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Poziţia geografică şi statutul juridic distinct, tradiţiile culturale şi
realităţile confesionale, la care se adaugă, după 1718, tendinţele reformiste ale
Coroanei, menite să pună în valoare, economic, militar sau politic, avantajele
oferite de noua provincie au asigurat Banatului o situaţie particulară, acesta
devenind o adevărată arie de convergenţă a civilizaţiilor şi influenţelor culturale,
punct de întâlnire a culturii occidentale cu cea a Europei centrale şi sud-estice,
într-un spaţiu şi un timp în evoluţie spre modern, care dislocă tradiţionalul,
deseori cu brutalitate, accelerează ritmul istoric, provocând rapide şi ample
prefaceri1. După primul război mondial, în condiţiile împărţirii Banatului între
statele succesoare ale monarhiei austro-ungare, vom vorbi doar despre populaţia
Banatului românesc, pentru care există la îndemână statistici2.
Recensământul din anul 1930 este considerat a fi primul recensământ
al României întregite, făcut pe baze absolut ştiinţifice. El oferă un total de
18.057.028 locuitori pentru România. Potrivit acestuia, populaţia totală a
Banatului românesc se ridica la cifra de 962.932, din care pe judeţe: Caraş –
200.929 locuitori, Severin – 239.586 locuitori şi Timiş-Torontal – 499.443
locuitori, la care mai adăugăm populaţia celor 11 aşezări sud-mureşene din
judeţul Arad necuprinse în suma iniţială, şi anume 22.974 locuitori. În mediul
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rural trăiau 789.379 locuitori, iar în cel urban 173.553 locuitori răspândiţi în
cele 7 oraşe (Reşiţa – 19.868, Oraviţa – 9.585, Lugoj – 91.580, Aradul Nou –
6.064, Caransebeş – 8.704, Orşova – 81.591, Lipova – 6.000, Timişoara –
91.580). Naţionalităţile existente în Banat acum sunt în număr de 17, plus alţii
şi neidentificaţi3:

