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Pregătirile pentru ediția a XIX-a a Festivalului de Jazz de la Gărâna au 
început deja, ne asigură directorul Festivalului și președintele Fundației 
Culturale Jazz Banat, Marius Giura. Gărâna Jazz 2015 se va desfășura în 
perioada 9-12 iulie. Nu ne poate dezvălui încă ce muzicieni și trupe vor 
participa și invocă o politică adoptată de toți organizatorii de festivaluri 
de acest gen. În acest an urmează să aibă loc trei concerte în fiecare seară, 
iar sâmbăta patru. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică mai sunt progra-
mate la ora 11 câte un concert în biserica romano-catolică din Văliug și la 
ora 15 câte un concert la Hanul „La Răscruce“, locația inițială a Festivalului 
care în primii ani de la înființarea lui în 1997 s-a numit Festivalul de Jazz 
Brebu-Gărâna. 

Scriind despre evenimentul muzical din inima Banatului Montan îmi amintesc 
de ediția de XVII-a a Festivalului și de interviul deloc convențional cu saxofonistul 
britanic John Surman. 

În jur de ora 23 la Festivalul de Jazz de la Gărâna. Urmează concertul lui 
John Surman. Muzicianul e însă furios și refuză să acorde interviuri 
jurnaliștilor. E supărat din cauza întârzierii cu care începe concertul său – 
ultimul concert din cea de-a doua seară a festivalului. Trupa lui Surman nu 
va concerta cu o întârziere de 10-15 minute, sfertul academic, ci cu o oră 
mai târziu. Nimic nou la acest festival. Acum e imposibil să mai existe 
punctualitate germană cu toate că localitatea a aparținut până nu demult 
pemilor, germani originari din Boemia. 
An de an, la Gărâna Jazz este planificat la o anumită oră fiecare dintre cele 
patru, chiar cinci concerte (sâmbăta) care au loc în fiecare din cele patru seri 
ale festivalului. Cu toate acestea, programul nu se respectă niciodată. 
Cu soundcheck-ul, aplauzele și bisurile uneori interminabile, programul 
se termină mereu mai târziu decât prevăzut inițial.
Acum avem un star de jazz supărat care nu mai vrea să aibă de-a face cu 
mass media. Se spune că Surman își făcea griji că publicul ar putea să nu 
mai fie atât de numeros și entuziast la o oră atât de târzie, după celelalte 
concerte. Că saxofonistul nu mai e abordabil pentru jurnaliști, se află repede. 
Nu mai verific informația, prefer să urmăresc concertul pe ecranul din 
restaurantul „La Scena“, singurul local din apropierea scenei festivalului, 
de altfel. Aici pot fi vizionate toate concertele într-un ambient plăcut, căci 
noaptea temperaturile sunt destul de scăzute (7-8 grade) în Poiana Lupului, 
chiar și vara, în luna iulie, când se derulează Gărâna Jazz. Dar nici acest aspect 
nu este o noutate.

În premieră la Gărâna Jazz: John Surman

Este primul concert al saxofonistului britanic la Festivalul de Jazz de la 
Gărâna, dar nu prima oară când urcă pe o scenă în România. Cu câțiva ani în 
urmă, Surman a concertat la București, dar pentru că fusese un turneu lung, 
nu-și amintește prea multe despre acel eveniment, decât că a fost OK. La 
Gărâna Jazz 2013, John Surman împreună cu trei muzicieni norvegieni, 

Interviu... care 
nu trebuia să aibă loc

John Surman 
la Gărâna Jazz: 

o scenă bună, 
un public extraordinar

John 
Surman
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Erlend Slettevoll (pian), Terje Gewelt (bass) și Tom Olstad (percuție), 
prezintă proiectul „Valhalla“. 
Urmăresc concertul și aștept să văd ce se va întâmpla la final. Îl zăresc 
pe muzicologul Florian Lungu, care prezintă în fiecare an Gărâna Jazz, și 
îl întreb ce particularitate are artistul britanic. Lungu îmi spune că este 
vorba de albumele solo ale lui Surman. 
Într-adevăr așteptarea a meritat. După concert, John Surman e complet 
transformat. Mare succes la public, aplauze – totul e pe măsură. Vădit 
mulțumit, saxofonistul și trupa lui revin backstage. Cadrul pare de bun 
augur, dar e trecut de miezul nopții, și cine știe dacă mai e dispus să 
acorde un interviu. Îl întreb totuși dacă îmi oferă trei minute. Surman 
intră în „culise“, revine, semnează autografe și apoi se întoarce către mine. 
Uitându-se la ceas îmi spune: „Din acest moment aveți trei minute.“ Astfel 
ajung să primesc un interviu în exclusivitate în acea seară, pentru că toți 
ceilalți reprezentanți ai presei plecaseră sau își pierduseră interesul.

De la oratorii la jazz

Compozitorul și multi-instrumentistul John Surman s-a născut la 1944 
în Tavistock (Marea Britanie). În copilărie a avut o voce de sopran și a 
cântat oratorii în corul școlii și în cel al bisericii. Pierzându-și vocea în 
adolescență, optează pentru un instrument. „Aveam nevoie de muzică 
și am ales clarinetul pentru că era mai ieftin. Nu conta ce instrument 
era atâta timp cât puteam cânta“, spune Surman. Un an mai târziu, 
„când mi-am putut permite, mi-am cumpărat un saxofon bariton“. Tot 
în adolescență descoperă bluesul și jazzul. Ulterior, la London College 
of Music studiază clarinetul, deoarece pe vremea aceea curricula nu 
includea clase de saxofon.
Deja în anii 1960 dovedește că este un maestru al saxofonului bariton 
și sopran cât și al clarinetului bass. În anii 1970 înființează una dintre 
primele trupe formate doar din saxofoniști „S.O.S“ cu Mike Osborne 
(saxofon alto) și Alan Skidmore (saxofon tenor). În 1972 începe să 
experimenteze cu sintetizatorul și lansează albumul „Westering Home“, 
unul din primele proiecte solo unde cântă singur la toate instrumentele 
cu ajutorul overdubbing-ului. „În anii 1970 am început să mă interesez 
de ceea ce numim multi-traking când au apărut primele casetofoane și 
puteai înregistra trei sau patru canale, așa a început să mă întereseze ce 
s-ar întâmpla dacă aș cânta la trei clarinete bass“, explică Surman.
Colecția muzicianului cuprinde mai multe instrumente ,printre care 
două saxofoane bariton marca Selmer, un Keilwerth și un Yanagisawa, 
dar și clarinete bass și alto marca Yamaha, cât și clarinet bass Leblanc. 
„Am diferite instrumente, saxofoane sopran și bariton, dar când merg în 
turneu le iau pe cele noi pentru că au un sunet mai puternic. Instrumen-
tele vechi sunt cele mai bune, dar le păstrez pentru studio“, povestește 
Surman. La Gărâna Jazz 2013, Surman a cântat la două instrumente: un 
clarinet bass și un saxofon sopran. Aici artistul a găsit „o scenă bună, un 
spațiu adecvat de muncă și un public extraordinar“.

