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O carte-album de excepþie pentru Reºiþa
ºi oamenii sãi:

„ Reºiþa: Viziuni = Reschitza: Visionen”
(ed.: Gheorghe Jurma, Erwin Josef Þigla),

Editura „Banatul Montan”, Reºiþa, 2009

Prezentare la Biblioteca Germanã „Alexander TPrezentare la Biblioteca Germanã „Alexander TPrezentare la Biblioteca Germanã „Alexander TPrezentare la Biblioteca Germanã „Alexander TPrezentare la Biblioteca Germanã „Alexander Tietz”,ietz”,ietz”,ietz”,ietz”,
Reºiþa, 5 noiembrie 2009Reºiþa, 5 noiembrie 2009Reºiþa, 5 noiembrie 2009Reºiþa, 5 noiembrie 2009Reºiþa, 5 noiembrie 2009

Erwin Josef Þigla:Erwin Josef Þigla:Erwin Josef Þigla:Erwin Josef Þigla:Erwin Josef Þigla: Vã mulþumesc
pentru onoarea ce ne-o faceþi venind
la aceastã lansare de carte. Mã bucur
cã, în aceastã dupã-amiazã,
Biblioteca Germanã „Alexander
Tietz” a devenit neîncãpãtoare!

Prezentãm astãzi, aici, îm-
preunã cu dl. Gheorghe Jurma, o
carte-album intitulatã „Reºiþa: Viziuni
= Reschitza: Visionen”, cea de a 42-a
apariþie editorialã a Asociaþiei
Germane de Culturã ºi Educaþie a
Adulþilor din Reºiþa ºi a Forumului
Democratic al Germanilor din judeþul
Caraº-Severin. Cartea-album a apãrut cu sprijinul Departamentului pentru
Relaþii Interetnice de pe lângã Guvernul României ºi cu cel al Primãriei ºi
Consiliului Local al Municipiului Reºiþa.

Salut aici participarea domnului primar Mihai Stepanescu, care ne
onoreazã cu prezenþa sa la aceastã lansare unicat pentru oraºul nostru
sfânt: Reºiþa!

De ce aceastã nouã carte-album, editatã de etnia germanã din
Banatul Montan?

De-a lungul ultimilor ani am editat mai multe albume, care au întregit
istoria ºi cultura acestor locuri. Primul album a apãrut în anul 2001. Este
vorba despre un album dedicat bisericilor romano-catolice din Banatul
Montan, album care reprezintã, dupã cum consider eu, o carte de referinþã
pentru toþi cei care studiazã spiritualitatea acestor locuri. O ediþie revãzutã ºi
adãugitã a apãrut în anul 2003.
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A urmat un album dedicat artei turnãrii în fabricile reºiþene,
exemplificând aici renumitele cruci turnate din cimitirele reºiþene. Practic
aceste cruci au dispãrut, cimitirele sunt devastate, ne mai rãmân doar
fotografiile din album.

Un alt album este albumul Stendl, cu care l-am bucurat foarte mult
pe artistul plastic Ion Stendl din Bucureºti, nãscut reºiþean. Stendl se
regãseºte ºi în albumul de astãzi al Reºiþei.

Cãrþi-albume sunt ºi cele dedicate familiei de artiºti plastici în arta
naivã, Doina ºi Gustav Hlinka, celor doi artiºti plastici Maria Tudur ºi Anton
Ferenschütz, ºi cartea-album dedicatã frumuseþilor naturale ale judeþului, cu
fotografii ale familiei Luise ºi Francisc Finta, din Timiºoara.

ªi nu în ultimul rând doresc sã amintesc cele douã volume dedicate
Banatului Montan vãzut prin prisma vederilor vechi, din colecþia Arsenie
Boar, volume apãrute în anii 2007 - 2008.

ªi iatã cã, aºa mi-am propus eu, împreunã cu organizaþia pe care o
reprezint, reuºim cel puþin o datã pe an sã editãm un album care sã ajute la
cunoaºterea acestui spaþiu al Banatului Montan.

De la stânga la dreapta: Gheorghe Jurma,De la stânga la dreapta: Gheorghe Jurma,De la stânga la dreapta: Gheorghe Jurma,De la stânga la dreapta: Gheorghe Jurma,De la stânga la dreapta: Gheorghe Jurma,
Prof. Nicolae Sârbu, primarul MihaiProf. Nicolae Sârbu, primarul MihaiProf. Nicolae Sârbu, primarul MihaiProf. Nicolae Sârbu, primarul MihaiProf. Nicolae Sârbu, primarul Mihai

Stepanescu, Erwin Josef ÞiglaStepanescu, Erwin Josef ÞiglaStepanescu, Erwin Josef ÞiglaStepanescu, Erwin Josef ÞiglaStepanescu, Erwin Josef Þigla

fostul primar al Reºiþei, Mircea Ioan Popafostul primar al Reºiþei, Mircea Ioan Popafostul primar al Reºiþei, Mircea Ioan Popafostul primar al Reºiþei, Mircea Ioan Popafostul primar al Reºiþei, Mircea Ioan Popa
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Cartea-album prezentatã astãzi este dedicatã unei Reºiþe, care pentru
mine a fost, este ºi rãmâne eternã! Reºiþa este eternã atunci ºi numai dacã
intrã în acest câmp extraordinar al libertãþii, care este cultura. ªi ea intrã!

Doresc sã mulþumesc tuturor acelora care mi-au stat aproape la
realizarea acestei cãrþi-album. În primul rând mã adresez d-lui Gheorghe
Jurma, coeditorul apariþiei editoriale.

În continuare îl rog pe dl Jurma sã ne spunã câteva gânduri, cu
prilejul acestei prezentãri.