3

Naţionalitatea

Număr locuitori total

Procentaj %

Români

514.035

54%

Germani

241.626

23,7%

Maghiari

99.233

10,4%

Sârbi, croaţi, sloveni

40.525

4,3%

Ţigani

17.883

1,9%

Cehi şi slovaci

14.110

1,5%

Evrei

11.299

1,2%

Bulgari

10.013

1,1%

Ruteni

3.886

0,4%

Ruşi

1.599

0,2%

Polonezi

594

-

Turci

171

-

Greci

27

-

Armeni

19

-

Albanezi

11

-

Huţani

7

-

Tătari

3

-

Alţii

6.975

0,7%

Neidentificaţi

820

-

Ibidem, p. 165-166; vezi şi Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie
1930, I, p. XXIV, XXVI, XXVIII.
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Conform unor statistici oficiale, la începutul anului 1939 Ţinutul Timiş
avea 1.748.648 locuitori, dintre care 307.051 la oraşe şi 1.440.797 la sate,
repartizaţi pe judeţe în felul următor: Arad – 428.114 locuitori, Caraş – 202.665
locuitori, Hunedoara – 336.466 locuitori, Severin – 245.543 locuitori şi TimişTorontal – 516.166 locuitori4. Recensământul din 6 aprilie 1941 prezintă o
cifră totală a populaţiei bănăţene de 1.235.224 de locuitori, cifră în care se
includ şi refugiaţii din teritoriile româneşti ocupate abuziv în urma Dictatului
de la Viena. Au sosit în număr mare refugiaţi din Transilvania de Nord, dar
majoritatea se reîntorc după 1945. Numeroşi intelectuali din Cluj-Napoca şi-au
găsit refugiul în Timişoara. La Biled s-au stabilit moţi şi crişeni. În timpul
războiului se modifică şi numărul bulgarilor din Banat. Astfel, în 1943, peste 20
de familii de bulgari părăsesc Banatul, formând în Bulgaria localitatea Bardanski
Geran. După 30 august 1940 (Dictatul de la Viena), sunt plasaţi în localităţile
Câmpiei Banatului o mică parte din foştii locuitori români din Cadrilater, dar şi
cei originari din Banatul sârbesc şi Macedonia (aromâni). S-au aşezat
macedoromâni în Săcălaz, Dudeştii Noi şi Becicherecu Mic. Români din
Iugoslavia au format colonii în Lovrin, Periam şi Lenauheim. Pierderile în război
şi scăderea natalităţii au dus la o micşorare cu aproape 38.000 de persoane în
numai patru ani (1941-1945). În intervalul 1930-1941, media natalităţii pe
întregul Banat a fost de 17,8‰, iar mortalitatea de 18,0‰, rezultând un deficit
geodemografic de 0,2‰. După încheierea războiului, o mică parte din populaţia
germană (membrii SS) din Banat se alătură trupelor germane, luând calea
Germaniei. Au fost deportaţi în Uniunea Sovietică o serie de cetăţeni, soldaţi şi
ofiţeri minoritari (deportarea germanilor şi evreilor). O parte din cehii şi slovacii
din Banat (aproape 3.000 de persoane) se repatriază în Cehoslovacia, unde se
stabilesc în sate din Boemia şi Slovacia, părăsite de germani5.
Conform unor statistici, la sfârşitul anului 1944 şi începutul anului 1945
populaţia Banatului era formată din: români – 40%, germani – 20%, maghiari –
15%, slavi (sârbi, bulgari, slovaci) – 15%, evrei – 3%, alte naţionalităţi
(italieni,turci, ţigani, francezi) – 7%6. Judeţul Caraş avea 191.233 locuitori,
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dintre care: români – 140.607 (73,5%), germani – 16.016 (8,3%), maghiari –
3.319 (1,7%), sârbi – 9.368 (4,8%), croaţi – 8.094 (4,2%), cehi – 6.675 (3,4%),
slovaci – 1.541 (0,8%), evrei – 223 (0,1%), ţigani – 4.729 (2,4%) ş.a.m.d.7 Din
păcate, nu deţinem informaţii precise privind populaţia judeţului Severin în acelaşi
interval de timp. Impactul social al reformei agrare (martie 1945), care a
expropriat terenurile mai mari de 50 ha, şi faptul că în timpul secetei din anii
1946-1947 Banatul nu a fost atins au determinat stabilirea a numeroase familii
de români din zona Moldovei în special în satele părăsite de germani. În această
perioadă sosesc şi numeroşi români din judeţul Hunedoara (doar din satul Boz
s-au aşezat circa 60%), din Crişana şi din Oltenia, respectiv din zone învecinate
Banatului. Migrează şi români din Muntenia şi persoane din URSS, toţi aşezânduse în zona de câmpie. Plata despăgubirilor de război Rusiei (2 miliarde lei) şi