Surman compune și muzică de film, de teatru și de dans. Sursele sale de 
inspirație sunt diverse: „Depinde la ce anume lucrez în momentul respec-
tiv, în cazul dansului este poate coregrafia, în cazul filmului este filmul 
însuși, pe de altă parte oamenii cu care lucrezi. Diferă de la caz la caz.“
Printre muzicienii săi preferați se numără și Sammy Rollins. „Bineînțeles 
că îi îmi place și Coltrane, apoi toți se întorc la muzica lui Louis Arm-
strong. Îmi place și Duke Ellington“, mărturisește Surman. 

Iulia Sur
Fotografii: Gaghi
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Privire împrejur

Înainte de a-ți scrie, dragul meu Copil despre care bănuiesc că încă te 
ascunzi în mine, mă întreb cărui Copil mă adresez eu acum.
Celui care, parafrazându-l pe Nichita Stănescu, aștepta să vadă lumea 
asemenea unui cosmonaut luna ascultând-o prin inima mamei, acolo, în 
„divinul lichid amniotic”?
Infantelui — adică acelei ființe care, în limba latină, înseamnă „cel care nu 
vorbește”, dar gângurește la umbra albă a sânului mamei? Copilului care 
a învățat să vorbească  o limbă senină cu, deopotrivă, gura, mâinile, ochii, 
stomacul și umbra tremurătoare?
Celui care, la 7 ani, a primit în dar cititul   de la o zână despre care părinții 
i-au spus că este o persoană obișnuită, de fapt o „Doamnă Învățătoare”?
Celui care a plâns la „Puiul”, „Singur pe lume”, „Cireșarii”, „După 20 de ani”, 
„Cișmigiu & Company”, „Elevul Dima dintr-a șaptea”, „Love Story”?
Celui care credea că lucrurile, plantele și animalele înțeleg absolut tot ce 
vorbim, dar nu se exprimă fiindcă ne-am speria?
Celui care a visat să devină — în ordine cronologică — zmeu bun, cosmo-
naut, vânzător de înghețată,  scafandru, milițian/polițist, fotbalist, explora-
tor, actor, medic, profesor?
Celui care, la 15-16 ani, a descoperit că suma dintre bucurie + bătăi accel-
erate ale inimii + un roi de fluturi în stomăcel = dragoste fără moarte?
Celui care credea și mai crede cu disperare că, în somn, oamenii sunt niște 
stele ce revin dimineața pe Pământ fără să își mai amintească nimic?
Celui care știe că Muzica nu e decât ecoul unei vieți în care ai mai stat, 
cum stau berzele în cuiburile de pe stâlpii de curent, pe o parte și pe alta a 
drumului?
Celui care, atunci când citește, simte pe obraji respirația parfumată a 
cărților, dar nu le sărută decât la despărțirea de ultima filă?    
Sau celui care se roagă și acum, în fiece noapte, la Dumnezeu, să nu îi 
piardă pe toți/ să nu le piardă pe toate din inima lui, așa, în fuga Vieții 
Repede Trecătoare? Fiindcă ea, Viața, chiar atunci, brusc, nu ar mai fi așa 
cum știe Copilul,
Ci doar s-ar părelnici.

Scrisoare
către mine,
Copilul

Marcel Tolcea
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Despre cel de-al doilea autor 
al îngerului amărăștean

În ultimii ani mă simt atras din ce în ce mai mult de personalităţi aflate oarecum 
„între lumi”: un Zappa, Charlie Haden cu a sa Liberation Orchestra, Robert Wyatt de 
la Soft Machine sau Carla Bley, cea din Escalator over the Hill. Dar, ce au în comun 
aceşti artişti, în afară de faptul că toţi au, sau au avut, orientări de stânga, poate 
chiar comuniste?  Expresia frustă, directă, o melodică accesibilă (mai puţin la Zappa), 
orchestraţia compozită, de un diletantism asumat şi, desigur, cea mai importantă 
dintre trăsături, transgresia stilurilor, poate chiar implozia lor. Cât despre versuri, ele 
nu sunt niciodată o anexă nesemnificativă a muzicii, aşa cum se întâmplă adesea 
în creaţiile de sorginte afro-americană. Nu se potrivesc oare mănuşă toate aceste 
caracteristici partiturilor compuse de Kurt Weil pentru piesele lui Brecht cu jumătate 
de secol mai înainte? Poate de aceea un Jim Morrison sau David Bowie, rockeri 
neînregimentaţi, au reluat muzica lui Weill în anii ’60, atraşi de amestecul între firesc 
şi straniu, între originalitate şi convenţional. Să înţelegem din aceasta că tandemul 
Brecht-Weill era postmodern avant la lettre? Probabil că da, şi poate de aceea felul 
lor de a face poezie şi muzică îşi păstrează actualitatea. De altfel, cred că postmod-
ernismul muzical s-ar încadra perfect într-un cabaret berlinez globalizat, unde nimic 
nu e luat în serios, deşi se consumă  drame şi chiar tragedii, unde alternează fleg-
maticul şi disperarea, nedreptatea socială se combină cu senzualitatea, mizeria şi 
sărăcia stau alături cu opulenţa, luxul şi extravaganţa. Aceasta este lumea lui Brecht 
din punct de vedere artistic, dar mai sunt oare frecventabile convingerile sale co-
muniste? După experienţele şi experimentele din Rusia sau Estul Europei în cea de a 
doua jumătate a secolului XX, ar fi, desigur, nătâng să-ţi doreşti o întoarcere în lumea 
lui Stalin, Brejnev sau Ceauşescu (deşi prostia nu poate fi eradicată şi nostalgicii 
continuă să fie foarte numeroşi). Şi totuşi, lăsând la o parte soluţiile marxist-leniniste, 
problemele puse de Brecht şi cei ca el continuă şi astăzi să rămână fără rezolvare. 
Mă refer la funcţionarea societății după reguli eminamente economice, situaţie din 
care rezultă un egoism sau tribalism halucinant, un uriaş deficit de fraternitate care 
pune adesea sub semnul întrebării egalitatea în faţa legii şi chiar libertatea gândirii. 
„Totul de vânzare” capătă azi alte conotaţii: ca să vinzi trebuie să faci gălăgie, să atragi 
atenţia, să pretinzi lucruri evident neadevărate şi să nu-ţi pese de calitatea mărfii tale, 
ci numai de preţul obţinut. Aşa-zisele afaceri sunt, de cele mai multe ori, înşelătorii 
cu acte în regulă.  Toţi se zbat să intre în tabăra şmecherilor ca să nu fie împinşi 
cumva înspre tabăra păcăliţilor unde domneşte iadul pe pământ. 
Iată de ce umanismul realist sau - dacă vreţi - realismul umanist al lui Brecht mi se 
pare mai actual ca niciodată şi, odată cu el, arta sa.
…..
Şi în iad
Există, nu mă-ndoiesc, grădini luxuriante
Cu florile, mari cât copacii, ce vestejesc desigur
De-ndată ce nu mai sunt udate cu apă foarte scumpă.
Şi pieţe de fructe
Cu grămezi întregi de poame, care desigur
N-au nici miros, nici gust. Şiruri ne-ntrerupte de maşini
Mai uşoare decât propria umbră, mai rapide decât
Gândurile nebunatice, vehicule stălucitoare în care 
Oameni rozalii, venind de nicăieri, nu merg nicăieri.
Şi case, ridicate pentru norocoşi, stând deci goale 
Chiar când sunt locuite.
Nici casele din iad nu sunt toate urâte.
Dar grija de-a nu fi aruncat în stradă
Nu-i consumă pe locatarii vilelor mai puţin
Decât pe locatarii bărăcilor.

