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Geographia Napocensis Anul XII, nr. 1, 2018

STRUCTURA ETNICĂ ȘI LINGVISTICĂ A POPULAȚIEI 
COMUNEI RUSCA MONTANĂ (JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN).

STUDIU DE CAZ: POPULAȚIA DE ETNIE GERMANĂ ȘI 
VORBITOARE DE LIMBA GERMANĂ MATERNĂ

daniel-reiMund todor1

Zusammenfassung: - Die ethnische und sprachliche Struktur der Bevölkerung der Gemeinde Russberg 
(Kreis Karasch-Severin). Fallstudie: Die ethnisch-deutsche und deutschsprachige Bevölkerung. Trotz einer 
relativ kleinen Fläche (154,68 km2) und einer geringen Bevölkerungszahl (1834 Einwohner im Jahr 2011), 
die Gemeinde Russberg, genauso wie die historische Provinz Banat, zu der es gehört, hat sich schon seit 
ihrer Gründung, als ein geographischer Raum mit einer sehr starken ethnischen und sprachlichen Vielfalt 
gekennzeichnet, in dem, im Laufe der Geschichte, neben der rumänischen Bevölkerung, Volksgruppen wie 
Deutsche, Slowaken, Tschechen, Ungarn oder Italiener zusammengelebt haben. Obwohl bei den letzten 
Volkszählungen eine negative numerische Entwicklung verzeichnet wurde, insbesondere was die ethnische 
Minderheiten betrifft, bleibt die Gemeinde Russberg, mit ihren beiden dazugehörenden Dörfern (Russberg 
und Ruskitza), sowohl ein Modell des Multikulturalismus, als auch ein erbauliches Beispiel für ein gutes 
Zusammenleben zwischen Personen verschiedener ethnischer und sprachlicher Zugehörigkeiten. In dieser 
Arbeit haben wir uns vorgeschlagen, eine detaillierte Analyse der ethnisch-deutschen und deutschsprachigen 
Bevölkerung, zu machen.      

Schlüsselworte: Gemeinde Russberg (Rusca Montană), ethnische Struktur der Bevölkerung, sprachliche 
Struktur der Bevölkerung, deutsche Ethnie, deutsche Muttersprache 

1 Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5-7, cod poștal 400006, Cluj-Napoca, România, 
daniel_todor@yahoo.com 

1. Introducere

Prezentul articol este rezultatul unei înde-
lungi munci de cercetare în domeniul geografiei 
umane, în general și în cel al geodemografiei, în 
particular. 

Ideea abordării unei problematici privitoa-
re la structura etnică și lingvistică a populației co-
munei Rusca Montană nu este una de dată recen-
tă, demersurile de cercetare științifică în vederea 
realizării studiului de față, fiind începute încă din 
anul 2008, când, pentru pregătirea lucrării de li-
cență, intitulată Comuna Rusca Montană. Studiu 
de geografie regională, am consultat, printre al-
tele, diverse baze de date statistice referitoare la 
apartenența etnică și lingvistică a populației (im-
plicit populația de etnie germană și vorbitoare de 
limba germană maternă), dar și registre de stare 

civilă pentru decese și căsătorii, aflate în custodia 
Primăriei Comunei Rusca Montană.   

În același timp, sunt două motive majore 
care stau la baza elaborării acestui studiu geode-
mografic: 

- numărul redus sau lipsa unor lucrări de 
specialitate cu privire strictă la populația de etnie 
germană și vorbitoare de limba germană maternă 
din comuna Rusca Montană și

- faptul că fac parte dintr-o familie multiet-
nică, bilingvă și interconfesională.  

2. Metodologia de cercetare 

Principalele metode de cercetare utilizate 
la elaborarea lucrării de față sunt metoda statis-
tică și cea istorică, la care se adaugă metoda an-
chetei și/sau a interviului. 
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Metodele statistică și istorică au fost folo-
site, în anumite situații, împreună, fiind redate 
informații de ordin numeric (în cifre absolute și 
procente) referitoare la populația de etnie germa-
nă și vorbitoare de limba germană maternă, atât 
din trecut, de la recensămintele efectuate în se-
colele 19 și 20, cât și de dată mai recentă, de la 
recensământul din anul 2011. Practic, am realizat 
o analiză comparativă între datele ultimului re-
censământ al populației, realizat în anul 2011 și 
datele de la recensămintele de dinaintea acestuia. 
Astfel, prezentul studiu are, în afară de un pro-
nunțat caracter statistic, și o latură analitică.

Printre sursele bibliografice pe care le-am 
consultat în vederea redactării acestui articol, se 
numără: volume ale recensămintelor pentru peri-
oada 1869-2011, diverse studii demografice, baze 
de date statistice preluate de la Institutul Naţional 
de Statistică, registre de stare civilă pentru dece-
se și căsătorii din cadrul Primăriei Comunei Rus-
ca Montană, pentru intervalul 1907-2007 etc. În 
afară de sursele scrise, s-au folosit și surse orale. 
Mai exact, am intervievat, atât simpli locuitori ai 
satelor Rusca Montană și Ruschița, cât și persoa-
ne având diverse funcții la nivel local, precum: 
primar, secretar comunal, cadre didactice, clerici 
(preoți), personal medical ș.a. 

Deși tematica lucrării de față se înscrie în 
domeniul geodemografiei, nu ne-am rezumat ex-
clusiv la sfera geografică, ci am extins aria sau 
domeniul de studiu, făcând, astfel, o analiză in-
ter- și pluridisciplinară a populației. Mai precis, 
am folosit date sau informații din domenii ca: 
istorie, sociologie, etnografie, lingvistică, econo-
mie, politică ș.a. 

În final, menționăm că, pe baza unor date 
numerice, am realizat cu ajutorul programului 
Microsoft Excel, mai multe diagrame, în care 
am surprins evoluția în timp a populației de etnie 
germană și vorbitoare de limba germană mater-
nă de pe teritoriul comunei Rusca Montană. Mai 
adăugăm, faptul că, am încercat să facem, pe cât 
posibil, o prezentare, atât pentru întreaga unitate 
administrativ-teritorială, cât și la nivel de locali-
tate componentă, în măsura în care am avut date 
disponibile în acest sens.  

3. Structura etnică și lingvistică a popu-
lației comunei Rusca Montană. Consi-
derații generale 

Încă de la începutul acestui capitol este ne-
cesar a face anumite mențiuni sau clarificări cu 
privire la structura populației după etnie și limba 
maternă în comuna Rusca Montană.

În primul rând, trebuie specificat faptul că, 
nu de puține ori, am constatat că, adesea se fac 
grave confuzii între structurile etnică și lingvisti-
că, fiind considerate în mod eronat același lucru. 
Spre exemplu, am întâlnit unele lucrări (inclusiv 
având ca temă comuna Rusca Montană), în care 
datele privitoare la limba maternă erau prezenta-
te ca structură etnică a populației și nu lingvisti-
că, cum ar fi trebuit, de fapt.   

