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Aparent şi la modul foarte
ge  ne ral, românii par mai pre o -
cu paţi să-şi scrie istoria con -
tem  porană, cu precădere pe
cea personală, ig norând, dacă
nu chiar negând, is toria re cen -
tă. Prezenţa blogului „Istoria
Ba natului“ în spaţiul pu blic do -
ve deşte că există şi o altă a -
bor  dare. De ce acest demers?
De ce informaţie publică şi nu
co  lec ţie personală, de ce blog
şi nu car te tipărită? 

În ultimele două decenii is to -
ria noastră este abordată din
mul  tiple puncte de vedere, a a pă -
rut o mare diversitate de opinii,
fapt în bună măsură firesc, după
ce timp de aproape 50 de ani toţi
isto ricii au fost obligaţi să îşi în su -
şească numai punctul de vedere
oficial. Astfel, acum, beneficiind
de libertatea totală de expunere
a opiniilor, istoria a început tot
mai mult să fie abor da tă de per -
soa ne care o cunosc numai su -
per ficial sau o interpretează la
mo dul speculativ. Cititorul sau as -
cul tătorul neavizat poate cădea în
cap cana întinsă, confundând de
mul te ori istoria reală, bazată pe
do cumente şi mărturii sigure, cu
a cest tip de abordare, care poate
ajunge la „rezultate“ mult mai ră -
su nătoare. Prin blogul meu în -
cerc să readuc istoria acolo unde
îi este locul, adică să dovedesc
faptul că se poa te ajunge la re -
zul tate inte re san te şi fără a căuta
sen  za ţio na lul cu orice preţ. Blo -
gul este re zul tatul unor cercetări
pe care le-am întreprins timp de
a proape două decenii şi pe care
a cum le continui în mod public,
sub ochii cititorilor şi de multe ori
cu concursul acestora. 

Comparativ cu istoria pe
care o învăţam la şcoală, cea
în făţişată pe blog pare una mă -
run tă, a oamenilor mici. Con -
 tea ză o astfel de istorie?
Pen tru cine? Cântăreşte ea ce -
va în in teriorul istoriei mari,
cea care a jun ge în manual?

De multe ori oamenii deţin
măr  turii istorice importante, că ro -
ra poate nu le-au acordat in te re -
sul cuvenit sau poate nu au avut
cui să povestească despre ele. În
acest sens, blogul meu constituie
şi o provocare, adică mulţi oa -
meni citind articolele prezentate
pot face legătura cu informaţii pe
care le deţin ei, care provin din fa -
mi liile lor, din localităţile lor de ori gi -
ne, şi nu de puţine ori simt nevoia
să le facă cunoscute o pi ni ei pu -
bli ce. Istoria aceasta pare mă -
runtă numai la prima vedere,
pen   tru că toate evenimentele cu -
nos   cute de unele comunităţi re -
strân   se au legătură cu contextul
ge  ne ral. Niciun fenomen istoric
nu apare întâmplător sau ac ci -
den  tal, el trebuie privit neapărat
în raport cu ceea ce se petrecea

în acelaşi timp în regiunea noas -
tră, în ţara noastră şi în regiunile
în   vecinate. Istoria Banatului a a -
juns din păcate un fel de puzzle,
s-a spart în multe bucăţele şi a -
cum trebuie să o reconstituim îm -
bi   nând cu multă răbdare aceste
bu  căţele sau reconstituind ceea
ce s-a pierdut. 

Ce are deosebit Banatul şi
is toria lui, comparativ cu ce le -
lal te provincii istorice?

Banatul a avut de-a lungul
tim  pului un regim destul de ingrat
din punct de vedere istoric. Încă
de pe vremea turcilor şi apoi a a -
u s triecilor, el a fost o provincie de
mar gine, ceva periferic, o veş ni -
că monedă de schimb între di fe -
ri tele puteri existente la un mo -
ment dat şi ca atare destul de ne -
gli   jată de către centru. După u ni -
rea cu România din 1918 a ce as -
tă situaţie s-a păstrat din păcate
în mare măsură. Comparativ cu
al  te regiuni, Banatul a fost tratat
ca un element de mâna a doua,
iar studierea trecutului său a fost
pro  fund neglijată. Ca să exem pli -
fic, pot spune că până în 1990 în
Ba nat nu au existat o facultate
sau un institut de istorie, studenţii
pro  venind din această regiune
tre  buind să înveţe mai mult istoria
o fi cială din alte centre. Eu însumi
m-am format ca istoric la Iaşi şi
pot mărturisi că în cinci ani de fa -
cul  tate abia dacă am auzit de do -
uă-trei ori rostindu-se cuvântul
„Ba  nat“ în cadrul cursurilor au di -
a te. Aceasta m-a determinat încă
de atunci să întreprind cercetări