Berthold Brecht „Contemplând iadul” aprox. 1945 (fragment)

Planet Brecht
Mircea Tiberian
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Daniel Vighi

Poem

carte de vizită pentru centrul orașului
între rocada turlelor
vezi viii şi morţii
camuflaţi în alcoolici
întregul oraş în 
parcul poporului

somnul devine tot mai neted
spre apus
coase vieţi de oameni și 
fiecare din aceştia moare altfel

***
din lut şi zgură
prin vieţile morţilor noştri
iese miros de
sâmburi aruncaţi peste cer

nicoleta papp
încerc să aflu unde m-am născut 
de câteva luni
am început să îmi caut liniile din palmă
în tăieturile de pe asfalt

uneori sar în bălți citesc numele străzilor 
urmăresc indicatoarele
deși toți iubiții mei sunt alcoolici
și merg doar cu bicicleta

sita prin care se filtrează bere
e locul unde vii și morți aprind lumânări
atunci când ziua se ascunde în halbe
și mă întreabă după câte-o sorbitură 
dacă se mai fac săpături arheologice în oraș

excursie
capul meu e o rulotă în care 
îmi fac oua ochiuri si mămăligă de tăiat cu ața
mă plimb fut și ascult radio comercial 

în lut mi-am înfipt piciorul
am alunecat și m-am trezit în apă
ca și cum m-aș fi botezat în altă religie
în care se acceptă doar abstinența

bine că nu am băut nimic azi

orașul se distanțează
mama îmbătrânește și înot 

sticla se încălzește și pot să o deformez
inspir expir transpir

direct în sfeșnic așez tămâie și
beau pentru sfinți care m-au cunoscut

construcția șoselei prin centrul satului
se găsește undeva unde
câini vorbesc peste garduri de la mare distanță
femeile merg greu
iar pe mijlocul șoselei scuipă
cu privirea ațintită ba în jos 
ba la cer
de parcă tot răul atârnat la intrarea în casă
a venit odată cu căruciorul ce aduce apă de la izvor
și cu prima mașină ce a trecut pe strada principală
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săpături arheologice 
în spatele uzinei stau butoaie de tablă
printre ele amintirile mele despre prezent

acolo mă trezesc și iubesc dimineața
pentru că atunci lătratul câinilor 
pare să se mute la kilometri distanță

caut și acolo tot ce îmi amintește 
de atelierul cu etaj din spatele gării

la uzinele dezafectate
vin doar cei ce nu pot vorbi 
decât pereților plini de funingine

acolo 
singurătatea e la ea acasă
în butoaie 
camere cărora le lipsește câte un perete
fier și lemn
iarbă pe care nu o mănâncă nici porcii 

acolo amintirile despre o lume
pe care eu o caut pentru tine

la 8 dimineața
arunc nasturii
îmi desfac mânecile cămășii
le cos apoi una de alta și merg ca într-un sac
în care se macină grâu

ascult o piesă imaginară
și dansez pe stradă când ceilalți merg la serviciu

nu mă descalț decât în restaurante
ca să îmi pun pantofii pe masă
și când fac duș

mă uit la stâlpi și la clădirile baroce
ca să îmi pară că iar am călătorit
sau am ocolit strada pe care stai tu

devin treptat un magnet 
care pierde la zaruri și la pariuri sportive

o iau de fiecare dată de la capăt
întotdeauna altfel dar 
de fapt la fel
ca și când aș ști că orice aș face 
voi trece pe aceeași stradă și 
voi vedea aceleași ferestre închise
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Că arta în sine e năbădăioasă și efervescentă nu mai încape nicio umbră 
de îndoială. Că ea are nevoie vitală de libertatea de expresie, la fel ca și 
de libertatea de manifestare, din nou, e de la sine înțeles. Totuși, cea mai 
mare provocare pe care contemporaneitatea o lansează pare să fie tot 
mai mult centrată pe rolul culturii în spațiul social și, mai ales, poziția pe 
care aceasta o poate ocupa în competiția dură a culturii de divertisment. 
O posibilă formulă de răspuns care să permită ieșirea de sub incidența 
cadrelor oficializate și, de cele mai multe ori, rigide, o reprezintă 
construirea unor alternative culturale.

O astfel de alternativă este și colaborarea dintre asociația culturală 
Ariergarda și Ecole Militaire de Jazz Buve, care permite întâlnirea 
literaturii cu muzica jazz în cadrul unor evenimente de calitate. 
Din această serie, în 5 martie 2015, la Galeria Calpe de la Bastion, 
a avut loc lansarea ultimului număr al revistei Jazz Club Buve. 

Momentul de literatură al întâlnirii a fost marcat prin lansarea primului 
debut literar din colecția „Start” a Editurii Ariergarda, romanul lui Teo 
Spătaru intitulat Pipa domnului Horipundo. De această dată poezia a 
făcut loc prozei, iar proza a făcut deliciul serii. Privite prin aburul fin 
al pipei lui Magritte, imaginile, la fel ca și personajele lui Teo Spătaru, 
nu sunt ce par a fi, într-un savuros joc al căutării sensurilor ascunse 
dincolo de natura confortabilă a evidentului. De fapt, când începi să 
citești romanul lui Teo Spătaru e ca și cum ai pătrunde într-un labirint, 
condus tiptil de un personaj misterios, cu obiceiuri ciudate, gesturi 
repetitiv-mecanice sau posibil ritualice și cu un set de credințe pe 
măsură de neobișnuite. Umorul secvențelor narative, dar și bucuria 
frumoasă a ludicului sunt contrapunctate de observațiile fin ironice 
asupra mecanismelor sau practicilor sociale lipsite de sens.

Între aceleași două coperte Teo Spătaru a reușit să creeze și o poveste 
de dragoste, și suspansul unui posibil roman polițist, și o proiecție 
narativă a orașului de pe Bega ușor recognoscibilă de cunoscători. 
Mai presus de toate însă, câștigul principal al romanului este povestea și 
curgerea ei firească. Pe scurt, un debut care promite și un „Start” potrivit.