Anterior anului 1920 nu există date statis-
tice referitoare la apartenența etnică a populației 
Banatului (implicit localitățile Rusca Montană și 
Ruschița), ci doar la cea lingvistică. Astfel, la re-
censămintele din anii 1880, 1890, 1900 și 1910 
nu s-au făcut interogări ale populației privitoa-
re la naționalitate, ci doar în legătură cu limba 
maternă. Totodată, pentru anul 1880 sunt dispo-
nibile două seturi de date: cele originale și cele 
corectate/revizuite. Mai precis, dacă, inițial, lo-
cuitorii care nu știau sau nu puteau vorbi, precum 
copiii sugari, surdomuții etc., au fost înregistrați 
în rubrica Limbă maternă necunoscută (Beszélni 
nem tudó), ulterior, în urma unor corecții, aceste 
categorii de persoane au fost repartizate în cadrul 
celorlalte rubrici, aferente diverselor limbi ma-
terne (română, maghiară, germană, slovacă etc.). 
Datele corectate referitoare la anul 1880, au fost 
publicate în 1884, de către statisticianul maghiar 
J. Jekelfalussy.    

Pe de altă parte, la recensământul din anul 
1869 s-a omis chestionarea populației, atât în le-
gătură cu limba maternă, cât și cu privire la apar-
tenența etnică. Cu toate acestea, există însă date 
procentuale estimative privind repartiția populați-
ei în funcție de limba maternă, acestea fiind obți-
nute în urma unor calcule complexe, efectuate pe 
baza datelor referitoare la apartenența confesio-
nală. Și datele etnodemografice referitoare la anul 
1920 sunt tot estimative, neavând loc o numără-
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toare oficială a populației, așa cum s-a întâmplat, 
spre exemplu, în 1930, când a fost efectuat singu-
rul recensământ din perioada interbelică.  

În altă ordine de idei, datele recensământu-
lui din 6 aprilie 1941, realizat la nivelul teritoriu-
lui rămas României după anexarea în anul 1940, 
a Transilvaniei de Nord de către Ungaria fascistă, 
se referă exclusiv la etnie, nu și la limba mater-
nă. Mai trebuie precizat că, la acest recensământ 
(1941), toate celelalte etnii, în afară de cea ro-
mână, maghiară și germană au fost înregistrate la 
rubrica Alte neamuri. 

La următorul recensământ, din 1948, s-a 
procedat exact invers față de cel precedent din 
anul 1941, fiind publicate, așadar, doar informații 
legate de limba maternă, cu mențiunea că nu sunt 
disponibile date la nivel de sat sau comună, ci 
numai pentru provinciile istorice, județe și orașe.     

De asemenea, datele recensământului din 
1977 privind structura lingvistică a populației nu 
au fost publicate nici până în prezent, ci doar in-
formațiile care se referă la etnie.

Există însă și recensăminte care oferă, atât 
informații despre apartenența la o comunitate et-
nică, cât și privitoare la limba maternă, așa cum 
sunt cele efectuate în anii 1930, 1956 (datele des-
pre limba maternă sunt disponibile doar pentru 
localitățile urbane), 1966, 1992, 2002 și 2011. 
Prin urmare, acest lucru ne permite realizarea 
unor diagrame de corelație, pe baza cărora pot 
fi făcute aprecieri comparative între cele două 
structuri geodemografice.

În afară de cele expuse în paragrafele pre-
cedente, adăugăm și faptul că, pentru recensă-
mintele din anii 1890, 1900, 1910 și 1930 nu sunt 
disponibile date statistice la nivel de localitate, 
întrucât așezarea Ruschița a fost considerată în 
acea perioadă cătun al satului Rusca Montană. 
Nici pentru recensământul din anul 2011 nu au 
fost publicate încă datele privind structura etnică 
și lingvistică a populației pentru fiecare localitate 
în parte, ci doar la nivel de unitate administra-
tiv-teritorială. În plus, pentru recensământul din 
anul 1992, nu sunt disponibile date referitoare la 
limba maternă la nivel de localitate, ci doar pen-
tru unitățile administrativ-teritoriale (comune, 
orașe, municipii, județe).

4. Populația de etnie germană și vorbi-
toare de limba germană maternă

4.1. Colonizarea germanilor
În ceea ce privește colonizarea germanilor 

în spațiul geografic cercetat, potrivit istoricului 
maghiar Fr. Pesty (1878), aceștia (germanii) au 
fost colonizați în anul 1807, din fostele comita-
te (varmeghii) Hont și Nógrád, ambele situate în 
prezent pe teritoriile Ungariei (în nordul țării) și 
Slovaciei (în partea de sud), dar și din localitatea 
Steierdorf, actualmente în județul Caraș-Seve-
rin, România. Conform altor surse bibliografice, 
au venit germani și din Regiunea Sudeților (g. 
Sudetenland; aflată la ora actuală în interiorul 
granițelor Cehiei) și Galiția (în prezent pe terito-
riile Ucrainei și Poloniei). De asemenea, o parte 
din germanii care au fost colonizați inițial în alte 
localități ale Banatului Montan, precum Bocșa, 
Dognecea, Moldova Nouă, Oravița, Reșița, Sas-
ca Montană ș.a., s-au stabilit ulterior, în principal 
din rațiuni economice, pe teritoriul comunei Rus-
ca Montană. O asemenea situație s-a înregistrat, 
spre exemplu, în anul 1826, când 26 de familii de 
germani din Steierdorf s-au mutat în Rusca Mon-
tană (König, Lupșiasca, Țigla, 2013). În general, 
etnicii germani veniți din așezările Banatului de 
Munte erau originari din Austria Superioară (g. 
Oberösterreich) și Stiria (g. Steiermark), mai ales 
din regiunea Salzkammergut.       

Se pare că au avut loc mai multe valuri de 
colonizare cu germani. Astfel, R. Fr. Kaindl (1911) 
menționează că au fost colonizați etnici germani și 
în perioada 1810-1821, fără a specifica însă, zona 
sau regiunea de proveniență a acestora. Mai târziu, 
în secolul al 20-lea, s-au stabilit cu domiciliul în 
comuna Rusca Montană și câțiva șvabi bănățeni, 
veniți din județele Arad și Timiș, fiind, de regulă, 
repartizați cu locul muncă în acest spațiu geogra-
fic. Pe de altă parte, anumiți etnici germani s-au 
așezat în Rusca Montană și Ruschița în urma că-
sătoriei lor cu locuitori ai celor două sate amintite.     

