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       Scrisori din secolul XIX din vremea emigrației înspre America de Nord

sursa: https://segu-geschichte.de/migration/
(Fragment din scrisoarea lui August Hölscher către tatăl său, Christoph Hölscher, trimisă din 
San Francisco în 27. März 1855)

Lucru bine cunoscut, de-a lungul vremii, chiar dacă o privim pe o axă istorică mai 
îndelungată,  oamenii  au  căutat  să  trăiască  acolo  unde  viața  era  mai  bună,  o 
constatare pe cât de simplă, pe atât de adevărată. Nu vrem să ne referim aici și  
acuma la extinderi, noi teritorii  cucerite prin confruntări armate - stare pe care din 
păcate o taim și astăzi, în secolul al XXI-lea, oricât de incredibil  și absurd ni s-ar 
părea  conflictul  militar  creat  de  invazia  rușilor  în  Ucraina  -,  ci  la  deplasări  ale 
populației, mânate de interese economice, poate în primul rând de bunăstare, ori, în 
orice caz, o viaţă mai ușoară decât cea oferită de societatea vremii și spațiului etnic 
în care trăiau. Mai precis, vom rămâne la fenomenul de emigrare către America de 
Nord, referindu-ne la germanii din secolul al XIX-lea. Voi delimita ori, mai degrabă,  
restrânge spectrul de referințe, la scrisorile pe care cei care și-au încercat norocul în 
țara tuturor posibilităților le trimiteau celor de acasă, în primul rând celor din familie.
Aceasta „disciplină”, a Scrisorilor de emigrare, se bucură în Germania de o atenție 
deosebită, mai ales în ultimele decenii. Ele constituie o sursă de neînlocuit a culturii, 
a vieții cotidiene și a științei emigrației în ansamblu ei. 
Există  până și  un  site  care  se  numește  http://www.auswandererbriefe.de/ și  care 
trimite la  Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt (Biblioteca de cercetări 
Gotha a Universității  din Erfurt),  instituție care, conform datelor pe care ni  le face 
cunoscute, deține cea mai mare colecție de acest fel, și asta la scară europeană. Nu 
mai puțin de 11.085 de astfel  de scrisori,  o adevărată sursă de istorie, pe cât de 
diversă,  pe  atât  de  interesantă  și,  poate,  mai  ales  foarte  des întrebuințată  drept 
material  didactic  ori  cercetări  științifice.  Tot  interesant  și,  pentru  mine,  oarecum 
neașteptat  este  faptul  că  aceasta  biblioteca  cooperează  cu  Institutul  German de 
Istorie din Washington (Deutsches Historisches Institut Washington), care conform 