Evenimentul a fost completat prin deschiderea dialogului literaturii cu 
muzica, lansarea cărții fiind urmată de un recital de jazz marca Ecole 
Militaire de Jazz Buve. Reunindu-i în cadrul acestui proiect muzical pe 
Bogy Nagy – voce/muzicuță, Toni Kühn – chitară/melodica, Kajtár Árpád 
– chitară, Diana Pap și Maria Boldan – voce și, desigur, ultimul, dar nu cel 
din urmă, Liviu Butoi la flaut și saxofon, această adevărată școală de jazz 
a făcut atmosfera vibrantă a serii. Recitalul a fost un superb dialog 
muzical în care parte din energia și cadența mediului cazon sugerate 
jucăuș prin denumire a fost colorată de libertatea absolută și expresia 
profundă a acordurilor de jazz.

Judecând după numerosul public prezent la eveniment, 
cred că putem spune că asemenea alternative culturale sunt 
binevenite și așteptate cu drag în spațiul timișorean. 

Ana Pușcașu

Alternative 
culturale

Letopisete Jazz Club Buve

Fotografii: Liviu Tulbure
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Valeriu Sepi în dialog cu Liviu Butoi

ECOLE 
MILITAIRE 
DE

S.: Nu prea are importanță dacă eu nu-mi aduc aminte totul. Important este că tu și ceilalți nu ați uitat! Am 
fost și sunt încă prieten cu cei în viață. Phoenix-ul meu începe cu Cei ce ne-au dat nume, când a venit Kappl.
L.: Da, când a venit Kappl. Eu zic despre formula de dinaintea lui Kappl.
S.: Păi, aia a fost cu Zoli.
L.: Da, aia...
S.: Eu, personal, aşa zic...
L.: Păi, acuma nu poţi să zici că dacă o luăm așa, Ţiganiada nu a fost ceva deosebit. Ştii de ce? Pentru că 
perioada dinainte, cu Kamo, cu Nicu, cu Bordeianu, cu gaşca respectivă, şi aia e una faină.
S.: Da, e o perioadă fantastică. Țiganiada a fost o piesă de teatru modern pentru perioada aceea şi de acolo 
s-a pornit.
L.: Dar, de când a apărut formula nouă, Nicu a început să aibă un sentiment mai responsabil vizavi de trupă 
și pe acest fond a aparut Ţiganiada.
S.: Da...
L.: ... care, dacă rămânea formula aceea, cine ştie în ce direcţie ar fi mers. Vreau să zic că vremurile, 
schimbările astea de trupă au influenţat, pentru că Nicu a fost un band-leader în adevăratul sens al cuvântu-
lui.
S.: Exact asta vroiam să spun  şi eu. Dacă ai un band-leader, ai şi euforii şi obstrucţii. Noi am fost nişte bărbaţi 
care am făcut ceea ce gândeam că este bine. 
L.: Era o emulaţie în jur.
S.: Absolut.
L.: Cu Victor Cârcu, cu Diogene Bihoi...
S.: A fost o emulaţie care s-a făcut în toate direcţiile. Ei au cântat făcând figuraţie în Ţiganiada, care era a lui 
Victor Cârcu, şi eu eram actorul principal. Dacă era să merg drept în scenă, eram nu muzician, ci metronom.
L.: După părerea mea, s-a discutat puţin, îmi pare rău că nu mai este Lelu şi că Victor nu este aici, pentru 

... mâinile mele, 
uită-te! Vezi?!

că momentul Ţiganiada mi se pare interesant şi foarte puţin s-a vorbit 
despre el. Eu de atunci n-am mai văzut aşa o combinaţie interesantă şi 
reuşită între o trupă ţeapănă de top şi teatru studenţesc. Studenţii de 
atunci, şi vreau să aud şi părerea ta, eu n-am mai văzut aşa studenţi de 
atunci.
S.: Da, pentru că studenţii...
L.:  Stai, să-ţi spun ceva, studenţii de atunci, în timpul zilei, înainte de a 
veni la repetiţie, puteau să treacă prin centru, unde se făcea o razie, cu 
poliţia după ei, fugeau şi îi prindeau, erau altfel de studenţi, care aveau 
plete, care veneau la repetiţie, şi atunci, împreună cu Victor şi cu Lelu, a 
fost un alt fel de Ţiganiadă, a fost foarte interesantă punerea în scenă.
S.: Bineînţeles! S-a pus în scenă cu sârmă ghimpată. Eu am jucat toată 
piesa cu mâinile bandajate, pentru că am cumpărat sârma ghimpată şi 
când au derulat-o, cel care ţinea la celălalt capăt a ridicat mâinile şi toată 
sârma a venit peste mâinile mele. 
L.: Cei de acuma nu ştiu, hai, să vorbim pe scurt... Când se intra în sală, 
primele zece rânduri erau libere, pentru că erau înconjurate cu sârmă 
ghimpată până la scenă...
S.: ... mâinile mele, uită-te! Vezi?!
L.: Da.
S.: Vezi? Sunt de la sârma ghimpată de atunci. Aşa a fost! Noi am fost 
trup şi suflet! Am repetat până noaptea şi erau exerciţii, eram la curent 
cu teatrul lui Grotowski, cu grafica cehă, poloneză și europeană în gene-
ral. Eu am stat în faţa intrării la Universitate, de seara la 8 până dimineaţa 
la 12, într-o poziţie uşor strâmbă, ca exerciţiu. Prin ce treci tu stând acolo, 
trecând toată lumea pe lângă tine pentru a-ți crea o stare limită.
L.: Scena cu copaia, cu luminile care se creau în momentul acela, nici 
acuma nu am uitat-o, era o scenă foarte expresivă, care,  de fapt, sim-
boliza ...
S.: ... o pietate (spălarea înainte de resurecție) sau botezul la maturitate 
care, vorbind de Parpanghel, că nu e “de ce a se teme”, dar noi vorbim de 
o chestie la care noi toţi am fost trup şi suflet pentru o cauză.
L.: Parcă era un alt fel de elan vital faţă de acuma.
S.: Eu am dormit pe podele, în studio.
L.: Deci înseamnă că n-a fost numai o impresie singulară de-a mea.
S.: Dar tu erai mai copil ca noi.
L.: Eram, dar trecusem de 18 ani.
S.: Noi trebuia să fim în alt stadiu în sistemul comunist, adică să fim 
profesionişti, ingineri, mecanici. Noi am luat asta ca sufletul nostru...
L.: ... şi, după aceea, felul cum se termina piesa, începea să cânte, trupa 
cânta patru, cinci piese. 
S.: Da!
L.: După părerea mea, a fost unul dintre cele mai interesante momente 
puse în scenă, de muzică, poezie şi teatru. Aş vrea să te întreb, ce părere 
ai avea dacă aş lua legătura cu Victor şi l-aş întreba şi pe el despre im-
presiile lui de atunci, altfel, cine ar putea să ne spună ceva de pe atunci, 
poate Nicu...
S.: Trebuie să înţelegi  că, în Ţiganiada, Phoenix-ul a avut atunci mulţi 
prieteni, că noi am fost un grup, că nu erau singuri, erau şi de la sport, 
Tibi Brătianu, eram un grup entuziast.
L.: Ştii că şi eu am fost... îl aduceam pe Reininger pe scaun, legat cu 
flautul .
S.: Da, da, da...
L.: ... senini...
S.: Sigur, eram un grup de oameni entuziaşti. Entuziasmul ăsta s-a 
pierdut.
L.: Sunt curios dacă am vedea piesa aceea acuma, cum ar fi... Cu toată 
gaşca de studenţi, cu Tibi Brătianu, cu Ovidiu Pintea...
S.: Da, da... Ovidiu Pintea...
L.: Toţi erau haioşi, erau crema... 
S.: ... și entuziaşti, inteligenţi... 
L.: ... era o maturitate artistică, euforică... 
S.: ... fantastică... full power! 
Text transcris de Rodica Gurtler
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Daniela RAȚIU