Principalul motiv al colonizării acestui 
grup etnic a fost exploatarea și prelucrarea unor 
resurse ale subsolului care se găsesc pe teritoriul 
comunei: fier, plumb, zinc, cupru, argint, cărbuni 
și marmură.
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4.2. Evoluția numerică
În urma cercetării rezultatelor recensămin-

telor efectuate în intervalul 1880-2011, reiese că, 
principala comunitate etnică de pe teritoriul comu-
nei Rusca Montană, după populația românească, 
a fost și este încă populația germană și vorbitoare 
de limba germană maternă. Nu este exclus însă, 
ca germanii sau „nemții”, cum sunt adesea numiți 
de către români, să fi fost majoritari înainte de 
1880, atât în centrul de comună Rusca Montană, 
cât și în satul aparținător Ruschița. Ca fapt divers, 
în deceniile trecute, anumite zone ale localității 
Rusca Montană erau populate aproape exclusiv 
de germani, un bun exemplu în această privință 
fiind perimetrele Rosenberg (unde locuiau fami-
liile de etnie germană Baitz, Gregor, Holtz, Hum-
mel, Krall ș.a.), Spitzer(graben) (locuit de fami-
liile Graffenberger, Kucserak etc.), Cătămaru și 
Steierberg (populate de familiile Piess, Schikerle, 
Schwerin, Zanzinger ș.a.), o parte semnificativă 
din „cartierul” Lozna (numit și Loznișoara sau 
Loznicioara; unde aveau domiciliul familiile Al-
bert, Braunitzer, Focht, Hrenyak, Kasutta, Kopp, 
Lechner, Pribil, Rak, Scherbauer, Sporer, Stuller, 

Wetter ș.a.), Tincova (Cincova conform pronunți-
ei bănățene; unde locuiau familiile Holtz, Hubert, 
Kapusta, Liptak ș.a.), Mucica (unde domiciliau 
familiile Egger, Felser, Frank, Hollosi, Istvanek, 
Martini, Schichel, Schneider, Schwarz, Schwerin, 
Schwestka, Spangel, Täubel ș.a.) etc.   

Din păcate, înainte de anul 1920, nu există 
date referitoare la structura etnică a populației, ci 
doar la apartenența lingvistică a acesteia. 

Potrivit datelor de la recensăminte, la nivel 
de unitate administrativ-teritorială (localitățile 
Rusca Montană și Ruschița împreună), cei mai 
mulți germani s-au înregistrat la recensământul 
din anul 1930, și anume 555 de persoane, ceea 
ce la acea vreme reprezenta 25,60% din popula-
ția totală a comunei. După anul 1930 se constată 
o scădere tot mai accentuată, chiar dramatică, a 
populației germane, astfel că, la ultimul recen-
sământ din 2011 au fost înregistrați doar 48 de 
locuitori de etnie germană, adică 2,62% din po-
pulația totală a comunei (cel mai scăzut număr de 
etnici germani dintre toate recensămintele). Prin 
urmare, numărul etnicilor germani a scăzut de 
circa 12 ori din 1930 până în 2011.  

Fig. 1. Evoluția numerică a populației de etnie germană (cifre absolute)

* date estimative și indisponibile la nivel de localitate; ** date indisponibile la nivel de localitate
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Trebuie precizat că, la recensăminte s-au 
declarat ca fiind etnici germani și o parte din lo-
cuitorii care nu sunt 100% germani, ci doar 50% 
sau chiar mai puțin decât atât (persoane rezultate 
din căsătorii interetnice: germani cu români, ger-
mani cu slovaci etc.).  

În ceea ce privește populația vorbitoare de 
germană maternă, cei mai mulți vorbitori nativi 
ai acestei limbi s-au declarat la recensământul 
din anul 1880, respectiv 1160 persoane dintr-un 
total de 3094 locuitori (37,49% din totalul po-
pulației comunei). Din totalul de 1160 de vorbi-
tori de germană maternă, 1004 persoane trăiau 
în reședința de comună Rusca Montană (86,55% 

din totalul populației vorbitoare de germană ma-
ternă din comună și 40,39% din populația totală 
a localității) și 156 în satul aparținător Ruschița 
(13,45% din totalul populației vorbitoare de lim-
ba germană maternă din comună și 25,66% din 
populația totală a localității). La fel ca în cazul 
etnicilor germani, cei mai puțini vorbitori de lim-
bă germană maternă s-au înregistrat la recensă-
mântul din 2011, și anume 27 de persoane, ceea 
ce înseamnă 1,47% din populația totală a unității 
administrativ-teritoriale. Așadar, din cele prezen-
tate anterior, rezultă că în intervalul 1880-2011, 
numărul persoanelor vorbitoare de limba germa-
nă maternă a scăzut de circa 43 de ori.   

Tabelul 1. Evoluția numerică a populației de etnie germană (procente din populația totală a comunei 
și a localităților componente)

Anul Total comună Rusca Montană Ruschița

1920* 16,24% - -

1930** 25,60% - -

1941 25,13% 24,07% 29,10%

1956** 11,64% - -

1966 6,84% 9,45% 2,78%

1977 6,43% 7,09% 4,87%

1992 5,72% 5,71% 5,74%

2002 3,82% 3,17% 6,18%

2011** 2,62% - -

* date estimative și indisponibile la nivel de localitate,
** date indisponibile la nivel de localitate



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
n X

II, 
nr.

 1/
20

18
 

ge
og

rap
hia

na
po

cem
sis

.ac
ad

-cl
uj.

ro

76

Daniel-ReimunD ToDoR

Fig. 2. Evoluția numerică a populației vorbitoare de limba germană maternă (cifre absolute) 

* date indisponibile la nivel de localitate

Tabelul 2. Evoluția numerică a populației vorbitoare de limba germană maternă (procente 
din populația totală a comunei și a localităților componente)

Anul Total comună Rusca Montană Ruschița
1869* - 44,70% 29,10%
1880 37,49% 40,39% 25,66%

1890** 37,20% - -
1900** 37,20% - -
1910** 32,03% - -
1930** 30,77% - -

1966 8,70% 10,88% 5,32%
1992** 4,88% -
2002 2,67% 1,89% 5,52%

2011** 1,47% - -

* date estimative și indisponibile la nivel de unitate administrativ-teritorială
** date indisponibile la nivel de localitate
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Interesant este faptul că, la anumite recen-
săminte, s-au declarat mai mulți vorbitori nativi 
de limbă germană decât etnici germani. O aseme-
nea situație s-a înregistrat, de pildă, la recensă-
mântul din anul 1930, când au fost recenzați 555 
de germani (25,60% din populația totală a comu-
nei) și 667 vorbitori de limbă germană maternă 
(30,77% din totalul populației comunei). Același 
lucru a fost consemnat și la recensământul din 

1966: 213 etnici germani (6,84% din totalul po-
pulației comunei) și 271 persoane care vorbesc 
germana maternă (8,70% din totalul populației 
comunei). Cea mai plauzibilă explicație pentru 
aceste situații, este faptul că majoritatea locuito-
rilor care au fost înregistrați ca fiind de etnie slo-
vacă, cehă sau poloneză, s-au declarat vorbitori 
de limbă germană maternă. 

Fig. 3. Relația dintre populația de etnie germană și cea vorbitoare de limba germană maternă la nivel comunal 

 De asemenea, datorită prezenței masive 
din trecut a etnicilor germani, se întâmpla dese-
ori, ca un număr semnificativ de locuitori de alte 
naționalități (români, maghiari ș.a.), să vorbeas-
că în afară de limba maternă și limba germană.  