https://segu-geschichte.de/migration/
http://www.auswandererbriefe.de/


informațiilor bibliotecii din universitatea din Trier, a lansat un nou proiect, sub semnul 
"America Letters", prin care se achiziționează scrisori  primite de emigranții germani 
așezați în SUA de la familiile ori rudele rămase în țară. Găsim aici, pe așa-numita 
platforma de învățare ori abordare a istoriei, pusă online la dispoziție de  SEGU (o 
abreviere de la  selbst gesteuert entwickelnder Geschichtsunterricht, adică Lecții pe  
cont  propriu  de dezvoltare a simțului  pentru istorie),  o introducere,  în  forma unei 
explicatii  pe intelesul  tuturor,  fără a intra în analiza amănunțită a fenomenului  de 
emigrație. Mai degrabă o ademenire, o invitație, ori poate trezire a curiozității elevilor, 
și nu numai a acestora. Ea este astfel formulată:
Aufgrund  der  schwierigen  Lebensbedingungen  infolge  der  Industrialisierung  
entschieden sich viele Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Im 19. und frühen 20.  
Jahrhundert  wanderten  etwa  6  Millionen  Menschen  aus  den  deutschen  Ländern  
(beziehungsweise ab 1871 dem Deutsche Reich) nach Übersee aus, um dort ein  
neues Leben zu beginnen. Die meisten von ihnen gingen in die Vereinigten Staaten.
Din cauza condițiilor grele de viață pricinuite de industrializare, mulți oameni au decis 
să-și părăsească țara natală. În secolul al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, 
aproximativ 6 milioane de persoane din landurile germane (sau, începând cu 1871, 
din Reichul german) au emigrat peste Ocean pentru a începe acolo o viață nouă. Cei 
mai mulți dintre ei au plecat în Statele Unite.
De ce se vor fi dus ei tocmai acolo, peste ocean, începând cu anii 1820, este lucru 
lesne de dedus: căutau acolo o viaţă mai bună, căci mai toți priveau Noul Continent, 
în speță, USA, ca pe un ținut al tuturor posibilităților, lucru care a rămas valabil până 
în zilele noastre. 
Personal, am avut de multe ori ocazia „să dau” peste astfel de Auswandererbriefe, cu 
trecere mare atât la publicul larg, cât și în instituțiile de învățământ, și mai ales în  
cele  de  cercetare.  Această  posibilitate  mi-a  oferit-o  natura  serviciului,  lucrând  la 
inventarierea  diferitele  fonduri  ale  arhivelor  comunale  care  aparțin  districtului 
Esslingen, arhive în care îmi desfășor activitatea. 
Caracterul  corespondenței  este  unul  strict  personal,  emigranții  împărtășind 
experiențele personale pe care viața de dincolo de Atlantic le-o oferea. Să nu se 
creadă că trăiau o viaţă în huzur, departe de un astfel de calificativ. În primul rând, se 
muncea în  condiții  extrem de dure,  uneori  și  pe timp de noapte,  timpul  de lucru 
variind intre  douăsprezece și  cincisprezece ore.  Bărbații,  se-nțelege,  căci  femeile 
rămâneau acasă cu copiii. Iar copiii, dacă veni vorba de ei, mulți dintre aceștia nu 
treceau mai departe de vârsta de doi-trei ani, căzând victime diferitelor boli, care, din 
lipsa medicamentelor, duceau din păcate la deces. Îmi aduc aminte de o scrisoare 
citită în unul din fondurile pe care arhivele la care lucrez îl deține: Descria destinul și  
starea unei familii ai cărei copii nu trecuseră – niciunul – de cinci ani; și fuseseră cinci  
de toți. Mulți dintre cei ajunși pe Tărâmul Făgăduinței nu stăpâneau alfabetul, astfel 
că, potrivit afirmațiilor istoricilor, se foloseau de serviciile de redactare a unei depeșe 
către cei din țara din care veneau, îndeletnicire preluată de oameni de specialitate. 
Desigur,  contra cost.  Modalitățile  era două:  prima,  cea prin  care emigrantul  dicta 
scrisoarea ca atare, a doua, aceea prin care acesta spunea în câteva fraze conținutul 
care trebuia să compună scrisoarea, iar caligraful ori redactorul formula scrisoarea 
cu propriile lui cuvinte, ceea ce conferea o ținută de cele mai multe ori superioară 
nivelului  de  cultură  generală  a  emigrantului.  Ele,  scrisorile,  trebuiau  să  fie  mult 
cuprinzătoare, căci nu rar se întâmpla ca intervalul dintre ele să atingă doi, trei sau 
chiar mai mulți  ani. Și, tot important, corespondența era destul de scumpă, taxele  
fiind piperate. Mai trebuie pus la socoteală și faptul că nu de puține ori, scrisorile 
trimise nu ajungeau la destinatar, lucru care reiese din conținutul unora dintre ele. În 