Gheorghe Jurma: Gheorghe Jurma: Gheorghe Jurma: Gheorghe Jurma: Gheorghe Jurma: Fãrã discuþie, Reºiþa a fost ºi a rãmas „o cetate a
focului”, a focului în sensul strict material ºi în sensul strict simbolic pe de altã
parte. Dar metafora „cetatea de foc”, nu mai corespunde astãzi ºi pentru
motivul cã, din punct de vedere real, din punctul de vedere al industriei, ea
nu mai este la valoarea, la înãlþimea, la importanþa la care era cândva. Iar pe

Simbolurile breslei forjorilorSimbolurile breslei forjorilorSimbolurile breslei forjorilorSimbolurile breslei forjorilorSimbolurile breslei forjorilor

Prima locomotivã fabricatã la Reºiþa, transportatã la Expoziþia InternaþionalãPrima locomotivã fabricatã la Reºiþa, transportatã la Expoziþia InternaþionalãPrima locomotivã fabricatã la Reºiþa, transportatã la Expoziþia InternaþionalãPrima locomotivã fabricatã la Reºiþa, transportatã la Expoziþia InternaþionalãPrima locomotivã fabricatã la Reºiþa, transportatã la Expoziþia Internaþionalã
de la Viena (1873)de la Viena (1873)de la Viena (1873)de la Viena (1873)de la Viena (1873)
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de altã parte, din punctul meu de vedere, de data aceasta focul s-a mutat în
centrul Reºiþei, sub forma apei fântânii lui Lucaci.

Se schimbã elementele, se schimbã simbolurile, se schimbã
conotaþiile ºi, pe mãsurã ce Reºiþa s-a dezvoltat ca oraº, ºi-a pierdut industria.
În schimb ºi-a câºtigat niºte elemente care þin de dimensiunile culturale, de
dimensiunile spirituale. S-a întãrit ca oraº al poeziei, ca oraº al artelor plastice,
teatrului, filologiei, istoriei, universitãþii ºi aºa mai departe, încât dimensiunile
de astãzi ale Reºiþei sunt mult mai complexe, deºi mai puþin relevante poate
pe plan naþional decât fuseserã altãdatã în formula ei unilateralã.

Cartea aceasta nu vrea decât sã reþinã o parte din textele ºi imaginile
fie dedicate Reºiþei, fie inspirate oricum de Reºiþa, texte ºi imagini care ne-
au fost la îndemânã. Adicã sunt un set de declaraþii de principiu, declaraþii de
dragoste faþã de Reºiþa, fie ca loc natal al câtorva dintre semnatari, de la
Toma George Maiorescu la Mircea Martin, fie ale altor scriitori sau autori din
þarã, care au poposit doar întâmplãtor la Reºiþa. Întâmplãtor sau nu, de pildã
ªtefan Bãnulescu sau Constantin Chiriþã, sau mulþi alþi autori importanþi ai
vremii lor. Toate acestea sunt ordonate dupã niºte criterii, care nu cred cã e
cazul sã fie neapãrat dezvãluite acum ºi aici, pentru cã unele dintre ele nici
mie nu-mi sunt foarte clare.

Hermann Heel - „Ritual“ (fotografie)Hermann Heel - „Ritual“ (fotografie)Hermann Heel - „Ritual“ (fotografie)Hermann Heel - „Ritual“ (fotografie)Hermann Heel - „Ritual“ (fotografie)

„Ciocanul mare“  (fotografie)„Ciocanul mare“  (fotografie)„Ciocanul mare“  (fotografie)„Ciocanul mare“  (fotografie)„Ciocanul mare“  (fotografie)

Hermann Heel - „La forjã“ (fotografie)Hermann Heel - „La forjã“ (fotografie)Hermann Heel - „La forjã“ (fotografie)Hermann Heel - „La forjã“ (fotografie)Hermann Heel - „La forjã“ (fotografie)

„Forja de bandaje“  (fotografie)„Forja de bandaje“  (fotografie)„Forja de bandaje“  (fotografie)„Forja de bandaje“  (fotografie)„Forja de bandaje“  (fotografie)



împreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinander, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen
nrnrnrnrnr. .  .  .  .  3131313131 -  -  -  -  - septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010

pagina  8pagina  8pagina  8pagina  8pagina  8

Din loc în loc, cam din 10 în 10 pagini, se gãseºte câte o paginã pe
negru, care ar fi declaraþia de principiu a unui semn. Fie cã este partea de
istorie, fie cã este partea de declaraþii, fie cã este partea de literaturã, sau
partea de muzicã, sau partea de alte segmente ale lucrãrii. Din loc în loc,
fireºte ºi poate nu pe mãsura unui album care sã punã în valoare imaginea,
sunt reproduceri dupã opere de artã ale reºiþenilor, ale artiºtilor care au
trecut prin Reºiþa din toatã þara.

Câteva din aceste tablouri sunt la Muzeul Banatului Montan. Chiar
dacã stau în depozit ºi nu într-o expoziþie vizibilã tuturor, e bine cã existã! O
altã parte încã se mai pãstreazã pe ici pe acolo, pe pereþii Reºiþei, pânã când
vor dispãrea de tot. O altã parte se mai poate gãsi prin albumele vremii, chiar
dacã este vorba de imagini depãºite din punct de vedere al istoriei, din punct
de vedere ideologic.

N-am sã citez decât un singur exemplu. Octavian Angheluþã este un
pictor care în anii 1950 chiar era un nume foarte important, de altfel Ion
Stendl îl citeazã, pentru cã era un bun pictor. A fost la Reºiþa, a lãsat Reºiþei,
în Casa de Culturã a Sindicatelor, în sala restaurant, un mare tablou inspirat
de munca în uzinã. Un tablou pe care el l-a refãcut, pe urmã, nu ºtiu la ce
dimensiuni, ºi care a circulat prin toate albumele anilor 50. Este o reprezentare
a muncii în Combinatul Siderurgic, care dincolo de orice timp ºi dincolo de
orice ideologie poate sã rãmânã, în cel mai rãu caz, ca un document istoric,
dar cred cã depãºeste aceastã dimensiune.

