
populare ºi cântece ºvãbeºti.14 În scopul mai bunei cunoaºteri reciproce dintre saºi ºi ºvabi, Csaki a
proiectat pentru toamna anului 1924 cicluri de conferin˛e în principalele oraºe sãseºti ºi ºvãbeºti, pe
care trebuiau sã le sus˛inã fruntaºi ai celor douã comunitã˛i.15 Pentru organizarea activitã˛ii culturale
în Banat, conducãtorul Ligii Culturale a purtat discu˛ii cu principalii conducãtori ºvabi (Kaspar
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Muth, Karl von Möller, Josef Nischbach) în toamna anului 1925, stabilindu-se cã era imperios
necesar un oficiu cultural pentru Banat, subordonat Uniunii Germanilor din România. Dintr-un
raport adresat de Csaki Uniunii pentru Germanii din Strãinãtate aflãm cã situa˛ia culturii ºvabilor era
nesatisfãcãtoare, cã se impunea o propagandã culturalã na˛ionalã intensã prin conferin˛e cu
diapozitive, o strânsã legãturã cu Liga Culturalã de la Sibiu, care punea la dispozi˛ie materialele sale
(proiectoare, diapozitive, biblioteca de împrumut). O problemã deosebitã era lipsa unor oameni cu
experien˛ã organizatoricã în domeniul culturii. Csaki îl propunea drept conducãtor al oficiului
proiectat pe profesorul dr. Rudolf Spek, directorul Muzeului Brukenthal, care era dintr-o familie de
saºi ºi ºvabi. Sediul noii organiza˛ii urma sã fie la „Banatia”, veritabila cetate ºcolarã aflatã în
construc˛ie la Timiºoara.16 În 1926 s-a înfiin˛at la Timiºoara Asocia˛ia Germanã pentru Culturã din
Banat (Banater Deutscher Kulturverein), condusã de prof. Josef Gabriel, care a editat revista
„Banater Deutsche Kulturhefte”.17 Aceasta a coordonat eforturile culturale ale ºvabilor bãnã˛eni în
anii urmãtori. La rândul lor, ei au acordat ajutor ºvabilor sãtmãreni, germanilor basarabeni ºi celor
dobrogeni. De asemenea, Csaki a dorit sã angajeze în cadrul Ligii Culturale un german din Bucovina,
pentru a ˛ine seama de specificul acestui grup de germani, dar întrucât Consiliul Na˛ional de la
Cernãu˛i nu a desemnat o persoanã, postul nu a mai fost ocupat.18 Pentru a constata personal situa˛ia
de la fa˛a locului, R. Csaki a efectuat repetate cãlãtorii de serviciu în Banat, Bucovina, Basarabia,
stabilind contacte directe cu reprezentan˛ii elitelor germane locale, sus˛inând conferin˛e, dând sfaturi
în problemele culturale locale ºi stabilind prioritã˛ile în acordarea ajutoarelor.19
Domeniul privilegiat al schimburilor era învã˛ãmântul. Astfel în zona Satu Mare au fost
reprezentan˛i ai saºilor (R. Spek), ai ºvabilor bãnã˛eni (prof. Josef Striegl), care au constatat cã cei
30.000 de germani sãtmãreni aveau nevoie de ajutor grabnic pentru cã mul˛i nu mai vorbeau
germana. Ei au fost ajuta˛i cu cadre didactice, manuale, cãr˛i. Elevi din zonã au fost aduºi la ºcolile
pedagogice din Sibiu, Sighiºoara, Timiºoara pentru a deveni educatori ºi învã˛ãtori în comunele
locuite de ºvabii sãtmãreni. În martie 1926, Csaki, care fusese el însuºi în decembrie 1925 în zona
Satu Mare, informa organiza˛ia din Landul Hessen a V.D.A. ce patrona organiza˛iile sãseºti, cã dr.