pe cont propriu în bibliotecile de
a  co lo, pentru a încerca să aduc şi
cu noaşterea istoriei regiunii me le
la un nivel cât de cât apro piat de
ceea ce aflam în rest. Am admirat
a co lo tenacitatea moldovenilor
de a-şi cunoaşte trecutul şi ac -
cen  tul pus de ei asupra pe ri oa de -
lor celor mai faste din istoria lor, cu
prin cipala greutate asupra lui Şte -
fan cel Mare, de unde pornea
prac     tic totul. Ei au un adevărat cult
pen  tru perioada medievală ca re a
re prezentat epoca de glo ri e a isto -
riei Moldovei şi peste două treimi
din tre studenţii de aco lo in ten ţio -
nea ză să devină me dievişti. In spi -
rân du-mă din exem plul lor, am
iden tificat la rân dul meu perioada
cea mai fastă a tre cu tu lui Ba na -
tu lui, care aco pe ră epoca mo der -
nă de după cucerirea austriacă
din 1718 şi merge până la in stau -

ra rea comunismului în 1948, adi -
că 230 de ani de mare dezvoltare
şi de profundă modernizare din
toa te punctele de vedere. Por -
nind de aici, am desfăşurat cer -
ce  tări care să facă lumină asupra
mul tor lucruri uitate pe nedrept.

Din tot ce are Istoria Ba na tu -
lui deosebit, ce anume vă sus -
 cită în mod special in te re sul?

Tot ceea ce are legătură cu
tre  cutul nostru. Evident, cele mai in   -
citante subiecte sunt acelea de -
spre care până acum se ştia foar -
 te pu ţin sau deloc. În acest sens,
du pă cum spuneam, blogul îmi re -
zer vă şi mie numeroase sur  prize,
pen tru că am ajuns să des copăr
din mărturiile cititorilor nu me roa -
se lucruri pe care nu le cu noş te am
acum doi ani. Dau câteva e xem -

ple. După ce scriitoarea Her ta
Müller a primit Premiul Nobel în
2009, am considerat de cu viin ţă
să prezint pentru publicul ro mâ -
nesc o scurtă istorie a fe no me -
nului Aktionsgruppe Banat, cu
ca re aceasta avusese multiple
le gături. După prezentarea ac ti vi -
tăţii scriitorilor germani bă nă ţeni,
membri ai acestui grup, am fost
contactat de Carl Gibson, fost lider
al Sindicatului Liber al Oa me nilor
Muncii din 1979, care mi-a de -
scris pe larg rolul acestuia în miş -
ca rea disidentă bănăţeană. Pen -
tru că Gibson se cunoscuse în de   -
tenţie cu lideri ai opoziţiei re li gi -
oase, mi-a facilitat cunoaşterea şi
a istoriei A.L.R.C. (Apărarea Li -
ber tăţii Religioase şi de Con şti in -
ţă) în regiunea noastră. Foştii stu -
denţi timişoreni din 1956 Anatol
Mus celeanu (care acum trăieşte

în Bacău) şi Gudrun Winkler din
Ger mania mi-au trimis amintiri şi
do cumente inedite privitoare la
gre va la care participaseră în tim -
pul revoluţiei anticomuniste din Un -
 garia, pentru care au fost
ex ma triculaţi. Nu în ultimul rând
vreau să îl amintesc pe ţăranul
Scrob  Pe  tru din Şomoşcheş, ju -
de ţul A rad, participant de frunte
la răs coa la anticomunistă din
1949. Va  ra tre cu tă am fost a bor -
dat de fiul a ces tu ia, care mi-a
înmânat o re mar ca bilă poezie
inedită com pu să de ta  tăl său în
timpul de ten ţi ei su fe rite după
înăbuşirea răs coa lei şi pe care
am avut onoa rea să o pu blic în
premieră pe blog, in tro du când-o
astfel în cir cu i tul li te ra tu rii de
detenţie de la noi, din care s-a
păstrat din pă ca te foarte puţin
pâ nă acum.

Aveţi o colaborare directă
cu alţi pasionaţi de istoria
Ba  na tului?