Am dat un exemplu de lucrare care cred cã mâine, poimâine, s-ar
putea sã nu mai fie ºi care este ºi greu de reprodus în momentul de faþã dupã
câte o fotografie (de reþinut pentru viitoarele albume!).

Tiberiu Bottlik - „În uzinã“Tiberiu Bottlik - „În uzinã“Tiberiu Bottlik - „În uzinã“Tiberiu Bottlik - „În uzinã“Tiberiu Bottlik - „În uzinã“ Tiberiu Bottlik - „Portret de muncitor“Tiberiu Bottlik - „Portret de muncitor“Tiberiu Bottlik - „Portret de muncitor“Tiberiu Bottlik - „Portret de muncitor“Tiberiu Bottlik - „Portret de muncitor“
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Pe alte idei despre alte aspecte ale acestei cãrþi, ale muncii la o
carte, nu cred cã este cazul sã insist eu foarte mult ºi foarte tare. Am intra în
niºte detalii care nu ar duce niciunde. Faptul cã ea existã, aceastã carte, este
primul lucru demn de subliniat. Faptul cã în aceastã carte sunt autori din
Reºiþa, autori din afara Reºiþei, iarãºi este foarte bine. Începe cu un text al lui
Toma George Maiorescu - „Kilometrul zero“, ºi se încheie cu un text tot al lui
Toma George Maiorescu - „Patria princeps“, care de data aceasta iese din
km zero din centrul Reºiþei ºi se duce într-o altã patrie, mult mai mare, care
este patria tuturor patriilor, e o cheie pe care v-o pot pune la dispoziþie, sã o
verificaþi în carte.

Existã ºi un ritm al imaginilor, existã ºi un ritm al spaþiilor albe, alb-
negru, gri, cum se cere la o astfel de carte. Poate din anume puncte de
vedere eu n-aº fi destul de mulþumit, pentru cã e prea mult text ºi poate cã
acest text ar mai fi putut fi încã redus. Pe de altã parte, chiar aºa, cu acest text,
ar fi trebuit sã aibã o literã ºi mai mare ºi poate ºi imaginile mai mari ºi atunci,
desigur, cartea ar fi devenit de o dimensiune dublã. Poate într-o altã ediþie,
când, mã rog, vor fi ºi bani pe mãsurã.

Aº dori sã mulþumesc celor care au acceptat sã intre în aceastã
carte, pe unii i-am consultat, pe alþii mãrturisesc cã nu i-am consultat, poate
i-a consultat domnul Þigla ºi dacã nu i-a consultat, mã gândesc cã nu-ºi vor
retrage textele nici din ediþia aceasta ºi nici din ediþia viitoare, ba dimpotrivã
vor încerca sã adauge, sã propunã, sã susþinã ºi alte viitoare asemenea
apariþii.

Ion Cott - „Nemuritorii“Ion Cott - „Nemuritorii“Ion Cott - „Nemuritorii“Ion Cott - „Nemuritorii“Ion Cott - „Nemuritorii“Julius Podlipny - „Sudorul“Julius Podlipny - „Sudorul“Julius Podlipny - „Sudorul“Julius Podlipny - „Sudorul“Julius Podlipny - „Sudorul“
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Contribuþia mea, atâta câtã a putut sã fie, constã mai ales în greºelile
de tipar. Vã spun cã înãuntru sunt, ºi trebuie s-o spun de pe acum, greºeli,
pentru cã aceastã nebunie a ortografiei cu î din i, cu â din a, nu poate decât
sã ne împiedice în a susþine unitar o întreprindere editorialã. Textele apãrute
înainte de 1990 ºi atâta când cineva a vrut sã restituie integru o hotãrâre încã
actualã din 1932, textele sunt reproduse cu î din i. Textele actuale, respectând
ortografia, sunt cu â din a, cine a vrut. Mai scapã prin titlu ºi prin text câte un
â din a în loc de î din i. Vã rog sã îngãduiþi aceste mici erori, mici greºeli, sã
le corectaþi dumneavoastrã dacã îndrãzniþi, pe aceastã frumoasã carte, dacã
nu, lãsaþi-le aºa, ca semn al neputinþei noastre de a face un lucru perfect.

Din alt punct de vedere, þin sã spun aici, cum am mai spus ºi altãdatã,
o carte perfectã e un lucru inutil. O carte perfectã este oferitã acum, o pui în
bibliotecã ºi dupã aceea nici mãcar nu o mai consulþi, nu te mai intereseazã.
O carte imperfectã te agitã. Te îndeamnã sã faci ceva mai bun, dacã a fãcut-o
altul sã o faci tu. Iar dacã ai fãcut-o tu, sã-þi spui cã mâine voi face alta, altã
mãnãstire ºi mai frumoasã, pentru cã aºa se cuvine sã facã orice meºter faur.

ªi multe aº mai fi vrut sã spun, dar cred cã este nerãbdãtor ºi
altcineva sau sunt nerãbdãtori ºi alþii ºi, în consecinþã, dacã într-o împrejurare
sau alta, mai târziu, mai putem sã vorbim.