 (fragment introductiv la o piesă de teatru)

O scurtă și necesară istorie a Măcelarului

A
ba

ju
r

Se va întâmpla ca în filme. Aşa cum se întâmplă în filmele americane. Personajele negative devin 
simpatice. Cei mai cruzi criminali, psihopaţi, introvertiţi, cinici, sadici devin, prin măiestria regizorilor, 
cumva simpatici. Manipularea secolului 20, un secol perfid care îl spală pe Cel Rău de păcate. 
Aşa şi cu personajele rele. Subliminal ai fost învățat ca tu să îţi doreşti ca el să scape cu banii şi fata. 
Aproape că îţi doreşti cu disperare să scape. Tot mai des, în secolul ăsta nebun, bad guys scapă. 
Însă niciun Adolf n-a scăpat în secolul trecut. 
  
L-am găsit pe Iavolschi, pe numele lui mic Adolf. Suntem înconjurate de 15 dosare, mai multe 
nu primeşti o dată la Arhive. Împreună cu Lavinia Bălulescu, pe care am ”contaminat-o” de boala 
căutatului prin vreme, cu râvna căutătorilor de aur. Şi este aur să înţelegi timpul trecut. 
Lucian P. Petrescu, omul care pansează inimi, le scoate puţin să ia aer, le arată spre soare, să se 
bucure, le pune la loc şi ele bat în continuare, el spune că trebuie să înţelegi trecutul. E ca şi cum 
trebuie să înveţi să vorbeşti ca să poţi să comunici. 

Odată ce intri aici, la Arhive, te întorci mereu. Mereu vrei să înţelegi, să dai de urmă, să te pierzi în 
documentele în care vezi scrise nume ale unor oameni şi ocupaţiilor lor cu aer de film vechi, in sepia: 
guvernantă, dantelăreasă, notar, artist, soldat. I-am dat de urmă. De fapt, în timp ce dădeam 
paginile cu grijă, Lavinia B. se întoarce spre mine aproape strigând: „L-am găsit! L-am găsit!”. 
Tremurăm amândouă. Mă bucur cu aceeaşi intensitate de parcă eu aș fi făcut descoperirea. 
Descoperirea e a noastră în egală măsură. Şi în următoarea secundă îmi dau seama ce se întâmplă 
cu noi. Am intrat în ceea ce s-ar putea denumi urma lui lăsată de plecarea dintre cei vii. Odată ce 
nu mai exişti capeţi un soi de aură. Iar noi credem că îl inventăm. Dar noi ni l-am „apropiat”. 
Parcă e ruda noastră. Am intrat în capul lui, în patul lui, lângă femeia lui, între ei doi când fac 
dragoste pe nevorbite, intrăm în coşmarurile lui, în visele lui, răsfoim cărţile lui, bem ceaiul lui, 
vorbim cu sătenii, îi luăm temperatura, nu vrem să îl ştim bolnav. Ne gândim: oare cum se simţea 
el că fetele lui erau aşa de departe?! 

Se întâmplă, aşadar, ca în filmele americane. Detectivul caută urme, documente vechi, însăilează
biografia celui căutat, atât de mult se implică încât trece de bariera dincolo de care e el, criminalul. 
Îl va ascunde, îl va ajuta să scape, îl va face să arate ca o victimă. I-am fi dat şi un pahar cu lapte cald 
şi pâine proaspătă, aurie, abia scoasă din cuptor, atât de tare ne-am bucurat că i-am găsit numele 
scris de o mână acum peste 40 de ani.  

Măcelarul 
îi citea pe ruși
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Atât am găsit despre el. O propoziţie. În 30 de dosare, în zile 
de răsfoit fragmente de trecut îngălbenit. Într-un dosar plin 
cu documente vechi. Multe dintre ele procese verbale de 
formare a unor Gospodăririi Agricole de Stat, iar numele de 
botez răsună şi acum roşu: Maxim Gorki, Timpuri Noi, din 
întâmplare una se numea Ion Luca Caragiale. Ce glumă?! 
Comuniştii luau tot: case, căruţe, cai, porci, găini, săpăligi, 
găleţi, boarfe, fotografii, piepteni, linguri și furculițe. Tot, tot. 
Totul era inventariat. În 1962, i-au golit casa, adică l-au scos 
pe el de acolo. Simplu. Aşa cum se făcea. 

Aşa cum se întâmplă în filmele cu cei căutaţi. Vine o maşină. 
Opreşte cu scrâşnit de roţi. Se deschid uşile, se trântesc por-
tierele. Se aruncă mucul de ţigară, se striveşte mucul încă 
arzând, cu călcâiul. Agenţi de securitate, români, sovietici, 
americani, au intrat în curte peste Adolf. Rămân în urmă 
geamantanul lui plin de cărţi, nădragii, oglinda cu care 
se ajuta la bărbierit, pieptenele, ochelarii de citit legaţi cu 
sfoară, să nu cadă de pe nas. L-au înghesuit pe bancheta din 
spate, ca-n filmele americane, între doi agenţi cu trenciuri 
bej, cu gulerele ridicate, doi în spate, doi în faţă. I-au dat şi 
lui o ţigară. A tras din ea cu o voluptate nemaisimţită până 
atunci, şi şi-a spus asta e starea pe care trebuie să o am ca 
să nu înnebunesc! Se uita pe geamul maşinii cum satul se 
derula ca un montaj, iar şoferul nu se grăbea, ştia că astea 
sunt ultimele lui imagini fără zgomot. 