staţionarea trupelor sovietice (până în 1958) au afectat economic şi social
Banatul8. Recensământul din 25 ianuarie 1948 relevă următoarele aspecte: o
populaţie totală de 1.220.552 de locuitori şi o densitate a populaţiei de 57 loc./
kmp. Populaţia urbană a crescut cu 7.000 de locuitori, prin faptul că Sânnicolau
Mare a fost declarat comună urbană. Structura etnică a populaţiei indică în
continuare ponderea majoritară a românilor (60,1%), urmaţi de germani (17,2%),
maghiari (12,8%), sârbi şi croaţi (4,0%) şi alte minorităţi (5,9%)9. Judeţul Caraş
număra, acum, 187.322 locuitori (144.500 români, 4.685 maghiari, 14.780
germani, 72 evrei etc.), iar judeţul Severin – 232.612 locuitori (194.365 români,
14.145 maghiari, 13.689 germani, 342 evrei ş.a.)10.
***
Europa ult imelor secole a fost marcat ă de două mişcări
contradictorii: conştientizarea comunităţilor lingvistice şi confesionale multiple
şi dobândirea sentimentului de identitate naţională. Prima mişcare a dat naştere
la plurilingvism şi interculturalitate. Condiţiile politico-economice, sociale şi
culturale din secolul al XX-lea a făcut dificilă abordarea problemelor etnice şi
7
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confesionale în întreg spaţiul sud-est european, fiind foarte dificil de realizat un
echilibru între tradiţiile locale şi influenţele externe. Banatul, însă, nu prezintă
forme tipice naţionalismului extrem, datorită unei convieţuiri exemplare între
majoritari şi minoritari. În Banat întâlnim relaţii complexe între majoritari şi
minoritari, respectiv întâlnim o interculturalitate tipică pentru sud-estul Europei.
Pentru a studia patrimoniul cultural bănăţean trebuie să relevăm importanţa
economico-socială a migraţiilor din sec. al XVIII-lea şi mutaţiile apărute după
trecerea de la dominaţia turcească la cea habsburgică. Fiecare element etnic şia lăsat o puternică amprentă pe diversitatea şi complexitatea culturală actuală11.
Termenul de „diversitate culturală” este folosit, de obicei, ca o descriere a
compoziţiei demografice a unei societăţi oarecare, în timp ce atunci când
discutăm de „multiculturalism”, „multietnicitate” şi „pluriconfesionalitate” ne
referim, îndeosebi, la implicaţiile politice şi cele de planificare demografică. În
acest sens, „multiculturalismul” nu este o simplă descriere a numărului de limbi
vorbite dintr-o anumită regiune geografică, cum este Banatul, sau dintr-o anumită
ţară, ci un scop care face posibil ca diferite grupuri culturale să trăiască laolaltă
pe soclul unei politici oficiale centrale sau locale. Relaţiile existente între grupul
predominant sau majoritate (români) şi minorităţile din regiunea studiată ne
determină să constatăm diferitele forme pe care le poate prezenta factorul politic.
Deoarece după anul 1918 societatea bănăţeană a fost guvernată sub umbrela
culturală românească, majoritatea grupurilor etnice şi-au putut menţine propria
limbă, tradiţiile familiale şi religioase. Pluralismul cultural determină
multiculturalismul. Acesta din urmă a găsit un spaţiu tipic de dezvoltare în
Banat, datorită politicii oficiale promovată sub administraţii diferite (austriacă,
maghiară şi românească) din secolul al XVIII-lea şi până în prezent. În acest
context, rădăcinile pluralismului cultural ar trebui căutate în Banat cu câteva
secole în urmă12. Conceptul de minoritate naţională nu poate fi înţeles decât pe
baza precizării corelaţiilor existente între naţiune, naţionalitate şi grup etnic.
Naţiunea este asociată influenţei factorilor politici, identificaţi, la rândul
lor, cu ideea de stat. În sens restrâns, naţiunea accentuează relaţia culturală a
unui grup specific de oameni şi reprezintă grupul de oameni care ocupă un
spaţiu geografic în care acceptă valori particulare comune; aceste valori sunt
de primă importanţă atât în alegerea teritoriului, cât şi în organizarea lui ca stat
11