unele dintre ele, bunăoară, apare mențiunea că emigrantul nu primise răspuns la 
ultimele două, expediate cu unul sau mai mulți ani în urmă.
De altfel, în ansamblul ei, emigrarea era supusă multor cheltuielii și tot atâtor riscuri.  
Un bilet din Hamburg până în New-York costa prin anii 1840 echivalentul unui salariu 
mediu  pe  un  an  din  Deutscher  Bund (Confederația  Germană),  cum  se  numea 
teritoriul  german  din  acea  vreme.  Durata  voiajului  era  de  circa  șase  săptămâni, 
condițiile igienice aproape inexistente. Desigur pentru cei care aveau bilete de clasa 
întâi situația era o alta, precum, cu siguranță, și prețul. Am avut ocazia, tot la serviciu,  
să-mi treacă prin mănă acte care dădeau ca loc de naștere a unei persoane „Schiff 
nach New-York”, așadar pe vapor, în drum spre New-York. Nu toți rezistau la noul 
regim de viață, unii, și nu chiar puțini, se întorceau după doi trei ani, alții chiar mai  
devreme, mai toți din motive de sănătate și se trezeau din nou acasă, unde, după ce 
se întremau, trebuiau s-o ia de la început.  Sunt părți  ale emigrației  care alunecă 
uneori și în umbră, înspre partea lor mai întunecată. Dar lista celor care au reușit 
acolo  este  mult  mai  lungă  decât  a  acelora  care  au  trebuit  să  guste  din  amarul  
eșecului. Din fericire. 
Cei care luau drumul spre America reprezentau toate păturile sociale, dar, marea lor 
majoritatea era formată din oameni cu o situație materială nu tocmai de invidiat. Din 
zona în  care  trăiesc  eu (Baden-Württemberg)  foarte  mulți  au ajuns în  New-York, 
Pennsylvania, Ohio, Chicago, dar și în alte state din SUA. Un exemplu-paradă al 
reușitei  în  pe  Continentul  Nou  a  rămas,  printre  alții,  Jakob  Friedrich  Schöllkopf, 
originar din orașul Kirchheim unter Teck, astăzi, județul Esslingen. În anul 1841, când 
tăbăcarul, căci aceasta ii era meseria pe care o învățase și pe care o practica, s-a  
hotărât să-și încerce norocul în America, nimeni nu bănuia ce ascensiune avea să 
cunoască, nici  măcar el  însuși. Printr-un exemplu de perseverență rară, o muncă 
asiduă și orientată mereu înspre nou, unul din lumea tehnicii, a  ajuns o personalitate  
în domeniul industriei textile – a fost, printre altele, pionier în tehnica coloranților de 
anilină și,  mai apoi, cel care a pus bazele primei instalații  hidraulice din Cascada 
Niagara, ceea ce i-a adus nu numai o stare materială aparte (devenise milionar, și  
asta în secolul al XIX-lea), ci și un renume deosebit. Cel de-al doisprezecelea din cei  
cincisprezece  copii  ai  familiei  tăbăcarului  Heinrich  Schöllkopf  și  al  Christinei 
Margaretha  Majer,  de  la  poalele  Munților  Schwäbische  Alb  din  Württemberg 
„cucerise” America.

Schöllkopf  Kraftwerk  Nr.  3,  Niagara 
County, NY (sursa: www.wikipedia.org)
Din  păcate  nu  am  găsit  nimic  din 
corespondența lui Schöllkopf cu familia 
din  Germania,  dar  sursele  precis  că 
apar  dacă se  întreprinde o  cercetare 
mai amănunțită. Dacă scrisorile de pe 
front - din timpul Războiului cel Mare, 
cum  a  fost  el  două  decenii  numit, 
înainte  de  a  trece  la  noțiunea  de 
Primul Război Mondial, dar și cele din 
lagărele  de  prizonieri,  fie  ele  în 