Principala cauză a evoluției numerice ne-
gative a populației germane și vorbitoare de 
limba germană maternă o reprezintă emigrarea 
masivă a acesteia, fenomen care s-a intensificat 
mai ales după înlăturarea de la putere a regimu-
lui comunist, în decembrie 1989. Marea majori-

tate a etnicilor germani au emigrat în Republica 
Federală Germania, stabilindu-se cu precădere 
în zona de sud a țării, respectiv în landurile Ba-
den-Württemberg și Bavaria (g. Bayern), unde 
formează și în zilele noastre un grup foarte bine 
închegat, care nu și-a uitat cultura, graiul sau tra-
dițiile și care se află în permanentă legătură cu 
cei rămași în România. Spre exemplu, începând 
din 1981, în lunile mai sau iunie ale fiecărui an, 
se organizează, de regulă, în orașul Memmingen 
din sud-vestul landului Bavaria sau în localita-
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tea Bad Mitterndorf, situată în landul austriac 
Stiria (g. Steiermark), așa numitul Heimattreffen 
al germanilor originari din Banatul Montan, eve-
niment, la care participă, de obicei, și etnici ger-
mani care au emigrat din localitățile Rusca Mon-
tană și Ruschița.  

Emigrarea în masă a germanilor a condus, 
printre altele, la desființarea în anul 1992, a paro-
hiei romano-catolice din localitatea Rusca Mon-
tană. În prezent, bisericile romano-catolice din 
Rusca Montană și Ruschița funcționează ca filii 
ale parohiei Oțelu Roșu.

Fără îndoială că, o parte din etnicii germani 
au părăsit definitiv comuna Rusca Montană, fie 
în timpul celor două războaie mondiale, fie după 
încheierea acestora, stabilindu-se, în principal, în 
Germania sau Austria. 

De asemenea, trebuie adăugat că, mai multe 
persoane de etnie germană au emigrat în a doua 
jumătate a secolului al 19-lea și începutul celui de-
al 20-lea, în Statele Unite ale Americii, în special 
pentru a lucra în industria extractivă sau metalur-
gică. Câteva exemple în acest sens, ar fi:

- din Rusca Montană: familiile Küstel 
Odilio și Agnes (împreună cu fiii lor Alexis Odi-
lio, Oscar Conrad, Casmir Berenger și Arpad 
John) și Küstel Guido Engelbert și Adele (împre-
ună cu fiul lor Henry; cu toții emigrați în anul 
1852, în California), Hofmann Ottokar Henrik 
(emigrat în 1867 în California), Hayek Frank 
Johann (emigrat în anul 1891 în Pennsylvania), 
Focht Frank (emigrat în Ohio), Deifel Stephen 
(emigrat în Illinois), Schlingloff Michael (emi-
grat în anul 1907);

- din Ruschița: Delemea Johann și Anna 
(emigrați în Ohio), Kucserak Johann (emigrat în 
anul 1903), Matistyak Vilma (emigrată în anul 
1908 în New York), Schafferhaus Franz (emigrat 
în anul 1910) ș.a.       

Alte cauze ale diminuării drastice a numă-
rului locuitorilor de etnie germană sunt: 

- pierderea vieții în cele două războaie 
mondiale;

- deportarea în anul 1945, în fosta U.R.S.S. 
(vom detalia în paginile următoare despre aceas-
tă stare de fapt); 

- îmbătrânirea demografică (sporul natural 
negativ) etc.  

Un detaliu important și, totodată, intere-

sant privitor la populația germană din comuna 
Rusca Montană este faptul că, spre deosebire de 
familiile de șvabi bănățeni din județele Timiș și 
Arad, care, aveau, de regulă, un singur copil, în 
cazul familiilor germane din teritoriul analizat, 
se întâmpla deseori ca acestea să aibă, de pildă, 
chiar și 10 copii. Două exemple edificatoare din 
propria familie ar fi: străbunica mea (bunica ta-
tălui pe linie maternă) care avea 9 frați (în total 
10 copii născuți în intervalul 1892-1910) și stră-
bunicul meu (bunicul tatălui, tot pe linie mater-
nă) care avea 8 frați (în total 9 copii născuți în 
perioada 1881-1904). Datorită acestui fapt (circa 
9-10 copii/familie), nu de puține ori se întâmpla 
ca diferența dintre primul și ultimul născut să fie 
chiar și de 20 de ani sau mai mult. De asemenea, 
tot din acest motiv (diferență mare de vârstă în-
tre frați), existau situații destul de neobișnuite, în 
care nepoții de frate sau soră erau născuți înain-
tea unchiului sau mătușii lor, deci să fie mai mari 
decât aceștia din urmă.     

4.3. Ramura germanilor  
Germanii din comuna Rusca Montană 

aparțin așa numitului grup Banater Bergland-
deutsche, ceea ce în traducere liberă înseamnă 
germanii din Banatul Montan, diferenţiindu-se, 
așadar, de șvabii bănățeni din județele Timiș și 
Arad, prin zonele de proveniență, dialect și ocu-
pații. Cu toate acestea, de multe ori, germanii 
din Banatul Montan (implicit cei din localitățile 
Rusca Montană și Ruschița) sunt integrați în mod 
eronat în grupul șvabilor dunăreni (Donauschwa-
ben), respectiv cel al șvabilor bănățeni (Banater 
Schwaben).

4.4. Dialectul
Din punct de vedere lingvistic, populația 

germană din comuna Rusca Montană vorbește 
dialectul austro-bavarez (g. Bairisch-Österrei-
chisch sau, pe scurt, Bairisch/Boarisch), aces-
ta prezentând unele influențe cehești (boeme), 
maghiare și românești. Asemănările cu limba 
maghiară pot fi observate în special la pronun-
ția unor cuvinte. Spre exemplu, litera „a” se pro-
nunță în majoritatea cazurilor la fel ca în limba 
maghiară, deci „å” sau „o”, ceea ce în germana 
literară nu se întâlnește. Mai pe larg, deși o în-
cadrare exactă sau corectă a dialectului vorbit de 
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germanii de pe teritoriul comunei Rusca Monta-
nă într-una din zonele de limbă este destul de di-
ficil de realizat, judecând după regiunile de unde 
au venit, dialectul germanilor din spațiul analizat 
ar putea fi încadrat în zona lingvistică Oberde-
utsch, mai exact Ostoberdeutsch (Bairisch-Ös-
terreichisch), respectiv Donaubairisch, graiul 
Mittelbairisch, dar și Alpenbairisch, graiul Süd-
bairisch. Practic, ceea ce vorbesc germanii din 
localitățile Rusca Montană și Ruschița este, mai 
degrabă, un amestec din mai multe dialecte și/
sau graiuri austro-bavareze: Steirisch, Böhmisch, 
Zipserisch ș.a. 

4.5. Confesiunea
Din punct de vedere confesional, marea 

majoritate a etnicilor germani erau romano-ca-
tolici. Potrivit preotului și istoricului D. Puiu 
Mărgineanu (2004), în anul 2001 numărul total 
al germanilor de confesiune romano-catolică din 
comuna Rusca Montană era de 78 de persoane, 
fiind împărțit astfel: 

- 48 enoriași în localitatea reședință de co-
mună Rusca Montană (61,54% din totalul ger-
manilor romano-catolici din comună și 46,15% 
din totalul romano-catolicilor din localitate) și 

- 30 credincioși în satul aparținător Rus-
chița (38,46% din totalul germanilor romano-ca-
tolici din comună și 49,18% din totalul populației 
de confesiune romano-catolică din localitate).