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distinct. O serie de factori obiectivi (origine comună, limbă, religie, tradiţii etc.)
sau subiectivi (rolul afilierii naţionale a persoanelor în zonele bilingve de graniţă,
afilierea în spaţiile dintre regiunile unde există o limbă comună specifică unor
naţiuni diferite etc.) pot transforma naţiunea în timp. Naţionalitatea presupune
caractere obiective diferite faţă de alte grupuri de populaţie, sentimente de
separare şi de identitate etnică. Grupurile etnice sunt, adeseori, lipsite de
suveranitate, fapt care determină ca numeroase naţionalităţi să-şi schimbe forma
de acţiune într-o luptă pentru transformarea lor în naţiuni reale. Comunităţile
care nu au un obiectiv bine determinat şi care nu se bazează pe probleme
subiective în cadrul naţionalităţilor, dar care dispun de anumite cunoştinţe istorice
proprii şi de o conştiinţă naţională se numesc grupuri etnice. Un grup etnic este
un grup social care are o altă limbă sau, cel puţin, un dialect diferit de celelalte
etnii. Grupul etnic prezintă o unitate între membrii săi, o cultură individuală şi
un nume particular. Ajung doar două particularităţi din cele menţionate mai
sus, şi grupul de oameni poate fi considerat grup etnic. De obicei, aceste grupuri
nu sunt numeroase şi ocupă spaţii economice restrânse, cunoscute sub numele
de „sfere de umbră”. Grupul etnic este un termen referitor la diviziunea pe
verticală dintr-o societate, fiind parte componentă a unei populaţii mai
numeroase, posedând însă o cultură proprie. Membrii unor astfel de grupuri au
origine comună, reală sau imaginară, şi pot fi diferenţiaţi prin rasă, religie, origine
naţională, ori unele combinaţii între aceste elemente definitorii. Existenţa unor
astfel de grupuri etnice este rezultatul migraţiilor, iar procesele de asimilare şi
de integrare ale acestora sunt strâns legate de distingerea şi persistenţa legăturilor
etnice. Dacă există grupuri minoritare pe teritoriul unei ţări, acestea sunt părţi
componente ale naţiunilor independente şi poartă numele de minorităţi naţionale.
Este necesar a se preciza şi termenul cu utilizare generală, etnia. Ea
poate cuprinde fie naţiunea dominantă, fie o singură minoritate. În cadrul unei
naţiuni sunt mai multe etnii sau grupuri etnice. Etnia este o populaţie desemnată
de un nume sau etnonim, care se bazează pe aceeaşi origine, tradiţie culturală
comună, întărită de o conştiinţă de apartenenţă la acelaşi grup. Unitatea etniei
se sprijină pe o limbă, un teritoriu şi o istorie identice13.
Deosebirea doctrinară între „naţionalităţi” şi „minorităţi” s-a format în
timpul monarhiei austro-ungare, pe teritoriul căreia două minorităţi cartelate
dominau numeroase popoare care, ca şi întreg, erau majoritare acestora. După
13
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Tratatul de la Trianon, situaţia s-a schimbat, elementul românesc fiind superior
numeric maghiarilor şi germanilor din Banat, Crişana, Maramureş şi Transilvania.
A devenit, astfel, necesară denumirea de „minorităţi naţionale”, primul element
(minoritatea) referindu-se la raportul numeric dintre popoarele convieţuitoare,
cel de-al doilea (naţională) recunoscând entitatea naţională a minoritarilor, cu
toate drepturile care decurg din aprecierea entităţii ei naţionale. În sens larg,
minorităţile naţionale ar corespunde grupurilor de populaţie ale unui stat, diferite
de majoritatea semenilor săi prin apartenenţa naţională şi prin faptul că nu ocupă
un teritoriu politic şi administrativ specific în interiorul statului respectiv14.
***
Cehii au fost aşezaţi în şapte localităţi din sud-estul Banatului românesc,
ocupându-se mai ales cu lucrul la pădure şi cu mineritul. Au prezentat o relativă
izolare culturală şi social-economică15.
În secolele XVIII-XIX, alături de germani au fost colonizaţi în Banat şi
cehi. De obicei, cehii au fost racolaţi ca muncitori în domeniul minier, siderurgic