Da, am o colaborare foarte
bu nă cu numeroşi alţi împătimiţi
ai trecutului nostru, pe care voi
în cerca să îi enumăr pe scurt în
con tinuare. Am întreprins nu me -
roa se excursii istorice prin locuri
de mare semnificaţie împreună
cu Adrian Drăgan şi cu colonelul
în rezervă Gheorghe Popoviciu,
ca re sunt foarte animaţi de in te re -
sul pentru trecut, au cunoştinţe so -
lide în domeniu, deţin mărturii foar -
te interesante ale istoriei noas tre
şi în special cel de-al doi lea este
un ghid neegalat pe că ră rile ju de -
ţu lui, ale cărui cele mai as cunse
cot loane le cunoaşte la per fecţie.
O extrem de bună co la borare o
am cu Robert Babiak, re şiţean a -
flat în Germania, la fel de bun cu -
nos cător al trecutului regiunii noas -
 tre şi coautor la multe ar ti co le de
pe blog. Tot din Germania am be -
ne ficiat de susţinerea Ma ri ei Wes -
selak la elucidarea tre cu tu lui lo -
ca lităţii Lindenfeld, din care pro -
vi ne, localitate care acum es te
din păcate părăsită complet, sau
de cea a lui Günther Fried mann,

ori ginar din Tirol, care la fel mi-a
fă cut cunoscute multe amănunte
din trecutul acestuia. Din Franţa
am avut parte de ajutorul lui Ra -
du Portocală, nepotul fostului pre -
şe dinte al consiliului de ad mi nis -
tra ţie de la U.D.R., ulterior mort la
Si ghet, care mi-a trimis o bio gra -
fie detaliată a acestuia. Alte do cu -
 mente şi informaţii am primit pe
par cursul timpului de la Ioan Cor -
nel Chira, Anton Schulz, Pe tri că
Ră dulescu, Traian Popescu,
Wal  ter Woth şi alţii, tuturor mul ţu -
min  du-le şi pe această cale în
mod deosebit pentru contribuţiile
aduse la cunoaşterea trecutului
nostru.

În final, legat de acest pro -
iect, până în prezent, ce insa -
tis facţie aţi avut şi, pentru a în -
che ia, sper, într-un ton pozitiv,
ca re a fost satisfacţia dum nea -
voas tră majoră? 

N-aş putea spune că am avut
pâ nă acum vreo insatisfacţie de -
o sebită. Poate doar pentru faptul
că nu am început mai devreme
a  cea stă activitate. Blogul conţine
pâ nă acum un număr de 115 ar -
ti cole, fiind ac cesat de aproape
56.000 de ori de către cititori pro -
ve nind din 69 de ţări. Majoritatea
ce lor 177 de comentarii făcute de
aceştia au fost favorabile.„Istoria
Banatului“ pe Facebook, a adu -
nat în patru luni a pre cie rile a pes -
te 550 de vizitatori, de păşind pa -
gi nile unor instituţii de prestigiu ca
ni vel de aderenţă.  Cea mai mare
bu curie pentru mine este atunci
când cineva îmi spune că a aflat
lu cruri necunoscute până acum
de pe blogul meu. 

Vă mulţumesc.

A consemnat
Carl Walter Fleck

Interviu cu doctor în istorie Mircea Rusnac,

cercetător al Istoriei Banatului

Referinţe
Mircea Rusnac s-a născut

în 23 iulie 1971, în Reşiţa. Este
licenţiat al Facultăţii de Istorie
a Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza“ din Iaşi (1995), doc    tor
al aceleiaşi instituţii (2001), cu
lucrarea „Războiul ci vil din
Spa  nia (1936-1939). A ti tudinea
o  fi cială şi oficioasă a Ro  mâ ni -
ei“. A publicat peste 100 de
stu  dii de istorie mo der nă şi
con   tem po rană, o parte a a ces -
 to  ra fiind re unită în lu cra rea
„Banatul în pe rioada ocu pa  ţi -
ei militare so vi etice (1944-
1958)“. Este au to  r al lucrării
„Că  u tări prin cea ţa trecutului.
Is  to ria Reşiţei de la începuturi
pâ  nă în 1855“ şi publică pe
Internet ar ticole de pro fil pe

blo gul per so nal is to ri abanatu -
lui.word press.com.

 Cea mai mare bucurie pentru
mine este atunci când cineva îmi
spune că a aflat lucruri necunoscute
până acum de pe blogul meu.
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Banatul a fost tratat ca un

element de mâna a doua