 Şi atunci, în jur, în sate, în oraşe, era ca în filmele soviet-
ice, toate filmele din blocul comunist. Alea care începeau 
cu Muncitorul şi colhoznica. Filmele pe a căror mocirlă 
proletară a creat, spre exemplu, Tarkovski. Nici Bulci nu 
credea în lacrimi, iar Adolf nu plângea deloc atunci când 
sătucul rămânea în urmă. Marea poartă de la intrarea în 
Colectivă era deschisă, şi începuse un vânt uşor care plimba 
de colo-colo câteva găini uşoare, aproape imponderabile. 
După ce l-au luat pe sus, pe poarta aia avea să stea cocoţată 
o stea roşie, casa lui au lipit-o de  GAS-ul ce avea să se 
numească Steaua roşie. Aşa apare în dosarul gros cu docu-
mente, cu hărţi făcute cu mâna, cu creioane colorate şi cu 
cel mov, chimic. „În casa ce a aparţinut lui Iavolschi Adolf”, 
un scris de mână, hotărât, ca o sentință. 
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Familia timișoreanului Ahmed Agha Ibn Mahmûd, 
în anul hegirei 1077

Slăvitul Allah, care a dat naștere robilor din pustia lumii și care, din atotputernicia sa, hotărăște 
ale vieții în așa fel încât toate câte sunt, din mila Lui sunt, de asta nu vă îndoiți. Așa fiind curgerea 
lumii, eu nevrednicul, născut în ținutul cetății Temechvar, și pricopsindu-mă, din voia Celui Atot-
puternic, de o robie fără nădejde de scăpare, am cumpănit să povestesc toate isprăvile cele fără 
număr de care am avut parte.

Bine e să aflați, înainte de orice, că răposatul nostru tată, Ahmed Agha Ibn Mahmûd, a venit cu 
trei frații ai săi din cetatea Belgradului acum o sută de ani și s-a așezat la Temechvar unde s-a 
însurat.  Mai apoi a slujit ca kethüdâ  în cel dintâi regiment al azab-ilor de Temechvar  până ce, 
cu zece ani înaintea morții, s-a eliberat unul dintre posturile de agha de infanterie în ”trupele 
recrutate dintre localnici”. După ce a dobândit acest post a viețuit fără griji. Înaintea căsătoriei cu 
mama mea, a mai avut una, sau două soții, de la care a avut și copii care din voința lui Allah – fie-i 
numele slăvit – nu au apucat să trăiască până pe vremea mea.  Mai apoi s-a însurat cu maica mea, 
o tânără din așezarea pe nume Slankamen pe care a adus-o în Temechvar. Aceasta i-a dăruit în 
douăzeci și cinci de ani nouă prunci, cinci feciori și patru fete.  Trei băieți și două fete trăiau încă 
pe când mama noastră a murit, în anul 1077 de la hegira Profetului, fie-i numele slăvit.  Două luni 
mai târziu a urmat-o în mormânt și tatăl meu – să-l aibe Cel de Sus în grija Sa, ca să-și găsească 
locaș de veșnicie. Amândoi răposații au fost îngropați în mihrâb-ul sfintei moschei , fostă înainte 
vreme biserică iezuită în cartierul Sziget din Temechvar. 
După moartea tatălui nostru preaiubit , fratele meu cel mare Bektach Agha în etate de 
șaisprezece ani, și cele două surori Atiyye Kadin și Vesifhân Kadin  aveau paisprezece, respectiv 
doisprezece ani,  preaumilul de mine mă aflam în al nouălea an de viață în vreme ce fratele meu 
mai mic Süleiymân în al doilea. Prin justiție s-a desemnat un tutore pentru noi cei minori, adică 
fratele meu de doi ani, surioara și eu însumi. Preafericitul nostru tată, fie-i mormântul luminat, a 
lăsat cu limbă de moarte ca fratele mai mare să preia din familie funcția de agha de Temechvar, 
surioara mea cea mare va fi dată la căsnicie la un kethüdâ în grija viitorului meu tată Zülfikâr 
Kethüdâ care va primi tutela asupra noastră, a minorilor; acesta va locui la noi și, împreună cu 
fratele nostru mai mare, ne va avea în grijă ca să nu ne lipsească nimic. Moștenirea rămasă de la 
mama și de la răposatul tata Ahmed Agha de Temechvar a fost  împărțită după dreptul canonic 
al islamului. Partea care le-a revenit fraților și surorilor majori le-a fost încredințată lor, iar aceea 
a noastră, a minorilor, a fost dată spre păstrare unei persoane de încredere, așa că ne-au revenit 
îndestulătoare sume de bani.  Între timp, fratele cel mare s-a însurat. Am locuit la casa lui până 
la vremea majoratului , acolo am deprins meșteșugul scrisului și al cetitului  sub îndrumarea  
mai multor învățători. Când s-a întîmplat asediul Vienei viața noastră s-a înrăutățit din cauza 
războiului și a zaverelor de peste tot locul. Fratele mai mare s-a alăturat armatei un an sau doi și a 
participat la bătăliile de la Szatmar și Kachau. În acele vremuri au murit cele două surori ale mele 
lăsând din nou moștenire celor rămași în viață, din care o parte mi-a revenit mie. 

Fratele și cumnatul meu aveau un preafrumos grajd pentru cai , și cum eram de mic copil atras 
peste măsură de cai și mânuirea  armelor de luptă, de îndată ce am primit partea de moștenire 
ce mi se cuvenea mi-am cumpărat un cal, arme și harnașamentul necesar pentru călărie și m-am 
alăturat unei grupe de militari care se antrenau pentru razii și jaf. Remarcându-mă prin dăruirea 
cu care mă antrenam în exercițiile de luptă cu încăierări, Pîrî Agha , care era aga primului es-
cadron al cetății Temeschvarului, un vechi prieten al răposatului meu tată, a binevoit să-mi arate 
bunăvoința sa oferindu-mi postul  de odabachi devenit liber în trupele aflate sub comanda dom-
niei sale. Fratele și cumnatul meu și-au dat acordul și așa am ajuns odabachi  în armată unde am 
și rămas trei ani în slujba padișahului. 
În acele vremuri, generalul Heissler asedia cetățile fortificate de la Szolnok și Szarvas pe care le-a 
luat cu  puterea armelor, locuitorii au fugit și s-au refugiat în cetatea Temechvar. Mai apoi, același 
general a cucerit fortificațiile Aradului unde a trecut prin tăișul sabiei majoritatea locuitorilor și 
trupele rumeliote care țineau aici garnizoana; supraviețuitorii fură trimiși în surghiun și prizoni-
erat.  După ce a făcut scrum cetatea Aradului, generalul a continuat cu asediul fortificației de la 
Csanad și a început să jefuiască satele din împrejurimi. 
Cu puțin timp, înainte trupele noastre au fost înfrânte la cetatea  Szeghedin, ceea ce  i-a permis 
generalului Wallis să controleze  râurile Tisza și Mureș.