Deoarece majoritatea locuitorilor ro-
mano-catolici erau de etnie germană, biserica 
romano-catolică din Rusca Montană a fost denu-
mită impropriu de către români „biserica nem-
țească”, sintagmă frecvent uzitată și în prezent. 
Inclusiv partea romano-catolică a cimitirului 
central din aceeași localitate a fost supranumită, 
tot în mod eronat, „cimitirul nemțesc”.     

După C. Călin (2012) au fost colonizați 
și câțiva germani evanghelici de confesiune au-
gustană, originari de pe teritoriul actual al lan-
dului german Baden-Württemberg. Aceștia au 
fost aduși de către foștii proprietari ai uzinelor 
metalurgice de la Rusca Montană. Cel mai mare 
număr de evanghelici de confesiune augustană 
s-a înregistrat la recensământul din anul 1869, și 
anume 63 de persoane, ceea ce la acea vreme în-
semna 1,86% din populația totală a comunei. Cei 
mai mulți trăiau în Rusca Montană, respectiv 48 

persoane (1,75% din totalul populației localită-
ții), iar restul de 15 persoane (2,31% din popula-
ția localității), în Ruschița.

4.6. Nume de familie și porecle
Câteva nume de familie germane, actuale 

sau din trecut, din spațiul geografic studiat, ar fi: 
Albert, Baitz, Ballauer, Baumann, Bibel, Brau-
nitzer, Brumbauer, Burger, Deschmann, Dittrich, 
Duckelmann, Egger, Eppel, Faulhaber, Felser, 
Fett, Focht, Frank, Frenzel, Fuchs, Glass, Glau-
ber, Graffenberger, Gregor, Gross, Hahn, Helle-
brandt, Hertl, Hofmann, Holtz, Huber, Hubert, 
Hummel, Kelhoffer, Kellner, Kendler, Kinder, 
Klein, Knapp, Knirsch, Kopp, Krall, Krauland, 
Kremer, Lager, Lechner, Lichtfuss, Maderspach, 
Mayerhoffer, Metzger, Moisch, Moser, Muck, 
Müller, Nachnebel, Piess, Pribil, Rebl, Roland, 
Roth, Rupp, Salzmann, Schaffer, Schafferhaus, 
Scheiber, Scherbauer, Schichel, Schier, Schiker-
le, Schimpf, Schlingloff, Schmidinger, Schmidt, 
Schneider, Scholtz, Schöner, Schwarz, Schwerin 
(numele de familie al străbunicului meu), Sie-
gert, Spangel, Spindler, Sporer, Springer, Steger, 
Steindl, Steinhauser, Stuller, Täubel, Tiefenbeck, 
Trimpl, Twers, Umheiser, Wagner, Weber, Wein-
rauch, Wenk, Wetter, Wildt, Wollmann, Zanzin-
ger, Zengler, Zimmer, Zimmermann, Zipzer ș.a. 

La recensăminte s-au declarat, de regulă, ca 
fiind etnici germani și/sau vorbitori nativi de lim-
ba germană, și o parte din locuitorii care aveau 
nume de familie slovace, cehe sau poloneze, ca 
de exemplu: Brecska, Budinszky, Csaszlovszky, 
Galuska, Hrenyak (numele de familie al străbu-
nicii mele, respectiv bunica pe linie maternă a ta-
tălui meu; după căsătorie, a chemat-o Schwerin), 
Istvanek, Kameniczky, Kapusta, Kasutta, Kosz-
turka, Krinitzky, Krotky, Kucserak, Ladauszky, 
Lengvarszky, Liptak, Matistyak, Nizsefszky, 
Novak, Novotta, Pleschofszky, Rak, Ripsky, Ro-
sinszky, Rusznyak, Schwestka, Slidak, Stronsky, 
Zizda ș.a.m.d. În general, aceștia erau țipțeri (g. 
Zipser), la fel ca populația germană din orașul 
Vișeu de Sus (județul Maramureș), care are nume 
foarte asemănătoare, dar și germani din Regiu-
nea Sudeților (în principal pemi; g. Deutschböh-
men). Ca fapt divers, în trecut au trăit în satele 
Rusca Montană și Ruschița mai mulți locuitori 
care aveau numele de familie Zipzer. Nu este ex-
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clus ca acest nume să fi provenit inițial dintr-o 
poreclă, făcându-se referire, desigur, la „etnia 
țipțerească” a persoanelor în cauză. De aseme-
nea, posibil ca o parte din locuitorii care purtau 
nume slave, să fi fost la origine slovaci, cehi sau 
polonezi, care, datorită conviețuirii alături de po-
pulația germană, superioară din punct de vedere 
numeric, au fost asimilați de aceasta din urmă. 
De altfel, o parte din numele enumerate anterior, 
au fost scrise uneori cu grafie germană, un exem-
plu în acest sens fiind: Kucserak – Kutscherak.

În altă ordine de idei, în urma analizării 
atente a registrelor de stare civilă pentru că-
sătorii, am întâlnit situații, când aceeași per-
soană a fost înregistrată cu două naționalități 
diferite. Spre exemplu, la prima căsătorie a fost 
înregistrată ca fiind de naționalitate slovacă, iar 
la a doua căsătorie, de naționalitate germană. În 
alte cazuri identificate de noi, doi frați buni (cu 
părinți comuni) au fost înscriși la Starea Civilă 
ca având etnii diferite: unul română și altul ger-
mană.      

La fel ca numele românești, chiar și o 
parte din numele germane au fost maghiarizate 
până la Marea Unire din 1918, ca de exemplu: 
Braunitzer a fost transformat în Brauniczer, 
Frenzel în Frenczel, Lichtfuss – Lichtfusz, Piess 
– Piesz sau Pisz, Schier – Sir, Schikerle – Siker-
le, Zanzinger – Czanczinger, Zipzer – Czipszer 
ș.a.m.d.

Mai mult, cercetând în detaliu registrele 
de stare civilă pentru decese și pentru căsătorii, 
nu de puține ori am constatat că o parte din 
numele de familie, dar uneori și din prenume-
le etnicilor germani, au fost scrise/înregistrate in-
corect, de regulă, după principiul „cum se aude în 
limba română”. Câteva exemple în această pri-
vință, ar fi: Brecska – Brecica, Budinszky – Bu-
dinschi, Csaszlovszky – Ciaslovschi sau Ciaslo-
vsky, Deschmann – Dejman, Egger – Echer, Fe-
lser – Felzer, Frank – Franc, Galuska – Galușca, 
Hrenyak – Hreniak, Hreniac sau Hreneac, Kasut-
ta – Cașuta, Krall – Crall, Kucserak – Kucerak 
sau Kutserac, Liptak – Liptac, Novak – Novac, 
Pleschofszky – Pleșofschi, Rusznyak – Rusnak 
sau Rusniac, Schier – Șir, Schikerle – Șicherle, 
Spangel – Șpangel, Stronsky – Stronschi, Wenk 
– Venk, Wetter – Wiater etc. Unele nume scrise 
eronat au rămas așa până în prezent, ceea ce poa-

te crea anumite dificultăți persoanelor în cauză, 
mai ales în rezolvarea diverselor probleme cu ca-
racter juridic (inclusiv de ordin notarial: succesi-
uni, contracte de vânzare-cumpărare ș.a.). Spre 
exemplu, o variantă de scriere a numelui apare în 
actele de identitate și alta în actele de proprietate 
sau de carte funciară, în astfel de situații, identifi-
carea acelor persoane devenind destul de dificilă.