Þin sã mulþumesc încã odatã celor care au colaborat cu sau fãrã
voia lor ºi o iau de la cine vreþi, de aici din faþã, de la Mircea Ioan Popa, de la
Octavian Doclin, de la Nicolae Irimia, Ioana Mihãescu, de la toþi cei care,
iertaþi-mã cã nu vã vãd pe toþi, cã sunt prea mulþi cei care sunt prezenþi în
aceastã carte ºi care cred cã ºi la viitoarea ºi viitoarele ediþii vor rãspunde cu
ºi mai multã ardoare, cu ºi mai multã dragoste.

Horia Flãmând -Horia Flãmând -Horia Flãmând -Horia Flãmând -Horia Flãmând -
„Bust Alexander Tietz“ „Bust Alexander Tietz“ „Bust Alexander Tietz“ „Bust Alexander Tietz“ „Bust Alexander Tietz“  (fotografie) (fotografie) (fotografie) (fotografie) (fotografie)

VVVVVasile Gaidoº - „Ritmuri reºiþene, II“asile Gaidoº - „Ritmuri reºiþene, II“asile Gaidoº - „Ritmuri reºiþene, II“asile Gaidoº - „Ritmuri reºiþene, II“asile Gaidoº - „Ritmuri reºiþene, II“
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Reºiþa meritã asemenea cãrþi, pentru cã numai prin asemenea cãrþi
ne facem cunoscuþi altora, ne facem cunoscuþi nouã înºine. Astfel avem
ºansa deosebitã sã ne apropiem sufletului nostru acest loc, care pentru unii
este locul natal, pentru alþii n-o fi el natal, dar este centrul lumii ºi trebuie sã
ne asumãm aceastã idee ºi sã o punem în valoare în orice fel, în orice mod.

Un album este întotdeauna un mod bine-venit de a pune în valoare
acest centru al lumii care este Reºiþa. Mulþumesc domnului Þigla pentru tot
ce a fãcut ºi pentru aceastã carte ºi pentru toate celelalte care promoveazã
Reºiþa ºi cultura Banatului.

Erwin Josef Þigla:Erwin Josef Þigla:Erwin Josef Þigla:Erwin Josef Þigla:Erwin Josef Þigla: Domnul Jurma evidenþia Muzeul Banatului
Montan. Vreau sã vã spun cã, fãrã colecþia sau patrimoniul Muzeului Banatului
Montan, aceastã lucrare nu ar fi putut sã fie dotatã cu o mare parte dintre
reproducerile tablourilor din paginile acestui album. De aceea, doresc
personal sã-i mulþumesc domnului director Dumitru Þeicu ºi doamnei care
rãspunde de acest patrimoniu. Dacã muzeul nu ar fi avut aceste picturi,
astãzi n-am mai putea sã avem atâtea lucrãri dedicate Reºiþei, Reºiþei
industriale, Reºiþei citadine ºi oamenilor Reºiþei. De aceea sper cã, poate
într-o zi, poate anul viitor, sã ne gândim la o expoziþie, pentru a le repune în
valoare, în centrul atenþiei publicului reºiþean, aceste tablouri, pentru a le
vedea ºi pe viu, nu numai prin intermediul acestui album.

Un cuvânt de mulþumire li se cuvine ºi U.C.M.R., T.M.K., artiºtilor
plastici care ne-au fãcut posibilã cuprinderea tablourilor ºi operelor de artã
ale dumnealor în paginile acestui album.

Nu în ultimul rând, doresc sã mulþumesc ºi Bibliotecii Judeþene „Paul
Iorgovici”, care astãzi este în sãrbãtoare, la fel ca ºi ieri ºi cum va fi ºi mâine,
fiindcã aceste zile, „Zilele Bibliotecii Judeþene” ne cuprind pe toþi, pe toþi cei
dîn Reºiþa, iubitori de culturã ºi de citit.

În continuare, îl rog pe domnul Nicolae Sârbu, directorul  Bibliotecii
Judeþene, sã ne spunã câteva cuvinte.

Traian Bona - „Stradã din Reºiþa“Traian Bona - „Stradã din Reºiþa“Traian Bona - „Stradã din Reºiþa“Traian Bona - „Stradã din Reºiþa“Traian Bona - „Stradã din Reºiþa“ Traian Bona - „Peisaj din Reºiþa“Traian Bona - „Peisaj din Reºiþa“Traian Bona - „Peisaj din Reºiþa“Traian Bona - „Peisaj din Reºiþa“Traian Bona - „Peisaj din Reºiþa“
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Nicolae Sârbu (directorNicolae Sârbu (directorNicolae Sârbu (directorNicolae Sârbu (directorNicolae Sârbu (director, Biblioteca Judeþeanã „Paul Iorgovici”,, Biblioteca Judeþeanã „Paul Iorgovici”,, Biblioteca Judeþeanã „Paul Iorgovici”,, Biblioteca Judeþeanã „Paul Iorgovici”,, Biblioteca Judeþeanã „Paul Iorgovici”,
Reºiþa): Reºiþa): Reºiþa): Reºiþa): Reºiþa): Dragi oaspeþi, dragi prieteni ai noºtri ºi ai cãrþii în sine! Este bine cã
în curgerea vremii trãim ºi asemenea momente. Pentru noi, bibliotecarii
Reºiþei, sunt momente cu multe, foarte multe semnificaþii. Ieri am deschis la
Universitate „Zilele Bibliotecii”. Vã asigur cã am fost bine primiþi, într-un
amfiteatru cu mulþi studenþi, cu mulþi profesori. Domnul decan Gheorghe
Popovici este cu noi ºi aici. Am vorbit despre o personalitate importantã,
Corneliu Diaconovici, am lansat din nou cartea pãrintelui Vasile Petrica.

Astãzi, dupã niºte dezbateri, unde iatã, l-am avut printre alþii oaspete
pe conferenþiarul doctor Gheorghe Luchescu de la Lugoj, aici de faþã prezent
cu noi, stãm împreunã, trãim împreunã un moment de aleasã culturã. Este ºi
un moment care îmi justificã mie personal rãmânerea atâþia ani la Reºiþa.