Traducere Daniel Vighi

Puțină lume știe că Osman Aga a fost cel mai de seamă scriitor timișorean 
din anii 1660 și după cucerirea capitalei Vilayetului din 1716. Tot așa de puțini 
știu că trei dintre cărțile sale au fost traduse și publicate în Germania între 
anii 1957 și 1967. Viața timișoreanului Osman Aga, compatriot cu scriitorul 
Ali de Timișoara din același veac, a fost tragică, i-au murit la fragedă pruncie 
ambii părinții, a urmat școala coranică din Timișoara, și-a pierdut liberatea și 
a trăit în prizonierat la ghiaurii austrieci după asediul Lipovei din iunie 1688. 
Mai apoi și-a pierdut soția și zece dintre rude după ce a explodat depozitul de 
muniție din Belgrad în asediul din anul 1717. Grea viață, dramatică! 
Și neștiută! 

Fragment din cartea lui Osman Pașa de Temechvar, Prisonnier des infidèles :
 un soldat ottoman dans l’Empire des Habsbourg, Editura Actes Sud, Arles, 1998
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Dincolo de neînțelegeri rămâne Istoria

În urmă cu aproape un deceniu, Asociația culturală ARIERGARDA 
a început un demers civic la care s-a alăturat Societatea Timișoara 
și Comitetul Civic pentru salvarea patrimoniului Timișoarei, 
pentru salvarea Coloanei Fidelității din cimitirul din Calea Lipovei. 
Noua administrație a primarului Nicolae Robu a decis să readucă 
în cetate acest valoros monument de for public din secolul al XIX-
lea. Problema s-a complicat întrucât comunitatea maghiară s-a 
simțit lezată istoric de prezența monumentului din considerente 
pe care și Ariergarda și Societatea Timișoara le respectă demo-
cratic. Primăria ne-a solicitat să negociem cu concetățenii noștri 
unde anume ar fi acceptabil și pentru comunitate să reamplasăm 
monumentul. După mai multe discuții am convenit că un loc 
potrivit ar fi esplanada din fața Parcului Botanic, ținând cont și de 
vecinătatea vechilor ziduri istorice bastionare. Poziția anterioară a 
Primăriei fusese în piața Bălcescu (fostă Lahovary), în fața bisericii 
neogotice, soluție neacceptată de conaționalii maghiari. 
În sfârșit, dincolo de neînțelegeri, important este faptul  că părțile 
au căzut de acord că monumentul (clasificat pe lista de obiec-
tive de patrimoniu în grupa A, de interes național) să fie salvat. 
În ce ne privește, cele două organizații civice susținem poziția 
negociată și așteptăm o binevenită rezolvare pentru o mai bună 
punere în valoare a istoriei zbuciumate, uneori tragice și neștiute, 
a cetății Timișoarei.
Pentru o cât mai deplină transparență a argumentelor, publicăm 
în acest număr al revistei poziția lui Szekernyes Janos, istoric de 
artă, președintele UAP Timișoara, care a reprezentat la negocieri 
poziția comunității maghiare a orașului. 

Asociația Culturală Ariergarda, Societatea Timișoara

Spațiul urban 
și poveștile lui
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În august 1848, Curtea de la Viena l-a numit drept comandant al cetăţii Timişoara pe generalul-
locotenent Georg von Rukovina, care mai târziu, conformându-se manifestului împăratului emis 
pe 3 octombrie 1848, a refuzat din 10 octombrie supunerea faţă de guvernul maghiar, declarând 
în oraşul de pe Bega starea de asediu.  Numărul apărătorilor cetăţii se apropia de 9000 de capete, 
iar tunarii au avut la dispoziţie tunuri de 213 calibre diferite. Din populaţia civilă, doar 3000 au 
rămas în cetate, restul s-au refugiat. Trupele de honvezi maghiare au fost constrânse ca în cadrul 
campaniei glorioase din primăvara lui 1849 să înconjoare şi să instituie începând cu 25 aprilie 
1849 asediul asupra „Timişoarei devotate împăratului”. Asediul a fost condus de generalul Vécsey 
Károly, unul dintre  martirii executaţi ulterior la Arad, şi de generalul polonez József Bem. Asediul 
înverşunat, care a cerut numeroase victime, a ţinut 107 zile. De altfel, şi ultima mare confruntare 
armată a revoluţiei maghiare s-a consumat în apropierea Timişoarei, pe câmpia dintre Sânandrei 
şi pădurea de la Cioca, pe 9 august 1849. Comandantul general al armatei imperiale sosite pen-
tru salvarea apărătorilor cetăţii a fost feldmareșalul-locotenent Julius Haynau.
În timpul celor 107 zile asediului, honvezii maghiari ce au cucerit şi ţinut sub ocupaţie cartierele 
periferice au proiectat peste 40.000 de bombe, mine, grenade şi alte proiectile asupra cetăţii, în 
interiorul căreia nu a rămas nici o clădire neafectată. Din armata  austriacă ce apăra cetatea şi-au 
pierdut viaţa 24 de ofiţeri şi 540 de soldaţi. Dintre civili au murit în jur de 2000. Majoritatea dintre 
ei au căzut pradă holerei şi altor boli contagioase – produse de lipsa apei şi a hranei. Şi generalul-
locotenent Georg von Rukovina a fost răpus de boală, el şi-a închis ochii pe vecie pe 9 septem-
brie 1849, la exact o lună după intrarea în Timişoara a armatei austriece eliberatoare. A fost 
aşezat spre odihnă veşnică în cavoul bisericii romano-catolice, placa sa memorială este vizibilă şi 
astăzi în nava Domului. Prin urmare, apărătorii cetăţii au de peste un veac şi jumătate un me-
mento în centrul Timişoarei, placa memorială a comandantului cetăţii Georg von Rukovina.
Militarii austrieci căzuţi în timpul asediului şi civilii decedaţi au fost înmormântaţi în şanţurile 
dintre zidurile cetăţii, deoarece honvezii maghiari ce încercuiseră complet fortificaţia ţineau sub 
control şi teritoriul cartierelor exterioare şi al cimitirelor. Exhumările au avut loc doar la mijlocul 
anilor 1850, când cadavrele deshumate au fost transportate în cimitirul din Calea Lipovei. Civilii 
au fost înmormântați din nou în mormântul comun săpat în apropierea capelei cimitirului, în 
timp ce pentru militari a fost amenajat un fastuos şi spaţios mormânt comun în Cimitirul Eroilor, 
a cărui suprafaţă de aproape 500 de metri pătraţi  a fost înconjurată cu lanţuri groase de fier for-
jat prinse pe stâlpi de sprijin realizați din ţevi de tun. Mormântul a supravieţuit deceniilor scurse, 
schimbărilor de imperii, până în anii de după 1989. Este adevărat, nu a fost îngrijit de nimeni, a 
fost năpădit de bălării şi de tufăriş. În 1936, când în urma unei hotărâri a autorităţilor oraşului, 
Monumentul Militar serios vandalizat, ciuntit faţă de forma lui iniţială, a fost mutat din locul 
ridicării sale, Piaţa Libertăţii, în cimitirul din Cetate, el nu a fost aşezat deloc întâmplător tocmai 
în partea dinspre Calea Aradului a cimitirului.  Au considerat ca loc corespunzător vecinătatea 
mormântului comun al militarilor austrieci. Prin obeliscul neogotic dezvelit în cinstea lor pe 17 
ianuarie 1853, au marcat oarecum mormântul comun al militarilor austrieci ce şi-au dat viaţa 
pentru apărarea cetăţii, mormânt care – din păcate, a încetat a mai fi locul lor de odihnă veşnică, 
din nepăsare, neglijenţă sau alte motive ale autorităţilor.  
Dacă edilii oraşului sunt atât de preocupaţi pentru îngrijirea memoriei militarilor austrieci, care 
au păstrat cu fidelitate în 1849 fortificaţia Timişoarei pentru împăratul austriac, Francisc Iosif I, 
cel care întruchipează şi simbolizează feudalismul şi absolutismul, ar fi trebuit înainte de toate 
să le vegheze mormântul comun. Mormântul comun al militarilor austrieci a fost pur şi simplu 