Pe de altă parte, unele nume de familie au 
fost schimbate din motive estetice, de obicei, prin 
înlocuirea unei sau mai multor litere. Bunăoară, 
numele Teufel a fost modificat în Teubel, Täubel 
sau Teibel.     

Deși foarte puțin cunoscute, mai ales în 
rândul populației românești, la nivelul comunei 
Rusca Montană există și câteva porecle germa-
ne, dintre care enumerăm: Buchtel, Burggeandar 
(Burggendarm), Dachs, Dickkopf, Dreckfresser, 
Hos (Hase), Himpasoft (Himbeersaft), Hirsch-
kuh, Huckin, Kerz, Kierwait, Koader (Kater), 
Koschut (poreclă provenită cel mai probabil din 
limba maghiară, de la numele Kossuth), Mai-
käfer, Mit ta Trugl auf ta Puckl, Omotschoakin, 
Parip, Papapuin, Rota Koal, Schweinszahnd, 
Stieglitz, Stolz, Tischlein deck dich, Wahrheit, 
Wassermann, Wilhelm ș.a. O parte din pore-
clele enumerate, erau/sunt date și românilor, nu 
doar etnicilor germani. Mai mult, unele persoa-
ne poreclite, nu știau sau nu au aflat niciodată de 
aceste supranume. Printre cei care aveau obiceiul 
de a pune porecle consătenilor, se numără și lo-
cuitoarea de etnie germană Zanzinger Katharina 
(soră de-a străbunicului meu) din satul Rusca 
Montană. Practic, o bună parte a supranumelor 
sus-menționate s-au născut din imaginația bogată 
a acesteia. 

4.7. Toponime germane
Și în zilele noastre există la nivelul spațiu-

lui cercetat toponime care amintesc de popula-
ția germană (stiri și țipțeri), și anume: dealul și 
„cartierul” Steierberg (ortografiat în limba ro-
mână Ștaiperc sau Dealu Ștaier) din satul Rusca 
Montană sau poiana și pârâul Zipser (afluent de 
dreapta al pârâului Morii; în limba română scris 
Țipțăr). Aceasta înseamnă că imigranții au adus 
cu sine numele locurilor de baștină.  

Alte toponime germane de pe teritoriul co-
munei Rusca Montană, ar fi:
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- oiconime: Hutmann (fostă colonie situa-
tă la nord de satul Ruschița, în proximitatea mi-
nelor de fier; pe unele hărți apare sub denumirea 
de Hammerschaffer; pe Harta Românească a Ar-
dealului și Bucovinei elaborată de C. Teodorescu 
în anul 1915 apare ca Hutmanu), Russberg/Rus-
kberg (denumiri germane ale comunei și satului 
Rusca Montană), Slowakendorf (perimetru în 
cadrul localității Rusca Montană), Steinwerk (cu-
noscută și ca Reussischwerk; denumire germană a 
fostei așezări Baia de Piatră), Wolfswiese (denu-
mire germană alternativă a satului Ruschița);

- oronime: Eisler (culme), Frentz (vârf), 
Hammerkopf (vârf), Haselkopf (vârf), Kalva-
rienberg (deal; varianta germană a Dealului 
Crucii sau Calvaria), Likea-Felsn (stâncărie), 
Maderspach (deal), Neuer Weg (deal; pe hărți-
le austro-ungare apare scris Neue Welt; cunoscut 
în limba română și ca Dealu Băncii), Rosenberg 
(deal și perimetru în localitatea Rusca Montană), 
Vizer (creastă montană); 

- hidronime: Fischer (pârâu; cartografiat 
în română Fișer; cunoscut și sub denumirea de 
Petrinel sau Pârâu lui Bogdan), Hammer (pâ-
râu; scris pe hărțile românești Pârâu Ciocanului 
sau Ciocane; există și un „cartier” al satului Rus-
ca Montană și o poiană cu același nume), Han-
zel (pârâu; cunoscut și cu denumirea de Hansa; 
în limba română Hanaș), Mühltal/Malomtal 
(variante germane ale văii și pârâului Morii), 
Schamina (denumire germană alternativă a râ-
ului Rusca), Sieben Quellen (denumire germană 
a izvorului Șapte Izvoare), Spir (pârâu; scris în 
limba română Șpir; există și o pășune cu același 
nume), Spitzer (pârâu și perimetru în satul Rusca 
Montană; cunoscut în limba română și ca Pârâu 
Scund sau Valea Cracu Scund), Wilhelm (pârâu; 
denumit și Wilhelmina; pe hărțile românești scris 
Vilhelm), Zeikamer (izvor; scris în limba română 
Zaicoamer; cunoscut și sub numele de Anton);   

- alte toponime: Baumann (loc și pod 
peste râul Rusca în satul Rusca Montană), Gla-
ser (poiană; pe hărțile românești, Cloazăr sau 
Gloazăr), Herrngassn (stradă în localitatea 
Rusca Montană; cunoscută în limba română sub 
denumirea de Ulița Domnească sau Strada Dis-
pensarului), Huber (pod peste râul Rusca în satul 
Rusca Montană), Meiselin (denumire colocvială 
a fostei grădini, unde se află în prezent cimiti-

rul central al satului Rusca Montană), Rudolf 
(fostă galerie minieră pentru exploatarea fieru-
lui), Steinbruch (denumire colocvială a Carierei 
Vechi de marmură din satul Ruschița; cunoscu-
tă în limba română și ca Ștainbruc sau Gropan), 
Streck (până în anul 1976 a fost cale ferată cu 
ecartament îngust; în prezent stradă în localitatea 
Rusca Montană; scrisă în limba română, Ștrec), 
Villavara-Gassn (stradă în satul Rusca Montană; 
cunoscută în limba română și ca Strada Ștefan 
Velovan, Tincova sau Cincova după pronunția 
bănățeană), Werner (fostă galerie minieră pentru 
exploatarea fierului, situată la nord de Cariera 
Veche de marmură; întâlnită în anumite lucrări 
în limba română sub denumirea de Verona) ș.a.

Trebuie menționat că, o parte din toponi-
mele enumerate mai sus sunt folosite de către 
localnici și în prezent, indiferent de apartenența 
etnică a acestora, mai ales cele care nu au cores-
pondent în limba română. În schimb, alte toponi-
me au fost uitate definitiv de actualii locuitori ai 
satelor Rusca Montană și Ruschița.

