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Camere tradiţionale şvăbeşti, exact cum arătau în urmă
cu două secole. Asta au ocazia să vadă cei care trec
pragul muzeului din localitatea timişeană Lenauheim.
Iar la asta se adaugă şi cea mai mare colecţie de păpuşi
îmbrăcate în straie populare ce este formată din 51 de
perechi.
O vizită la muzeul din comuna timişeană Lenauheim
echivalează cu o călătorie în timp. Oamenii se întorc
cu 200 de ani în urmă, într-o casă şvăbească, formată
din dormitor, cameră de zi, cămară şi bucătărie. Fiecare dintre odăi este complet echipată şi conţine toate
ustensilele specifice acelor vremuri, de la unelte agricole la veselă. Tot pot fi admirate primele modele de
maşini de cusut şi de spălat.
Alături de camerele şvăbeşti, un alt punct de atracţie al muzeului este o colecţie de păpuşi care ilustrează
porturi populare din 51 de localităţi din Banat. Piesa de rezistenţă însă o reprezintă costumele din
Lenauheim.
„Conţine trei fuste, un şorţ negru deasupra, o bandă la gât, cămaşă, un laibăr şi deasupra un şal. Băieţii
au vestă, cămaşă şi cizme de piele.” Elfride Klein – referent cultural al comunei Lenauheim
Muzeul din Lenauheim nu ar fi însă complet fără o secţiune dedicată celui după care a fost numită comuna:
poetul Nikolaus Lenau.
„În partea asta vizitatorii găsesc tot ceea ce înseamnă Nikolaus Lenau, tot ce înseamnă localitatea
Lenauheim pentru Banatul Şvăbesc, mai ales începutul anilor 1700 când au venit şi ne-au lăsat destul de
multă cultură în această zonă. Se găsesc poze, manuscrise şi cărţi.” Ilie Suciu (PD-L) – primarul
comunei Lenauheim
Muzeul înregistrează cel mai mare număr de vizitatori în lunile de vară, când zeci de grupuri de turişti
străini îi trec pragul.
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