Germania nazistă (Zwangsarbeit,  munca forțată),  ori,  după terminarea Celui  de-al 
Doilea Război Mondial, din Rusia, unde au fost deportați etnicii germani – au avut și 
găsesc mai  departe mulți  cititori,  ele  sunt,  prin  conținutul  lor  de la triste  până la 
tragice, întunecate de răsfrângerea directă a războiului asupra vieții de zi cu zi. Alt  
caracter pot să îmbrace cele ale emigranților, ele constituind o oglindă a socialului,  



chiar dacă prisma este de ordin subiectiv. Nu vorbim aici de scrisorile oficiale, mai 
precis notariale, făcute de oameni de specialitate, ci de indivizi care, de multe ori au 
ales calea străinătății din motive economice. Și asta la modul deschis, fără nici un fel  
de „perdea”.  Parte dintre ei  lăsau acasă o situație oarecum neclară din punct de 
vedere notarial. Pentru a fi reprezentați, căci dările către stat (cele impozitare) aveau 
loc,  emigrații  încredințau  o  persoană  printr-o  procură,  care  administrau  posesia 
funciară, și îi reprezentau în caz de succesiune, de pildă. În fiecare oraș mare din 
SUA,  în  care  au  ajuns  refugiații  din  Confederația  Germană,  respectiv,  din  1871 
Imperiul German, aveau reprezentanță consulară. În documentele pe care am avut 
ocazia să le inventariez am întâlnit deseori acte eliberate de notari germani stabiliți  
pe Noul Continent. Ajunge să vezi un astfel de sigiliu, mai mult decât elegant, pentru 
a realiza faptul că viața publică de peste Atlantic cunoștea o înflorire care încä nu 
ajunsese în țările europene, ori, cel puțin, în spațiul Imperiului German. 
Colecţia de Auswandererbriefe din biblioteca amintită mai sus, se întinde pe aproape 
100 de ani. Cele aproape 12.000 de scrisori au circulat între anii 1820 și cca. 1900.
Pentru că ele sunt, în marea lor majoritate, protejate (dreptul de autor), ne-am oprit la  
una la care accesul online este liber. Ea se află în arhivele orașului Heilbronn, în 
partea de Nord-Est a landului Baden-Württemberg. 



Scrisoarea lui Heinrich Demler către părinți, aflați în Lauffen pe Neckar, din anul 1835. O 
relatare despre călătoria acestuia din portul Le Havre (Franța) la New York (manuscris aflat în 
fondul Stadtarchiv Heilbronn E001-83), pag. 1

Spicuim din cuprinsul ei:
„Washington, 9 ian. 1835
Iubiți părinți, frați și surori 
[...] 
Să dea Dumnezeu ca scrisoarea mea să ajungă la voi și să vă găsească pe toți în cea mai 
bună stare de sănătate. Sănătatea noastră nu a avut de suferit în urma acestei călătorii 
chinuitoare. 