4.8. Deportarea germanilor în Uniunea 
Sovietică

Spre deosebire de alte comunități etnice de 
pe teritoriul României (implicit localitățile Rus-
ca Montană și Ruschița), este foarte important de 
precizat, faptul că o mare parte din etnicii ger-
mani (toți bărbații cu vârste cuprinse între 17 și 
45 de ani și femeile cu vârste între 18 și 30 de 
ani) au fost deportați în luna ianuarie a anului 
1945, la muncă silnică, în Uniunea Sovietică (cu 
precădere în regiunea Donbas, actualmente pe te-
ritoriul Ucrainei).

Condițiile de muncă, hrană și cazare erau 
greu de imaginat, astfel încât cei mai sensibili 
sub aspect medical s-au îmbolnăvit, iar o parte 
chiar au decedat. Din relatările unor foști depor-
tați din localitatea Rusca Montană, masa lor con-
sta aproape zilnic din supă de gogonele, pentru 
suplimentarea hranei, fiind nevoiți să prindă și să 
taie pisici. Când dormeau, aveau la cap, în loc de 
pernă, o cărămidă.  

Printre cei deportați s-au numărat și mai 
multe persoane de etnie germană din satele Rus-
ca Montană și Ruschița. În această situație s-a 
aflat, printre altele, și străbunicul meu (bunicul 
tatălui meu pe linie maternă), Schwerin Bernat, 
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care nu s-a mai întors niciodată din lagărul de 
muncă forțată, întrucât a decedat. Nici măcar în 
prezent (după 72 de ani!) nu se cunoaște unde a 
murit și/sau este înmormântat. În semn de prețui-
re, numele lui apare pe pagina 153 (dreapta, sus), 
în volumul 10 (litera S), al cărții Victimele terorii 
comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi. 
Dicţionar, publicată în anul 2008 de către disi-
dentul anticomunist C. Ionițoiu. Dintre ceilalți 
etnici germani din Rusca Montană și Ruschița, 
care au fost deportați în fosta U.R.S.S., merită 
amintiți: Faber (Nelli) Cornelia (decedată în la-
găr), Felser Cornelia (decedată în lagăr), Hrenyak 
August (frate de-al străbunicii mele), Hrenyak 
Rudolf (frate de-al străbunicii mele), Pribil Regi-
na (verișoară de gradul 2 cu bunica mea pe linie 
paternă), Schier Helene (n. Spangel), Schmidt 
Franz (decedat în lagăr din cauza pneumoniei), 
Schneider Carol (decedat), Schwarz (Lisi) Elisa-
beth (n. Schwerin), Schwarz Nikolaus (fost preot 
romano-catolic în satul Rusca Montană; a scris și 

publicat un vast articol despre tragicele experien-
țe trăite în lagărele de muncă forțată), Schwerin 
Heinrich, Sima Johann, Spangel Robert, Umhei-
ser David (primul soț al verișoarei bunicii mele; 
decedat în lagăr), Zanzinger Bernat (verișor pri-
mar cu bunica mea pe linie paternă), Zanzinger 
Gisela (verișoară primară de-a bunicii mele pe 
linie paternă, sora lui Zanzinger Bernat) și lista 
rămâne deschisă.  

Conform statisticilor Forumului Democrat 
al Germanilor din Banatul Montan cu sediul la 
Reșița, în anul 1990 mai trăiau la nivelul comu-
nei Rusca Montană, 16 foști deportați în U.R.S.S. 
(9/56,25% în Rusca Montană și 7/43,75% în Rus-
chița), în timp ce în 2012, doar două persoane (am-
bele în centrul de comună Rusca Montană) (König, 
Lupșiasca, Țigla, 2013). O statistică mai detaliată 
cu privire la evoluția numerică a foștilor etnici ger-
mani deportați în Uniunea Sovietică, poate fi urmă-
rită pe diagrama și în tabelul de mai jos.

Fig. 4. Evoluția numerică a foștilor etnici germani deportați în U.R.S.S. (sursa datelor:
König, Lupșiasca, Țigla, 2013) 
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De asemenea, trebuie adăugat faptul că, o 
parte din etnicii germani deportați în U.R.S.S., 
chiar dacă au scăpăt cu viață din lagărul de mun-
că forțată, nu s-au mai întors niciodată spre locu-
rile de baștină, ci s-au stabilit, mai ales în Germa-
nia sau Austria. Această situație a condus, printre 
altele, la scindarea unor familii.

4.9. Învățământul și cultura în limba 
germană

Datorită prezenței masive din trecut a po-
pulației germane și vorbitoare de germană, a 
funcționat în comuna cercetată și o școală cu 
limba de predare germană. Potrivit autorilor Á. 
Jancsó și J. Szekernyés (2004), prima școală de 
limbă germană a fost înființată în localitatea Rus-
ca Montană, în anul 1825, de către Societatea 
Minieră a Fraților Hofmann și a lui Karl (Károly) 
Maderspach (Hofmann Testvérek és Maderspach 
Károly Bánya- és Vasmű Társulat). La început, 
această școală funcționa cu doi învățători. D. 
Puiu Mărgineanu (2004) crede că, începând cu 
anul 1890, se preda în limba germană în ambele 
localități ale comunei: Rusca Montană și Ruschi-
ța. Același autor (2004), menționează că, după 
anul 1918 funcționa în satul Rusca Montană, în 
paralel cu școala românească, și cea germană. 
Din informațiile postate pe site-ul oficial al Șco-
lii Gimnaziale „Ștefan Velovan” din localitatea 
Rusca Montană, reiese că școala cu limba de pre-
dare germană a funcționat pentru ultima dată în 
perioada 1940-1944, în cel din urmă an (1944) fi-
ind desființată definitiv. Chiar dacă la ora actuală, 
numărul elevilor de etnie germană este aproape 
inexistent, trebuie menționat că, la nivelul Școlii 
Gimnaziale „Ștefan Velovan” din Rusca Mon-
tană se predă alături de limba franceză și limba 
germană (ca limbă modernă 2), fiind angajat un 
profesor permanent în acest sens. 

În afară de școala în limba germană, și-au 
mai desfășurat activitatea de-a lungul anilor, la 
Rusca Montană și Ruschița, și diverse formații 
culturale germane. Spre exemplu, în anul 1914, 

a existat în satul Rusca Montană un cor german 
(Puiu Mărgineanu, 2004). Conform aceleiași 
surse (Puiu Mărgineanu, 2004), a funcționat în 
trecut, la Rusca Montană, și un cor mixt (grup 
vocal folcloric) româno-german. De asemenea, 
în comuna Rusca Montană ființează la nivelul bi-
sericii romano-catolice din localitatea omonimă, 
un cor, în componența căruia sunt și persoane de 
etnie germană. 

4.10. Aspecte socio-politice
Sub aspect social și politic, germanii din 

comuna Rusca Montană sunt reprezentați pe 
plan local, județean și național (central) de către 
Forumul Democrat al Germanilor din România 
(FDGR). 

