
O excursie scurtă de o zi, în 
care  plonjăm  în  detaliile 
istoriei  unei  zone  aparent 
„uitate  de  istorie”.  În  epoca 
high-tech de azi, urmele gloriei 
industriale  ale  acestei  zone, 
trăite sub bagheta administraţiei 
austriece şi aduse de coloniştii 
din toate colţurile imperiului, 
par anacronice – dar au un farmec 
aparte.
Oraviţa ne aşteaptă cu un teatru 
unicat (deşi, la vremea sa, era o 
copie  a  unui  celebru  teatru 
vienez), iar călătoria cu trenul 
pe cea mai veche linie montană la 
vest  de  Viena  ne  poartă  prin 
peisajele deosebite ale carstului 
bănăţean.
Excursia  durează  doar  o  zi;la 
întoarcere  putem  trece  prin 
Reşiţa, pentru a vedea colecţia 
de locomotive cu aburi.

Oraviţa & Anina: Austria în miniatură, ca acum 100 de ani
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Pornim de la Timişoara dis-de-dimineaţă, 
şi  ne  îndreptăm  spre  sud,  trecând  prin 
pusta  Banatului;  zona  poartă  urmele 
istoriei multietnice dar şi ale interferenţelor 
culturale: turnurile baroc ale bisericilor se 
iau  la  întrecere,  indiferent  dacă  aparţin 
unor biserici ortodoxe româneşti, ortodoxe 
sârbeşti sau catolice. Dealurile Vârşeţului 
rămân în urmă, pe dreapta, ne îndreptăm 
spre Oraviţa. 

Oraviţa este un orăşel pitoresc, aşezat la 
poalele Munţilor Banatului. La ora actuală 
Oraviţa  se  zbate  în  faliment  generalizat, 
dar aici este unul dintre primele locuri din 
estul  Europei  unde,  sub  bagheta 
administraţiei  austriece,  revoluţia 
industrială  şi-a făcut apariţia  la  începutul 
secolului  al  XVIII-lea.  Vectorii  acestei 
dezvoltări au fost nenumăraţii colonişti ce 
au sosit aici: atât mineri din Tirol, Carintia, 
Boemia  etc.  cât  şi  funcţionari  vienezi. 
Chiar şi după ce ghidul explică detalii din 
istoria  Oraviţei  în  ultimii  300  de  ani, 
aspectul  teatrului  (renovat,  o  bijuterie  a 
barocului  târziu  şi  clasicismului  vienez) 
este absolut  surprinzătoare pentru turişti. 
Teatrul din Oraviţa este cel mai vechi de 
pe  teritoriul  actual  al  României;  este  o 
copie în miniatură a vechiului Burgtheater 
din Viena, mărturie al caracterului emfatic 
al culturii burgheziei orăviţene la începutul 
secolului  al  XIX-lea.  La  Oraviţa  multe 
clădiri  –  completate  cu  detaliile  istorice 
explicate de ghid – ne poartă în atmosfera 
secolelor  trecute,  pe  când această  zonă 
era  un  bastion  industrial  de  seamă  al 

monarhiei habsburgice.

Spre deosebire de Oraviţa, Anina este un 
orăşel situat în miezul zonei  montane, în 
zona  cumpenei  de  apă  dintre  bazinele 
Caraşului  şi Nerei. Cartierele Aninei sunt 
răsfirate  printre  munţi,  pe  la  obârşiile 
diverselor pâraie tributare celor două râuri. 
Unul dintre aceste cartiere este Steierdorf; 
aici  a început  să se scrie  istoria acestor 
locuri: la 24 iunie 1773 au sosit aici primii 
colonişti  –  34  de  familii  de  lemnari  din 
Stiria (Steiermark). Printr-o scurtă vizită la 
Steierdorf  aflăm mai multe despre aceşti 
nici  250 de ani de istorie;  unele aspecte 
sunt  mai  vesele,  altele  mai  triste  (însă 
toate sunt captivante!).
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