Pânã când am venit aici, în 1972, nu am fost la Reºiþa. Pânã acum
treizeci ºi de ani, când am venit ºi am rãmas, pentru cã am gãsit în Reºiþa un
spaþiu fascinant. Pentru cã am gãsit aici tineri cu care am îmbãtrânit împreunã,
scriind ºi dând ºi noi o dimensiune Reºiþei.

Iatã, este Stãncioi aici, este Irimia, este Doclin, este chiar ºi Jurma.
Am trãit iluzionându-ne cã ºi noi suntem ai Reºiþei, nu numai Reºiþa e a noastrã.
ªi iatã cã aceastã iluzie dã roade. Cuvintele noastre de atunci, poeziile fãcute
în drumul dintre Reºiþa veche ºi Govândari, pe jos, în nopþile culturii, dau
roade. Ce regãsim ºi rãmâne în aceastã carte este deja altceva decât s-a scris
într-un ziar, altceva decât s-a scris într-o revistã, este o carte a Reºiþei, o carte
a unui oraº. Nu este un simplu volum de literaturã, nu este album. Eu ºtiu cã
Jurma preferã numele de album. Este suficient text, nu prea mult. Este o carte
ilustratã abundent. Este un simultan artistic, este un panoramic artistic ºi gãsiþi
dumneavoastrã alþi termeni mai potriviþi. Este mare lucru!

Eu am scris cu mare drag de Reºiþa ºi acum cred cã aceastã carte
este o declaraþie colectivã de dragoste la adresa Reºiþei. O declaraþie din
generaþii, o declaraþie în timp. Este ºi istorie ºi document ºi suflet. Cred cã
aceastã carte ar fi trebuit sã o vadã mulþi oameni pe care noi îi ºtim, domnul
Popa pe unii, noi pe alþii, alþi prieteni ai Forumului ºi ai noºtri, alþi oameni. Toþi
ar trebui sã se regãseascã, sã se bucure de aceastã carte.

Sunt câteva lucruri pe care aº vrea sã le spun. În ceea ce mã priveºte,
am scris o elegie pentru Casa Muncitoreascã. Este cumva discordant. Cartea
aceasta se vrea, nu-i aºa, mai ales o declaraþie de dragoste, niºte cuvinte
mai patetice, înflãcãrate, aºa cum era imaginea Reºiþei. Reportajul meu este
ºi documentar bogat ºi foarte trist. Pentru cã, simbolic, Casa Muncitoreascã
eu o consideram însãºi Reºiþa, o Reºiþã care a fost într-o cumpãnã ºi care e
într-o cumpãnã. ªi aº vrea sã citeascã elegia mãcar Mircea Ioan Popa, sã-ºi
gãsescã niºte lacrimi aici. Nu mai existã Casa Muncitoreascã astãzi, nu ? Nu
mai existã nici istoria ei, nu mai existã social-democraþia de atunci, când
Reºiþa era lider al social-democraþiei româneºti. Aceste lucruri aparþin
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trecutului ºi ele treptat, treptat, trec în uitare. Aici existã Casa Muncitoreascã.
Existã ca o elegie a ceea ce pierdem.

Multe se pot spune. În aceastã carte se gãseºte ºi o altã poezie a
mea, „Reºiþa albã”. Sunt lucruri pe care le-am scris cu mult suflet. Ele nu
sunau nici atunci ºi nici acum a „voi ãia lãudaþi muncitorii, nu ºtiþi voi, lãudaþi
comunismul”. N-am lãudat comunismul, am lãudat un efort specific
extraordinar ºi acest specific îl laudã ºi îl cântã ºi alþii în aceastã carte, îl
ilustreazã bogat, îl cântã în melodii, pentru cã aceastã carte are ºi câteva
compoziþii aici. Are ºi tablouri ºi are poezie, are reportaj ºi multe imagini foto.

Este o carte complexã, nu este un album. Avem nevoie de albume,
dar asta este o carte de suflet ºi cred cã meritã mãcar sã o rãsfoiþi ºi meritã
sã-i mulþumim lui Erwin Josef Þigla, sã-i mulþumim lui Gheorghe Jurma. Ea
este frumos alcãtuitã, frumos ºi curat paginatã, ilustratã cu culori neþipãtoare.
Este un obiect de artã, un document de suflet ºi Reºiþa merita asta. ªi cred cã
meritam ºi noi ºi dumneavoastrã, cei care ne-am iluzionat cã aparþinem
Reºiþei ºi doream ºi-i dorim acestui spaþiu numai binele. ªi-i dorim duratã în
timp, sã nu se piardã asemenea scânteilor de la furnal, care s-au rãcit.

Le mulþumesc celor doi! Eu am personal multe motive de bucurie în
seara asta. Aceastã lansare se desfãºoarã în cadrul „Zilelor Bibliotecii”. Colegii
mei se bucurã împreunã cu mine, iar eu mã bucur împreunã cu poeþii cu care
am scris. ªi iatã cã ºi litera, iniþial crezutã efemerã, se dovedeºte uneori mai
tare decât flacãra pe care noi o cântam ºi care s-a stins. Litera e încã fierbinte...
Aceastã carte este un document frumos ºi fierbinte.

Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Doresc sã mulþumesc, în public, domnului
Waldemar Günter König, care ºi de data aceasta a fost alãturi de mine, în
corectarea multor pagini ºi imagini, mã refer aici la texte.

