
Comentarul nostru in limba românã. 

 

Va salut românilor, visitatorii sitului nostru ! 

Eu sunt webmasterul sitului foºtilor locuitori (mai târziu numiþi: noi) din 
Tomnatic (Banat), numit în limba germanã: Triebswetter. Noi n-avem nimic 
împotriva nici unui român, ºi aceasta trebuie sa vã fie foarte clar. Noi am fost 
ºi mai sântem împrieteniþi cu români, care trãiesc în Romänia sau Germania.  

Noi am pãrãsit România în timpul dictaturii comuniste, tocmai din cauza þelurilor  
întemeiate ºi urmãrite de cãtre comuniºti, care se gãsesc din pãcate astãzi  
în occident (Germania, Elvetia, Franta�), unde fac reclame falsificate, ceea  
ce se reflectã ºi la comentatori- care împrãºteaza minciuni nemaicunoscute-  

în priviinþa romanului �Jacob se hotâreºte sã iubeascã�.  
Noi am criticat de la inceput conþinutul romanului al lui C.D.  

Florescu. Aceasta critica se referã numai la roman si nu la români  
(atenþie la folosirea cuvintelor: roman si român). 

Dapã ce mai multe persoane din Triebswetter, care au studiat în 
România la Facultãþiile de Românã-Germanã (Timiºoara, Iaºi),  

au citit romanul in limba germanã, am ajuns la urmãtoarele concluzii: 
 
 

�Jacob se hotâreºte sã iubeascã�  

de Cãtãlin Dorian Florescu.  
Un român descrie Triebswetter (rom. Tomnatic) ca un sat nemþesc bãnãþean, în care nu a trãit 

niciodatã ºi inventã obiceiuri ºi identitãþi strãine despre locuitorii germani (nemþeºti). El le descrie cã ar 

fi murdari, mirosând urât (putând), beþivi, asasini, vânãtori de þigani, incendianþi (dau foc la casa 

þãranilor), luând ostatici ºi foloseºte nume de familie reale pentru personajele ºi stramoºii lor cu 

poveºtiri cu rol înjositor, preluate dintr-o Carte a Familiilor din Triebswetter folosind o descriere cu 
calitãþi excepþionale ºi cu o performanþã sciitoreascã excelentã. El s-a ostenit intr-adevãr foarte 

intensiv pentru a falsifica identitatea ºi istoria noastrã. Aici aflaþi tot ce ar trebui sã afle cititori nebãnuiþi, 

ºi totul, ce în împrejurimea reclamei pentru roman se ascunde cu vehemenþã. 
 
 

Romanul: �Jacob se hotâreºte sã iubeascã� 

de Cãtãlin Dorian Florescu. 
 

Acesta nu este un roman istoric al ºvabilor din Banat, aceasta nu este o epopee a familiei Obertin, 
aceasta este o criminalizare a stramoºilor noºtri din Lotaringia, aceasta este o falsificare eclatantã 

a identitãþii ºvabiilor din Banat, aceasta este o descriere înjositoare a locuitorilor din Triebswetter 
în special ºi a ºvabilor din Banat în general. 

 
Flosirea numelui real al localitãþii Triebswetter ºi a tuturor numelor de familie reale, care mai existã 

ºi astãzi, care au fost preluate cu caracter înjositor împreunã cu poveºtiri scurte din Cartea de Familii 

din Triebswetter nu sint desemnaþi pentr o temã intr-un roman, care nu deosebeºte între realitate ºi 

fictiune: povestirea este o ficþiune, iar numele persoaneler, ºvabilor ºi a localitãþii sânt reale. 
 

Jakob (scris cu k, este scrierea germanã) este un om mãnios ºi rãu ºi Jacob (scris cu c, este 
scrierea româna a acestui prenume) este cel bun ºi plãcut explicã totul (înjosirea/nationalismul) din 

priviinþa mea. Autorul �face o joaca� cu identitãþi, pe care el le poate schimba, schimbind numai 

o singurã literã din prenumele folosit. (Interview in Thüringer Allgemeine). 
 

Acest roman este o insultã, înjosire ºi discriminare a tuturor VICTIMELOR a DICTATURII comuniste 

Române. 
 

Fiecare cetãþean nãscut la Tomnatic, ºi locuind in Germania este astãzi in posesia unui  
buletin (carte) de identitate in care locul de naºtere este numit: Triebswetter. 
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