Metter va ˛ine un curs pentru învã˛area limbii germane la Carei, cerut de ºvabii de acolo care fuseserã
dezna˛ionaliza˛i ºi va ˛ine conferin˛e, studiind totodatã nevoia de cãr˛i. Pentru aceastã misiune Csaki
solicita V.D.A. un ajutor de 40.000 de lei ºi a primit 2000 de mãrci plus promisiunea trimiterii câtorva
intelectuali din Germania pentru a-i ajuta pe ºvabii sãtmãreni sã redevinã germani.20 În 1926 se
interesa de soarta ºvabilor sãtmãreni ºi preotul Carl Molitoris de la Bistri˛a, care relata despre un grup
de gimnaºti bistri˛eni afla˛i într-un turneu prin zona Satu Mare. La Sibiu, dr. Egon Gundhart
înfiin˛ase un internat pentru elevii ºvabi sãtmãreni care frecventau ºcolile sãseºti din oraº.21
R. Csaki nu i-a uitat nici pe ˛ip˛erii din Viºeu de Sus. În martie 1923 un grup de locuitori de aici,
conºtien˛i cã erau germani, îi scriau cã existau cca 4000 de cona˛ionali, care se pierdeau fãrã culturã
în limba maternã. „Este timpul sã începem sã salvãm ce mai poate fi încã salvat din germanitatea
noastrã”, scriau semnatarii apelului cãtre Csaki. El l-a trimis la fa˛a locului pe Herman Roth.22
Dintr-un raport din februarie 1924 reiese cã exista o asocia˛ie culturalã localã, care solicita Ligii
Culturale cãr˛i ºi sfaturi privind raporturile cu autoritã˛ile. Germanii de la Viºeu primeau un ziar din
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Sibiu ºi altul din Timiºoara, dar oamenii nu cunoºteau literele gotice cu care erau scrise aceste gazete
ºi doreau un curs sã le înve˛e. Csaki le-a promis ajutor ºi i-a încurajat în activitatea lor.23
Un mijloc folosit de la început de Liga Culturalã a fost organizarea de expozi˛ii itinerante.
Astfel, în 6 august 1922 a fost vernisatã la Sibiu o expozi˛ie a ºvabilor bãnã˛eni ºi apoi, în noiembrie,
la Timiºoara. În septembrie 1925 a fost organizatã, cu ocazia cursului de varã, o expozi˛ie de picturã,
sub genericul „Un secol de picturã sãseascã”. Cea mai însemnatã a fost însã expozi˛ia
transilvãneanã organizatã la Berlin, în 1927, în care erau prezentate portul, obiceiurile, arta
germanilor de aici, dar ºi cele ale vecinilor români ºi maghiari.24
Aceeaºi ac˛iune de ajutorare de care s-au bucurat ºvabii i-a vizat ºi pe germanii din Basarabia ºi
Dobrogea. Dupã aprecierea lui Wolfgang Miege ºi germanii basarabeni ºi-au dezvoltat o conºtiin˛ã
de sine proprie abia dupã 1918.25 Drept urmare ºi ei aveau nevoie imperioasã de ajutor. Din
Basarabia, Dobrogea, din Banat ºi din alte zone au venit în oraºele sãseºti ucenici care au deprins o
meserie de la meºterii ºi comercian˛ii saºi, cunoscu˛i pentru profesionalismul lor, dar au putut cãpãta
ºi o educa˛ie na˛ionalã germanã, i-au cunoscut pe cona˛ionalii saºi.26 Pentru a se ocupa de aceastã
problemã, la Liga Culturalã s-a înfiin˛at un oficiu special pentru orientarea profesionalã.