desfiinţat, făcut să dispară, fără a ţine cont de pioşenia umană elementară, de tradiţiile istorice, 
încălcând şi lezând în mai multe rânduri prevederile şi condiţiile  Art. 17 al Primei Convenţii 
Internaţionale de la Geneva şi al dispoziţiilor din convenţiile internaţionale ulterioare ce o 
completează. Această faptă ar putea avea chiar repercusiuni internaționale şi diplomatice serio-
ase dacă austriecii află despre actele profanatoare şi depun plângere pentru cele întâmplate la 
forurile internaţionale competente.   
 În urmă cu câţiva ani, mai întâi au fost tăiate lanţurile groase de către – probabil – „hoţii 
şmecheri de fier vechi”, apoi, în trecutul apropiat au fost scoase pe rând şi ţevile de tun. 
Desfiinţând, făcând să dispară fără urmă, în mod profanator mormântul comun al militarilor 
austrieci ce au apărat cetatea – printre care s-au numărat şi români, din batalionul de grăniceri 
din Caransebeş – un „întreprinzător isteţ” a amenajat aici o parcelă pentru un şir morminte, pe 
care mai mult ca sigur doreşte să o extindă şi asupra terenului pe care stă din 1936 Monumentul 
Militar Austriac. „Culpa” conducerii oraşului ar fi agravată exponenţial dacă ar muta opera lui 
Josef Andreas Kranner şi Josef Max din Cimitirul Eroilor, unde de acum a rămas singurul me-
mento al locului de veci al militarilor austrieci. El îndeplineşte aici o funcţie evlavioasă şi practică 
fundamentată! Turiştii care vizitează oraşul de pe Bega şi cimitirul din Cetate pot măcar identi-
fica, găsi locul în care au fost înhumate rămăşiţele pământeşti a 564 de militari austrieci. 
Monumentul a fost ridicat în cea mai neagră perioadă a absolutismului represiv austriac ce a 
urmat înăbuşirii Revoluţiei maghiare şi luptei pentru libertate de la 1848-1849. Încă de la inau-
gurarea lui, populaţia Timişoarei, indiferent de etnie, nu l-a privit cu ochi buni, nu l-a considerat 
propriu. Simboliza şi întruchipa asuprirea, reacţiunea. Majoritatea populaţiei de etnie germană 
a Timişoarei, în frunte cu primarul Johann Nepomuk Preyer, a fost şi a rămas adepta revoluţiei 
maghiare, la fel şi şvăbimea satelor din împrejurimi.  Şi românii din Banat conduşi de Eftimiu 
Murgu – care a rămas membru în Dieta maghiară până la cădere – simpatizau cu guvernul 
maghiar care sprijinea aspiraţiile lor de abolire a iobăgiei, de desprindere a bisericii ortodoxe 
române din ierarhia arhierească sârbă. Din cauza atitudinii ostile, de respingere a populaţiei, 
monumentul a fost păzit zi şi noapte de militari, încă din momentul dezvelirii. Obeliscul de 18 m 
înălţime era socotit ca „piatră a scandalului” ce revolta, indigna neîntrerupt opinia publică. Re-
liefurile de pe postament au fost îndepărtate în 1885 la ordinul primarului János Török, cu ocazia 
renovării monumentului. La izbucnirea revoluţiei burghezo-democratice, populaţia Timişoarei, 
ieşită în stradă, de asemenea, fără deosebire de etnie, a dărâmat la sfârşitul lui octombrie 1918 
personajul principal al monumentului, statuia ce simboliza Austria, precum şi figurile alegorice 
laterale, ce reprezentau onoarea, supunerea, vigilenţa şi abnegaţia -  virtuţi militare. 
Monumentul ar trebui supus unor intervenţii de restaurare şi conservare în locul său actual. Ren-
ovarea sa profesionistă, completarea parţială şi mutarea necesită o sumă imensă. Suma aceasta 
– în cazul în care este disponibilă – ar trebui alocată comandării şi ridicării unui monument nou, 
modern, de valoare artistică remarcabilă, care ar putea reda prin limbajul artelor vizuale spiritul 
Timişoarei – armonia, caracterul multietnic, progresul social şi ştiinţific, dedicarea faţă de pro-
gres, toleranţa etc. Ar aduce un serviciu mai mare oraşului decât mutarea Monumentului Militar 
Austriac în Piaţa Bălcescu, care de altfel este total nepotrivită pentru plasarea unui obelisc de 18 
metri. Prin intermediul vibraţiilor, al gazelor de eşapament, traficul extrem de intens va peri-
clita şi afecta în scurt timp starea monumentului, pe de altă parte, prin înălţime sa şi prin stilul 
neogotic va concura, va „umbri” biserica romano-catolică din Iosefin, dezavantajând-o. 
 Janos Szekernyes
  

Despre monumentul 
militar austriac 
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Cartea Prin meandrele istoriei. Amintirile unui luptător
 pentru libertate (Editura Ariergarda, 2014) este 
o mărturie complexă și, pe alocuri emoționantă, 
a vieții și faptelor unui om care și-a dedicat toată viața 
unor idealuri pe care puțini dintre noi, în vremurile 
grele ale dictaturii, le-am avut aproape: libertatea,
civilizația occidentală și valorile democrației de tradiție
parlamentară. Inginerul Muțiu Caius, autorul acestor 
memorii și al unui destin dedicat valorilor publice, 
apare în carte adeseori ca un tânăr obișnuit, iubitor 
de viață normală, iubitor de sport, de seri dansante, 
îndrăgostit de fetele frumoase din preajma sa, pasionat 
de lucruri moderne, de la dans la aviație sau excursii prin 
munții țării. Comandați cartea la editura.ariergarda@
gmail.com la un pret de 25 lei.
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