[...] 
Am plecat duminică, 25 mai, pe vântul cel mai bun, pe o mare navă americană cu trei 
catarge, pe nume Manchester, sub comanda căpitanului Swift. Echipajul era format din 2 
ofițeri, 18 marinari, 3 negri. Pasagerii erau 18 în cala superioară (aceștia au plătit 500 de 
franci fiecare), 230 în cala noastră, majoritatea renani. Vântul era nemaipomenit de puternic. 
În trei ore pierdusem din vedere tot pământul. Knorpp și cu mine, împreună cu alți câțiva 
tineri, i-am ajutat pe marinari să strângă și să tragă pânzele. Dar curând ne-am văzut în 
imposibilitatea de a face acest lucru, căci ne-au cuprins amețeli și un disconfort atât de mari, 
încât ne-am zbătut ca niște bezmetici. Am coborât mai apoi în cala vaporului. Nimic mai 
barbar nu poate fi văzut decât împachetarea aici a unor ființe (...) care au fost înșelate în 
toate modurile posibile, totul mai nebunesc decât comerțul cu sclavi. Pe toată lungimea calei 
navei, pe ambele lături, se află paturi de scândură, câte 2 unul peste altul, atât de joase, 
încât nu se poate sta în poziție verticală. Într-un pat sunt 4, 5  ori 6 persoane, iar bagajele și 
mâncarea sunt în mijloc, într-un talmeș-balmeș. Nimeni nu ne prevenise și nimeni nu era 
pregătit pentru furtuna din prima zi. Lucrurile mele erau bine legate, dar ale celorlalți 
căzuseră peste ele, totul era în dezordine. Bieții oameni erau blocați într-o gaură întunecată 
și aveau rău de mare de cel mai înalt grad, pierderi complete de memorie, amețeli, vărsături 
de 10 ori într-o oră. 
[...]. 
Eu vorbeam franceza și germana, doctorul franceza și engleza. De aceea a trebuit să facem 
mereu pe tălmacii. Căpitanul și marinarii vorbeau doar engleza. A trebuit să ne gătim singuri, 
cauză din care în fiecare zi existau certuri între cei din bucătărie. Apropo, călătoria a decurs 
fără probleme. Vremea s-a schimbat frecvent. Furtuna, ploaia, ceața, calmul, vremea bună s-
au succedat una după alta. Chiar la început, nu am văzut soarele timp de 11 zile la rând. A 
trebuit să trecem prin 7 furtuni. Una din cale-afară de furioasă a fost într-o singură noapte, 
după ce marea fusese luminată în cel mai viu mod cu o noapte înainte, ca și cum toate 
stelele s-ar fi așezat pe suprafața ei. Căpitanul nostru a vorbit cu cei de pe alte 5 nave pe 
care le-am întâlnit rând pe rând. Lebedele, rațele și petreii sălbatici ne-au urmărit pe tot 
parcursul drumului. Turme întregi de pești, mari cât un porc, ne înconjurau, când vremea era 
frumoasă. Am văzut în depărtare până și pești-balenă. Era mereu foarte frig, iar ghizii noștri 
se temeau că vom da peste aisberguri. În cele din urmă, pe 1 iulie, am văzut pământul la ora 
6. Seara eram deja ancorați la 3 mile de New York. Doctorul i-a găsit pe toți în cea mai bună 
stare. Patru copii se născuseră pe apă și fuseseră aduși la țărm în stare bună de sănătate. 
Pe 3 iulie am fost debarcați. Oh, este cu siguranță o trăire atât de plăcută să pui din nou 
piciorul pe pământ solid și verde după atâtea ore mohorâte. Am avut destule nopți nedormite. 
Noi, echipajul tânăr și muncitor, eram adesea uzi până la piele. 
New York este cel mai mare și mai comercial oraș din America de Nord. Navele franceze 
navighează aproape toate acolo și îi sfătuiesc pe fiecare dintre compatrioții mei să nu 
navigheze spre Olanda sau Bremen, ci spre Havre de grace, este mai confortabil și mai puțin 
costisitor pentru ei, dar trebuie să fie foarte atenți la brokerii pungași. 
[...] 
trimit cele mai bune salutări părinților, fraților și surorilor precum și prietenilor. Rămân 
prietenul și fiul dumneavoastră sincer Heinrich Demler, instalator, rugându-vă să-mi trimiteți 
cât mai curând un răspuns.“

Iată că ne-a trebuit doar o singură scrisoare concepută și expediată de un emigrant așezat în 
SUA și avem deja o imagine a condițiilor mai mult decât grele prin care treceau cei care 
aveau curajul – căci era intr-adevăr o probă de curaj – să-și încerce norocul pe Noul 
Continent. Migrația din Germania înspre America continuă și în ziua de astăzi; e adevărat la 
cu totul și cu totul alte dimensiuni. Iar balanța este un pic răsturnată: dacă în anul 2020 au 
emigrat peste opt mii de cetățeni din Germania înspre SUA, mai bine de zece mii au făcut 
drumul i napoi, repatriindu-se.