În satul Rusca Montană, bazele organiza-
ției locale a FDGR au fost puse în data de 17 
martie 1991, la Căminul Cultural din localitate, 
membri fondatori fiind 8 persoane, majoritatea 
de etnie germană. Până în luna februarie a anu-
lui 1992 s-au înscris în această organizație, 188 
de persoane, între care, 117 (62,23%) din Rusca 
Montană și 71 (37,77%) din Ruschița. Trebuie 
însă adăugat că nu toți membrii forumului erau 
etnici germani, fiind înscrise și persoane de alte 
naționalități (inclusiv români). 

De-a lungul anilor, numărul membrilor s-a 
tot diminuat, astfel că, în luna decembrie 2011, 
forumul local din Rusca Montană se desființează 
(König, Lupșiasca, Țigla, 2013). În anul desfiin-
țării (2011), organizația locală din Rusca Mon-
tană a Forumului Democrat al Germanilor din 
România număra doar 23 de membri, dintre care 
5 bărbați (21,74%) și 18 femei (78,26%). După 
vârstă, situația se prezenta în felul următor: 30-
39 ani – 5 persoane (21,74%), 40-49 ani – 4 per-
soane (17,39%), 50-59 ani – 2 persoane (8,70%) 
și 60 ani și peste – 12 persoane (52,17%). De aici 
rezultă nu doar că marea majoritate a membrilor 
organizației sunt persoane în vârstă, ci și faptul 
că populația germană (luată ca întreg) din comu-
na Rusca Montană este una îmbătrânită.
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Până la desființare, activitățile FDGR Rus-
ca Montană aveau loc în clădirea fostei case 
parohiale romano-catolice, actualmente Casa 
„Kolping”.   

Cât timp a funcționat, Forumul German din 
localitatea Rusca Montană a găzduit mai multe 
evenimente culturale și educative cu specific 
german, ca de exemplu: Decada Culturii Germa-
ne în Banatul Montan (Deutsche Kulturdekade 
im Banater Bergland; 1992-1994, 1996, 1998-
2010), Deutsch mit Spaß (în luna iulie a anilor 
2000, 2001 și 2002) ș.a.

În afară de organizația locală a FDGR, la 
Rusca Montană s-a înființat în anul 1992 și o fili-
ală a Asociației Germane de Cultură și Educație a 
Adulților Reșița (Kultur- und Erwachsenenbildun-
gsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza”).

4.11. Tradiții și obiceiuri
Câteva din tradițiile și obiceiurile germa-

nilor din comuna Rusca Montană ar fi: Kierwa-
itul (de la Kirchweih, adică hramul bisericii ro-
mano-catolice din localitatea Rusca Montană, 
sărbătorit în data de 20 august, de ziua Sfântului 
Bernard de Clairvaux), Fărșangul cu Măști În-
toarse, Fronleichnam (sărbătoare romano-catoli-
că, denumită în limba română Trupul și Sângele 
Domnului sau, colocvial, Sărbătoarea Colibe-
lor), Federball, Bethlehemul (obicei de Crăciun, 
corespondentul german al Viflaimului) ș.a.

În afară de tradiții și de obiceiuri, germa-
nii au și anumite preparate culinare specifice 
sau pe care le prepară cu predilecție, în această 
privință remarcându-se următoarele specialități: 
Krumpiannockerln (găluște cu cartofi; se mă-
nâncă împreună cu lapte acru), Krautfleckerln 

Fig. 5. Evoluția numerică a membrilor organizației locale Rusca Montană,
a Forumului Democrat al Germanilor din România (sursa datelor: König, Lupșiasca, Țigla, 2013) 

* membri înscriși în organizația locală FDGR Oțelu Roșu
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(tăiței cu varză), Kletzenbrot (prăjitură cu fructe 
uscate; se prepară, de obicei, de Crăciun), Kraut-
suppn (ciorbă de varză; preparată, de regulă, cu 
prilejul Anului Nou), Kossuth-Kipferl (cornulețe 
din aluat fraged/pufos), Mohnpitta (prăjitură cu 
mac), Nussenpitta (prăjitură cu nucă și dulceață), 
Nuss-Stangerl (cornulețe cu nucă), Vanillekran-
zerl (fursecuri cu vanilie), Griessauflauf (prăji-
tură cu aluat de griș, consumată cu lapte dulce), 
Striezel (colac împletit), vinul de smochine etc.

4.12. Arhitectura specific germană
Deși în satele Rusca Montană și Ruschița 

a trăit în trecut o populație germană numeroasă, 
foarte puține clădiri au sau își mai păstrează în 
zilele noastre o arhitectură specific germană, așa 
cum se întâmplă în alte foste localități săsești sau 
șvăbești de pe teritoriul României, un exemplu 
edificator în acest sens fiind satul Viscri (comu-
na Bunești) din județul Brașov. Indubitabil că, o 
parte din casele cu arhitectură germană au fost 
demolate, mai ales în perioada comunistă, oda-
tă cu procesul de urbanizare forțată a așezărilor 
rurale, situație întâlnită cu precădere la nivelul 
satului Ruschița. În același timp, datorită profilu-
lui multietnic și al amestecului diverselor culturi, 
pe teritoriul comunei cercetate, identificarea unor 
clădiri cu o arhitectură exclusiv germană este 
destul de dificil de realizat.    

   
5. Concluzii

Cu toate că, în ultimele decenii, numărul 
persoanelor de etnie germană și vorbitoare de 
limba germană maternă a scăzut dramatic, fie pe 
cale naturală (decese), fie din cauza emigrației în 
masă, comuna Rusca Montană continuă să aibă și 
în prezent o aură multiculturală, ceea ce se reflec-
tă în special în toponimia și arhitectura locală, în 
graiul locuitorilor, în arta culinară sau în anumi-
te tradiții și obiceiuri specifice zonei. Practic, o 
parte destul de însemnată din populația de națio-
nalitate română, continuă să păstreze și în zilele 
noastre unele tradiții și obiceiuri moștenite sau 
împrumutate de la etnicii germani.

Un alt aspect, peste care nu trebuie să tre-
cem cu vederea, este faptul că, dacă, în trecut, 

germanii veneau pe actualul teritoriu al Români-
ei (implicit comuna Rusca Montană) în căutarea 
unui loc de muncă, în zilele noastre asistăm la un 
proces invers, un număr considerabil de locuitori 
ai satelor Rusca Montană și Ruschița lucrând în 
țări germanofone, precum Germania sau Austria. 
Pe de altă parte, anumite persoane (în principal 
de sex feminin) născute și/sau domiciliate în co-
muna Rusca Montană, s-au stabilit definitiv în 
Germania sau Austria, în urma căsătoriei lor cu 
cetățeni ai acestor țări.   

Nu în ultimul rând, din cele prezentate an-
terior reiese că, la nivelul comunei Rusca Monta-
nă, viitorul etnicilor germani și al vorbitorilor de 
limba germană maternă este unul cât se poate de 
sumbru. Prin urmare, dacă numărul persoanelor 
de etnie germană și vorbitoare native de limba 
germană va continua să scadă în același ritm 
înregistrat la recensămintele trecute, cel mai 
probabil, în următorii ani, respectiv până la ur-
mătoarele numărători ale populaţiei, acest grup 
etnic și lingvistic va „dispărea” în proporție de 
100%. 
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