VVVVVasile Gaidoº - „Poezia nocturnã a cetãþii de foc“asile Gaidoº - „Poezia nocturnã a cetãþii de foc“asile Gaidoº - „Poezia nocturnã a cetãþii de foc“asile Gaidoº - „Poezia nocturnã a cetãþii de foc“asile Gaidoº - „Poezia nocturnã a cetãþii de foc“Mircea Lalut - „Muncitori“Mircea Lalut - „Muncitori“Mircea Lalut - „Muncitori“Mircea Lalut - „Muncitori“Mircea Lalut - „Muncitori“
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În continuare, îl rog pe domnul primar, Bürgermeister a.D., cum se
spune în germanã, deci „außer Dienst”, domnul Mircea Ioan Popa, sã ne
spunã câteva cuvinte.

Mircea Ioan Popa (fost primar al Reºiþei, 1992 - 2004): Mircea Ioan Popa (fost primar al Reºiþei, 1992 - 2004): Mircea Ioan Popa (fost primar al Reºiþei, 1992 - 2004): Mircea Ioan Popa (fost primar al Reºiþei, 1992 - 2004): Mircea Ioan Popa (fost primar al Reºiþei, 1992 - 2004): Mie mi-a
pus numele o jurnalistã pe care o apreciez foarte mult, la fel ca ºi pe alþii, d-ra
Dorina Sgaverdia, cã reprezint o istorie vie a Reºiþei. Nu sunt, ca sã-i rãspund!
De fapt, ºtie domnul Jurma, nu sunt ca loc de naºtere de aici. Dar pot sã spun
cã prin anii pe care i-am trãit aici, nu mã simt maramureºan, sunt reºiþean.

Am venit aici prima datã în anul 1957. Am ajuns la Reºiþa prin faptul
cã fãcusem Politehnica la Cluj ºi am fost repartizat, de fapt am dorit sã vin
aici. De mic copil mi-au plãcut locomotivele. A existat o cerere de proiect din
partea uzinelor, la acea vreme era Combinat, nu era Uzina Constructoare de
Maºini ºi nici Combinatul Siderurgic Reºiþa, o cerere ca sã proiecteze o
fabricã de locomotive din seria 150.000, care era folositã pentru tracþiunea
de marfã ºi care era foarte solicitatã ºi la export. Aºa am ajuns la Reºiþa în
1957, în garã, neºtiind încotro sã o iau. Nu vã pot transmite prin vorbe
imaginea pe care am vãzut-o atunci, nici nu vã daþi seama cum arãta Reºiþa
atunci. Cuiva, dacã i se povesteºte, nu-i vine sã creadã cã am vãzut aºa
ceva. Efectiv praf, fum, erau sute de locomotive care fãceau diferite manevre
prin Reºiþa.

Aº putea sã vã povestesc foarte multe, dar ca sã nu vã reþin prea
mult, vreau sã vã spun cã viaþa a fãcut ca fãrã sã vreau sã fiu participant activ
atât la reorganizarea industriei reºiþene, cât ºi la activitãþile de urbanizare a
municipiului nostru. Am avut misiunea de a realiza centrul civic, cu toate
pasajele ºi toate drumurile din Reºiþa, pentru cã eram prim-vicepreºedinte ºi
atunci prim-vicepreºedintele era de fapt primarul, cã primarul era politic, era
primul secretar al Partidului Comunist Român al oraºului.

Am avut foarte mulþi colaboratori, mai puþini sunt pe aici acum. Presa,
aºa cum spunea ºi domnul Sârbu, m-a susþinut foarte mult. Am avut ºi momente
grele, când unii se opuneau la ceeea ce vroiam sã facem ºi, vã spun foarte
sincer, chiar dacã se supãrã cei care sunt în vârstã, nu poate fi înlocuitã
energia generaþiei tinere, ci numai asociatã cu experienþa celor în vârstã.

(fotografie)(fotografie)(fotografie)(fotografie)(fotografie)
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Vã daþi seama, aveam 27 - 28 de ani, la 33 de ani am ajuns director
general al Uzinelor din Reºiþa. Aveam o energie nespusã, dar susþinutã. La
un moment dat, chiar Nicolae Sârbu a scris un articol deosebit, când vroiau
sã mã mazileascã. Ce, Popa acesta vrea sã ajungã nu ºtiu ce? Pentru cã
vroiam sã imprimãm o altã linie în urbanizarea Reºiþei! Am avut foarte mulþi
oponenþi în Bucureºti, la Guvern, peste tot. Dar am avut ºi susþinãtori. ªi aºa
am reuºit ceea ce, de fapt, este în Reºiþa, prost, bun, asta e. Dar nu v-aº sfãtui
pe vreunul sã comparaþi ceea ce este acum cu ceea ce a fost atunci când am
venit, am descãlecat cum s-ar zice, în Reºiþa.

Eu, în orice caz, încurajez orice iniþiativã pe care o vor mai avea dl.
Þigla ºi dl. Jurma, ca sã facã un asemenea album, pentru cã se pot spune
foarte multe ºi Reºiþa nu va muri niciodatã. Nu va mai avea faima industrialã,
dar nu se ºtie... Deocamdatã ne-au ocolit investitorii, mi s-au adus multe
reproºuri când eram primar, cã eu am fost acela care izgoneam investitorii.
Uitaþi cã au mai venit doi primari dupã mine ºi tot nu vin investitorii. S-a dorit
schimbare, schimbare a fost...

Eu le doresc generaþiilor tinere toate cele bune ºi mai ales apreciez
foarte mult munca lui Erwin Josef Þigla, care cautã prin orice posibilitate ca
memoria Reºiþei sã rãmânã treazã! ªi eu am aflat, mergând în Germania, la
familie, cã foarte mulþi de acolo se intereseazã de lucrurile vechi ºi mai noi
din Reºiþa ºi cu satisfacþie nu le este ruºine sã spunã, chiar dacã situaþia este
aºa cum este acum, cã s-au nãscut aici ºi au trãit aici.