(Ferdinand, Nădrag, Rusca Montană, Steierdorf etc.) şi în porturile dunărene
(Orşova, Moldova Veche). Cehii care au convieţuit cu germanii au fost
germanizaţi. Marea masă a cehilor a sosit în prima jumătate a secolul al XIXlea ca specialişti în domeniul minier pentru localităţile de la Clisura Dunării,
Anina şi împrejurimi şi Reşiţa. Grupuri importante au fost aşezate ca muncitori
forestieri în câteva sate din sud-estul Banatului unde astăzi formează majoritatea
populaţiei. Ei sunt originari din localităţile Depresiunii Praga, spaţiul montan
înconjurător acesteia şi chiar din regiunea Boemia.
La recensământul din 1900, cehii din Banat reprezentau 1% din populaţia
Banatului, cu o concentrare în sud-estul Banatului, în cea mai mare parte în
Munţii Almăjului. Principalele nuclee s-au creat în hotarul localităţilor româneşti,
în areale montane izolate. Distingem grupările majoritare cehe din împrejurimile
localităţii Moldova Nouă, respectiv Gârnic, Sf. Elena, Berzasca, Liubcova,
comunităţile din zona Orşovei, cu satele Bigăr, Eibenthal, Ogradena Nouă,
precum şi cele două sate din sudul Munţilor Semenic, Ravensca şi Şumiţa.
Prezenţa cehilor în această zonă este legată de colonizările din anii 1820-1860.
14
15
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În această perioadă au fost atraşi cehi din Boemia cu scopul vădit al defrişării
pădurilor şi al înfiinţării industriei lemnului. Propaganda lansată populaţiei cehilor
şi boemilor a fost efectuată de către firmele sau persoanele particulare care au
luat în arendă exploatarea pădurilor din Banat. Deoarece spaţiile montane
prielnice acestui deziderat erau ocupate de autohtoni, pentru cei proaspăt aduşi
abia s-a găsit loc în regiunile deja defrişate sau defrişate ulterior. Acest ţinut a
aparţinut fostului „regiment de graniţă”, cu sediul la Caransebeş. Cauza rezidă
şi în faptul că autorităţile militare au fost de acord cu opera de colonizare a
cehilor şi boemilor (germanilor) din Banat. Majoritatea cehilor o formează
locuitorii celor şapte sate complet cehe din sud-estul Banatului: Gârnic (Gernik),
Sf. Elena, Ravenska (Ravensko), Bigăr (Schnellersruhe), Ogradena Nouă,
Şumiţa (Šumica) şi Eibenthal (Jevental)16.
În literatura geografică se specifică nivelul scăzut din punct de vedere
economic al coloniştilor recrutaţi, magnaţii oferindu-le de lucru cehilor doar o
perioadă de cinci-şase ani, apoi renunţând uşor la serviciile acestora. Coloniile
au fost înfiinţate în perioada 1823-1850; excepţie a făcut Şumiţa, unde ultimii
cehi au sosit în anul 1856. Antreprenorul Magyarli din Oraviţa şi guvernatorii
austrieci aveau o părere bună despre „spiritul colonizator şi energia cehilor”. În
comparaţie cu imigranţii slovaci, cehii erau mai perseverenţi. Primul obiectiv al
noilor colonişti cehi a fost crearea de şcoli şi biserici în localităţile nou înfiinţate.
Nivelul social al coloniilor a fost în continuă creştere până la primul război
mondial. Atât timp cât industria lemnului a fost înfloritoare în zonă, nivelul lor
de trai a fost acceptabil. Cehii specializaţi în cultura plantelor au provenit exclusiv
din zonele joase ale Cehiei (Depresiunea Praga). Câteva familii de cehi s-au
aşezat, alături de români şi germani, în Văliug (4,5%).
La recensământul din 1930, elementul ceh s-a păstrat majoritar în aceeaşi
zonă sud-estică a Banatului, apărând o nouă colonie minieră cehă, Baia Nouă.
Această localitate a luat fiinţă prin exodul cehilor din Bigăr, unde o parte din
mine au fost închise. Existau, astfel, opt sate cu majoritate cehă: Gârnic, Sf.
Elena, Bigăr, Baia Nouă, Eibenthal, Ogradena Nouă, Şumiţa şi Ravensca.
Criza economică a anilor ’30 a afectat şi industria lemnului, veniturile
cehilor devenind tot mai mici. Gârnicul şi Sf. Elena au fost centrele spirituale
ale cehilor cărăşeni şi localităţile cele mai populate cu cehi din Banat. Locuitorii
acestor sate nu se mai ocupau cu munca la pădure, orientându-se spre creşterea
16