ªcolile din Basarabia, Dobrogea, Vechiul Regat erau aprovizionate cu material didactic,
manuale de Liga Culturalã care aducea contra cost aceste materiale din Germania.27 Ca ºi în Banat a
fost încurajatã ºi aici, de la Sibiu, constituirea unui muzeu al germanilor basarabeni. Preºedintele
asocia˛iei care îºi propusese organizarea muzeului, Immanuel Wagner, scria în 1926, cã ei urmãreau
ridicarea culturalã ºi na˛ionalã prin conferin˛e cu diapozitive, foarte apreciate în epocã, prin care sã
fie cunoscute celelalte regiuni de colonizare germanã din România.28 Aparatele de proiec˛ie puteau fi
împrumutate de Liga Culturalã, dar aceasta se oferea sã le ºi achizi˛ioneze din Germania pentru a le
revinde apoi asocia˛iilor interesate, deºi pre˛ul era destul de ridicat.29 Liga Culturalã încuraja însã ºi
excursiile prin Basarabia ale unor tineri saºi pentru a-ºi cunoaºte noua patrie ºi îndeosebi pe
cona˛ionalii din provinciile unite în 1918. Astfel, în vara anului 1925, Csaki recomanda asocia˛iilor
culturale germane un grup de 10 studen˛i saºi care efectuau o cãlãtorie de studii prin Basarabia.30
Germanii dobrogeni nu au avut un ziar propriu. „Bukarester Tageblatt” avea ºi ºtiri din
Dobrogea, pentru furnizarea cãrora voia sã-l convingã în 1927, pe preotul Josef Scheiner din
Constan˛a sã colaboreze la ziar.31 „Deutsche Zeitung Bessarabiens”, care apãrea la Tarutino, a
publicat, de asemenea, materiale despre cona˛ionalii de la sudul Dunãrii, dar ºi despre celelalte
grupuri de germani din România.32
Pentru a facilita mai buna cunoaºtere ºi apropiere între ele a grupelor de germani din România,
un mijloc folosit de Liga Culturalã a fost ºi rãspândirea de cãr˛i de literaturã germanã, de agriculturã,
pedagogie etc. sub forma unor biblioteci de o sutã pânã la 300 de exemplare, tipãrite la edituri
germane din România dar mai ales din Germania, pe care le-a distribuit mai ales în Banat, Basarabia,
Bucovina. Se trimiteau asemenea „biblioteci” comunitã˛ilor germane (de obicei la biserici),
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asocia˛iilor, contra cost.33 Pânã în martie 1927 fuseserã distribuite 150.000 de exemplare de cãr˛i ºi
broºuri.34 De asemenea, Liga a împrumutat cãr˛i, texte dramatice ºi note muzicale pentru a sus˛ine
activitã˛ile culturale din toate zonele cu germani din România. Acest sistem era foarte apreciat de
intelectualii din diaspora, preo˛i, profesori ºi învã˛ãtori din sate ºi oraºe cu un numãr mai mic de
germani, mai ales din Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina, Maramureº, Satu Mare.35 Biblioteca de
împrumut dispunea în 1927 de 3.000 de volume, trimise prin poºtã, contra unei taxe, celor
interesa˛i.36
Aceste activitã˛i (sus˛inerea ºcolilor, conferin˛ele, cãr˛ile) vizau popularizarea unor valori
culturale, dar Csaki s-a gândit ºi la intelectualii de elitã, care trebuiau sã se perfec˛ioneze, sã facã
schimburi de idei cu specialiºti din ˛ara-mamã (Germania) dar ºi între ei. Drept urmare, a organizat în
fiecare an, începând din 1920, cursurile superioare de la Sibiu, în vacan˛a de varã, la care participau
pânã la 7-800 de cursan˛i – învã˛ãtori, profesori, preo˛i, juriºti, medici, func˛ionari germani din toate
˛inuturile României. Ei ascultau timp de douã sãptãmâni prelegeri universitare prezentate de
specialiºti renumi˛i din Germania. În fiecare varã era abordatã o anumitã tematicã: etnografie,
minoritã˛i, artã, problemele femeilor etc. ªi N. Iorga a ˛inut prelegeri în Biserica Sf. Ioan din Sibiu.
Cursurile erau deosebite ºi prin ocazia oferitã elitei grupurilor de germani de a se întâlni ºi a face
schimburi de idei ºi experien˛ã.37 Csaki urmãrea sã constituie o comunitate spiritualã a elitei
conducãtoare, deoarece era mult mai dificilã uniformizarea masei popula˛iei de etnie germanã.