Vã mulþumesc!
Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: ªi noi vã mulþumim!     În continuare, o sã-i rugãm

pe scriitori sã recite din versurile care sunt cuprinse în carte. Cine începe?
Octavian Doclin (poet): Octavian Doclin (poet): Octavian Doclin (poet): Octavian Doclin (poet): Octavian Doclin (poet): Mi-au venit în minte atât de cunoscutele

versuri argheziene, deºi tot timpul se citeazã primul vers: „Carte frumoasã,
cinste cui te-a scris”. Dar nu se mai recitã, sau nu se citeºte urmãtorul vers:
„Încet gânditã, gingaº cumpãnitã”. Ori aceastã carte este gingaº cumpãnitã:
este un echilibru. Am vãzut, acum am în mânã acest album unicat, am vãzut,
la o anumitã paginã, un text al regretatului Artur Silvestri, care prin 1982 a
poposit la Reºiþa cu o delegaþie a Uniunii Scriitorilor, din care, mi-amintesc,
fãceau parte Nicolae Dan Fruntelatã, redactorul-ºef de atunci al revistei

(V(V(V(V(Vedere veche)edere veche)edere veche)edere veche)edere veche)
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„Luceafãrul”, Ion Gheorghe ºi marele meu prieten Grigore Hagiu. Când, în
ºedinþa din seara aceea, din foaierul Casei de Culturã a Sindicatelor, a citit
tânãra speranþã, azi îmbãtrânitã speranþã, din pãcate ºi spre regretul meu,
Dinu Olãraºu. Când Ion Gheorghe spunea, dragii mei, „parcã-l aud pe Labiº
recitând”. Din pãcate, Dinu Olãraºu a lãsat poezia pentru chitarã. Îmi amintesc
cã, la un moment dat, trebuia sã citim cu toþii, poeþi reºiþeni. Eu, într-o adormire
aparentã, mi-am auzit numele ºi atunci am rostit un vers: „O, vinul ºi somnul
au rãdãcina în Domnul”. Mã urmãreºte acel vers. Dar, spre bucuria mea, vã
citez:

„Când muncitorul se spalã pe mâini dimineaþa
 ºi nu pe conºtiinþã,
voi vã uscaþi pe furnal cãmaºile albe,
parc-ar fi spumate de zânele bune
dupã o strãbunã cuviinþã.
Noi ºtim cã Reºiþa-i albã atunci
când muncitorul se spalã pe mâini dimineaþa,
dupã ce sãrutã visele la prunci;
e Reºiþa toatã o cãmaºã albã
pe care scrie numai focul viaþa”.

Este poemul care reprezintã într-adevãr ce a fost Reºiþa ºi ce nu
mai este. Este poemul „Reºiþa albã” al lui Nicolae Sârbu.

„O visul ºi somnul au rãdãcina în Domnul”.
Nicolae Irimia (jurnalist, poet): Nicolae Irimia (jurnalist, poet): Nicolae Irimia (jurnalist, poet): Nicolae Irimia (jurnalist, poet): Nicolae Irimia (jurnalist, poet): Mulþumesc mult de tot! O sã vã

citesc o poezie publicatã în revista „Orizont” încã în 1983:

„Ce semne ciudate
Au început sã deprindã
Lucrãtorii uzinelor!
Dacã fumul din coºurile aglomeratorului curge în direcþia cutare

Traian Bona - „Peisaje din Reºiþa“Traian Bona - „Peisaje din Reºiþa“Traian Bona - „Peisaje din Reºiþa“Traian Bona - „Peisaje din Reºiþa“Traian Bona - „Peisaje din Reºiþa“
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Mâine o sã plouã
Dacã fumul curge în sens invers
Mâine o sã batã vântul;
Dar chiar în acest moment prietenul meu
Poetul
Îmi aºeazã tacticos în faþã
Textul unei scurte doine
Auzitã ieri:
Mãrie, Mãrie,
Vinã la Oþelãrie
La maºina de ºarjare
Ca sã-þi dau o sãrutare.”

Gheorghe Zincescu (inginerGheorghe Zincescu (inginerGheorghe Zincescu (inginerGheorghe Zincescu (inginerGheorghe Zincescu (inginer, poet ºi prozator): , poet ºi prozator): , poet ºi prozator): , poet ºi prozator): , poet ºi prozator): Cred cã aº fi vrut
sã spun mai multe lucruri despre Reºiþa decât sã citesc o poezie. Pentru cã
Reºiþa, pentru cei care sunt de faþã ºi mai ales pentru cei care au scris de-a
lungul vremii despre Reºiþa, a însemnat o asumare de destin, a însemnat
uneori un sacrificiu de sine. Totodatã, a însemnat subordonarea la o credinþã
colectivã, la ceea ce se numeºte devenirea unui loc, la înscrierea unui loc în
eternitate.

Cartea aceasta este un gest de eternizare a Reºiþei. Mi-a plãcut enorm
definiþia care a dat-o eternitãþii domnul Þigla: „Reºiþa este eternã atunci ºi
numai dacã intrã în acest câmp extraordinar al libertãþii, care este cultura.”

Cartea este extrem de subtil organizatã, la toate nivelele, de la cel
al aranjãrii imaginii, pânã la aranjarea textelor ºi veþi vedea pe copertã chiar
despre cum a pus o pozã ºi invers pe coperta din spate. Toate aºezãrile de
imagini sunt cuprinse atent în folii ºi cu mare implicare definitã grafic.