Ibidem, p. 116.

477

vitelor. Cehii din Gârnic nu mai produceau decât pentru necesarul propriu.
Condiţiile naturale dificile au determinat ca până la 1940 să fie sărac şi satul Sf.
Elena, cea mai veche colonie cehă din Banat.
O important ă comunit ate de cehi a format -o minerii de la
Steierdorf – Anina. La Baia Nouă a lucrat populaţia masculină cehă din Bigăr şi
Eibenthal (navetişti). Numărul cehilor din satele Clopodia, Gârnic şi Sf. Elena
a fost în continuă scădere, din două motive: 150 de familii s-au întors în
Cehoslovacia după cel de-al doilea război mondial; circa 50 de familii au imigrat
în SUA17.
Cehii din Banat au fost şi sunt bilingvi; în secolele trecute, o parte a
cehilor cunoşteau limba germană, alţii chiar maghiara, iar în prezent vorbesc şi
limba română. Este cunoscut procesul de germanizare a acestora la finele sec.
al XIX-lea18.
Deţinem câteva informaţii legate de situaţia etnicilor cehi din judeţele
Caraş şi Severin în anii 1944-1948: locuitorii din comuna Steierdorf–Anina
(jud. Caraş), care s-au declarat de origine etnică cehă cu ocazia recensământului
efectuat la nivelul judeţului menţionat mai sus, erau somaţi să prezinte acte
justificative în acest sens de la Oficiul Parohial până la data de 28 decembrie
1944, în caz contrar fiind consideraţi germani şi trataţi ca atare, măsură
determinată de influenţa culturii şi civilizaţiei germane asupra cehilor şi slovacilor
bănăţeni19; la începutul lunii octombrie 1946, cehii care locuiau în comuna
Eibenthal (jud. Severin), în special cei înstăriţi, erau îngrijoraţi datorită zvonului
privind repatrierea forţată în Cehoslovacia, în regiunea sudetă, în cel mai scurt
timp posibil, riscând să-şi piardă avutul20; în luna februarie 1947, Comisia
cehoslovacă pentru înscrierea cetăţenilor români de origine etnică cehă pentru
repatriere în Cehoslovacia a ajuns în comuna Caransebeşul Nou (jud. Severin),
făcând propagandă în această direcţie, cu aprobarea Comisiei Aliate de Control
şi beneficiind de suportul logistic al Crucii Roşii Cehoslovace21; în iunie 1947,
un număr de cca. 2.000 de etnici cehi din comunele Gârnic, Sf. Elena şi Coronini
(jud. Caraş) erau pregătiţi pentru repatriere în Cehoslovacia, autorităţile
17
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administrative fiind preocupate de „umplerea golului rămas” după plecarea
acestora22; în luna aprilie 1948, primarul comunei Coronini a intervenit pe lângă
forurile superioare pentru a obţine loturile de pământ şi islazurile rămase de la
cehii din Sf. Elena, care s-au repatriat în ţara de origine în cursul anului 194723;
deşi cehii din satul Bigăr, care se repatriaseră în anul 1947, îi înştiinţau pe cei
rămaşi în România despre neîndeplinirea promisiunilor făcute de Comisia de
Repatriere şi solicitau intervenţia acestora pe lângă guvernul român pentru a li
se aproba revenirea în ţară, în ziua de 7 iulie 1948 un număr de cca. 40 de
familii de cehi din satele Zlatiţa, Gârnic şi Sf. Elena (jud. Caraş) au plecat spre
Cehoslovacia, drumul lung până în patria de origine urmând să fie parcurs cu
mai multe camioane (până la Orşova) şi, apoi, cu trenul24.
Cehii, colonizaţi în Banat în secolele XVIII-XIX, se ocupau mai ales cu
lucrul la pădure şi cu mineritul, apropiindu-se foarte mult de germani la finele
sec. al XIX-lea. După 23 august 1944, mulţi cehi de pe raza judeţelor Caraş şi
Severin s-au repatriat în Cehoslovacia, pentru „repopularea” regiunii sudete
(din care fuseseră expulzaţi germanii, în baza decretelor Beneš – n.n.), cu
aprobarea Comisiei Aliate de Control şi beneficiind de suportul logistic al Crucii
Roşii Internaţionale, deşi promisiunile Comisiei de Repatriere s-au dovedit, de
multe ori, imposibil de îndeplinit.
În concluzie, deşi au fost semnalate, uneori, animozităţi între elementele
etnice din judeţele studiate, în linii generale, raporturile au fost destul de bune,
confirmând gradul înalt de civilizaţie şi toleranţă caracteristic Banatului.

22

Făclia Banatului, Timişoara, anul II, nr. 349, 21 iunie 1947, p. 1.
SJCSAN, fond Legiunea de Jandarmi Caraş, d. 2/1948, f. 23.
24
Ibidem, f. 113, 117.
23

479

ASPECTS CONCERNING THE SITUATION OF THE CZECH
MINORITY FROM CARAŞ AND SEVERIN DISTRICTS (1944-1948)
Abstract
According to its population, these districts were formed predominantly
by romanians and their occupation were variated. The germans were colonized
in the eighteenth century and they were considered a factor of stability in Banat,
so they become the main minority at the end of the nineteenth century. They
were influenced by the movement lead ba Fritz Fabritius and by the integration
in the German Ethnic Group, Dodt and Donauland. The hungarians were
considered the newest element in Banat. After the Great Union their influence
decreased. Between 1944-1948 the authorities supervised the hungarians’activity
considered a contradiction to the state policy. The hungarians got together into
political groups, such as: Madosz.The serbians arrived between the fifteenth
and the eighteenth century. They proved to be great agriculturians, soldiers and
traders. The serbians started a process of influencing the whole population of
Banat. The jews were admitted by the chronicles with their presence in Banat
for the first time at the beginning of the eighteenth century. They initiated a
small industry, commerce and mass-media. The gipsies were mentioned on the
Banat territory for the first time in the fifteenth century. They were freed from
slavery in the middle of the nineteenth century, and they had a low educational
level, but after the second world war the discrimination dissappeared
officially.The czechs were colonised in Banat between the eighteenth and the
nineteenth centuries. Their occupations were working in the forest, mining and
so on. The ucrainians were established in Banat at the end of the nineteenth
century and they cut forests. They contributed to the construction of the
Caransebeş-Reşiţa railway in 1932. The slovacians arrived in Banat between
the eighteenth and the nineteenth centuries, as a result to the hungarian
colonisation. Unfortunately, we have a low level of information concerning
other minorities, such as: croatians, italians, russians, polish, turkish and others.
To sum it up, the relation between these ethnic elements were pretty good and
it underlined the high level of civilisation and tolerance of the region of Banat.