Cursurile erau înso˛ite de expozi˛ii, concerte, spectacole teatrale.
În domeniul muzicii, Liga a organizat adevãrate turnee ale unor coruri sãseºti, ºvãbeºti în
celelalte ˛inuturi, ale unor interpre˛i vocali ºi instrumentiºti, dar ºi ale unor mici orchestre, prin
Transilvania, Banat, la Bucureºti.38
ªi alte domenii ale vie˛ii culturale au cunoscut schimburi intense între „˛inuturile de
colonizare”.
În concluzie, în primul deceniu interbelic grupele de germani din România au avut între ele
rela˛ii culturale strânse, s-au transformat într-o minoritate germanã omogenã sub aspect cultural (ºi
mai pu˛in politic, pentru cã în acest domeniu apare – la sfârºitul anilor ’20 – nazismul care
dezorganizeazã, dezbinã pe germani, le otrãveºte cultura).
Cultura minoritã˛ii germane din România a fost un adevãrat model ºi pentru ceilal˛i concetã˛eni:
români, maghiari, evrei. Pe de altã parte, de aceastã culturã au beneficiat ºi aceºtia. Conferin˛e,
spectacole de teatru, concerte etc. erau deseori urmãrite de elita intelectualã a unui oraº întreg – la
Sibiu, Cernãu˛i, Braºov, Timiºoara, Lugoj, Bistri˛a, Mediaº, Sighiºoara, Reºi˛a etc.
Cultura a unit grupurile de germani din România, a fost coloana vertebralã, axul întregii lor
identitã˛i na˛ionale care s-a putut afirma pe deplin în anii ’20, chiar dacã au existat ºi neîn˛elegeri cu
autoritã˛ile statului român ºi în acest domeniu (învã˛ãmânt, aprobãri pentru unele turnee,
zdruncinarea bazei materiale a culturii în urma reformei agrare din 1919-1921 etc.).
Rela˛iile culturale dintre „˛inuturile de colonizare” din primul deceniu interbelic au continuat în
anii urmãtori pe aceleaºi direc˛ii, dar Liga Culturalã a Germanilor din România ºi-a încetat activitatea
în anul 1931, din cauza crizei economice, activitã˛ile sale numeroase nemaiputând fi sus˛inute
financiar.
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Cultural relations between Germans groups from Romania
in the first interwar decade
Abstract
The German minority from Romania after 1918 consisted in more groups of Germans that have
lived until then in the Old Kingdom of Romania (32.000), in the Austro-Hungarian Empire (500.000)
and in the Russian Empire (90.000). These groups did not know each other and some were on the
verge of losing their identity (the Swabians from the Satu Mare land). The Transylvanian Saxons had
the most powerful national consciousness. Their elite supported the other groups to maintain and
strengthen their national identity. Politically, representatives of the Saxons, the Swabians from
Banat, the Swabians from Satu Mare, the Germans from Bessarabia, Bukovina, Dobrudja and the Old
Kingdom founded the Union of Germans in Romania. To coordinate the cultural activity of the
groups of Germans, the Cultural League of Germans was founded in 1922, in Sibiu, led by Richard
Csaki. From the documents of this League, kept in the Archives of Sibiu, we learn how all groups of
Germans were supported. The League organized postuniversitary summer courses, sent books,
teaching material, lecturers and movies in the settlements inhabited by the Germans from Romania, it
organized tours of theatre companies and of some performers from Germany and Austria, organized
exhibitions, maintained close ties with Germany and with German minorities from other countries.
The young Saxons made trips in Banat, Bukovina, Satu Mare, and the German students from these
regions visited Transylvania and studied in Saxon school. The Germans from Satu Mare and from
Bessarabia were helped to publish their own newspapers.
Until 1927, the Cultural League distributed 150.000 books and brochures in the cities and
villages inhabited by Germans.
All these cultural events determined the strengthening of the national identity of these groups of
Germans, who became a minority with an authentic German culture. At some shows, exhibitions and
concerts habitants belonging to other ethnic groups from cities and villages where Germans lived
also participated.
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