Aº fi vrut sã vorbesc, sã-mi ajute Dumnezeu, despre Reºiþa ºi altfel,
sã vorbesc despre toþi oamenii pe care i-am cunoscut, de la prietenii noºtri

Traian Bona - „Peisaje din Reºiþa“Traian Bona - „Peisaje din Reºiþa“Traian Bona - „Peisaje din Reºiþa“Traian Bona - „Peisaje din Reºiþa“Traian Bona - „Peisaje din Reºiþa“
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scriitori, pânã la cei care au fost în preajma noastrã ºi care ne-au organizat
existenþa. Cu mulþumiri ºi nemulþumiri, dar, oricum, cred cã am fost fericiþi,
câtã vreme textele pot râmâne mãrturii aceste elegii, în urma noastrã. Cred
cã o sã pot spune din memorie textul care este în carte:

„A nins pe brazi în Reºiþa Românã,
A nins pe dealuri, pe funicular,
Pe pãsãrile mari de la fântânã,
Pe casele de fum ºi chihlimbar.

ªi toate stau încremenite-n vreme
Neîndrãznind sã miºte, sã respire.
Lumina însãºi pare cã se teme
De-atâta alb-argint bãtut subþire.

Pe ghizduri de fântâni, pe garduri strâmbe
Pe geamuri, pe vitralii, pe uluci-
ªi vremea uitã-n turnuri sã se schimbe
Si curge invers morþilor sub cruci.

De unde, iatã, umbra se adunã
S-ajungã-un prunc ce-aleargã prin ninsoare
Desculþ…Sunt eu, ori numai împreunã
Eram cândva un suflet foarte mare?...”

Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Chiar pe pagina cu poezia lui Gheorghe Zincescu
ºi poezia lui Constantin Brânduºoiu apar cele douã acuarele Ioana Mihãescu.
Poate dânsa ne spune câteva cuvinte. Îl vom ruga în continuare ºi pe domnul
Comisarschi, dânºii sã spunã din lumea artei plastice câteva cuvinte.

Ioana Mihãescu (arhitect, pictor): Ioana Mihãescu (arhitect, pictor): Ioana Mihãescu (arhitect, pictor): Ioana Mihãescu (arhitect, pictor): Ioana Mihãescu (arhitect, pictor): Mâine împlinesc 55 de ani ºi
este prima datã în viaþa mea când mi se tipãresc douã acuarele.

Ioana Mihãiescu - „VIoana Mihãiescu - „VIoana Mihãiescu - „VIoana Mihãiescu - „VIoana Mihãiescu - „Valea Domanului“alea Domanului“alea Domanului“alea Domanului“alea Domanului“ Ioana Mihãiescu -Ioana Mihãiescu -Ioana Mihãiescu -Ioana Mihãiescu -Ioana Mihãiescu -
„Murmurul caselor la Reºiþa“„Murmurul caselor la Reºiþa“„Murmurul caselor la Reºiþa“„Murmurul caselor la Reºiþa“„Murmurul caselor la Reºiþa“
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Petru Comisarschi (pictorPetru Comisarschi (pictorPetru Comisarschi (pictorPetru Comisarschi (pictorPetru Comisarschi (pictor, sculptor): , sculptor): , sculptor): , sculptor): , sculptor): Sunt foarte încântat de apariþia
acestei cãrþi, acestui album, acestui volum de spirit aº spune. Pentru cã, în
afarã de utilitatea imediatã, aceea de a oferi cuiva cadou un asemenea
obiect, este ºi un pretext de a perpetua, de a continua ideile pe care le-am
avut noi, artiºtii plastici, scriitorii, poeþii, compozitorii.

Cred cã albumul este frumos aranjat, frumos tipãrit ºi foarte bogat
din punct de vedere al artei plastice. Lipseºte poate sculptura, dar sculptura
este foarte sãracã în aceastã direcþie în oraºul nostru.

Sunt încântat de modul în care sunt plasate lucrãrile mele. Am
oarecum regretul cã Reºiþa n-a fost în permanenþã în viziunea mea, dar pe
parcursul timpului s-a dovedit cã am avut ºi aceastã preocupare. Sunt bucuros
cã picturile mele figureazã în acest album ºi felicit pe cei care au avut iniþiativa
ºi care au asigurat ºi posibilitatea materialã a acestui album ºi au avut aceastã
idee excelentã.

Matei Mircioane (jurnalist, prozator): Matei Mircioane (jurnalist, prozator): Matei Mircioane (jurnalist, prozator): Matei Mircioane (jurnalist, prozator): Matei Mircioane (jurnalist, prozator): Bunã seara! E o mândrie sã
te califici în acest album, mã rog, epopee sau ce este, cã nu este chiar album,
cum a spus ºi domnul Nicolae Sârbu, pentru cã are în el ºi imagini ºi texte
literare, poezie, dar ºi muzicã. Probabil cã, dacã-l deschid la pagina cu
muzicã, aceastã carte va cânta.

Reºiþa este pentru noi acum centrul lumii ºi poate cã ar trebui sã fie
pentru totdeauna. Acest lucru este evident, pentru cã o sã observaþi cã, în
miezul verii, în Reºiþa soarele bate perpendicular pe Bârzava. Deci, dacã
undeva centrul lumii se rãtãceºte în altã parte, noi trebuie sã-l aducem mereu
aici cu acest album. Cred cã cel puþin pentru astãzi s-a reuºit.

Am un fragment în carte, dintr-un roman pe care l-am publicat în
urmã cu nouã ani ºi în care se spune povestea Reºiþei. O Reºiþã ca un fel de
Americã, spre care vin coloniºtii din toate pãrþile. Dar nu o sã recit din romanul
meu. O sã recit, îmi vin în minte, acum niºte versuri pe care le-am scris în
clasa a IV-a, nu cã am o memorie extraordinarã… Am mai scris, am mai scris
de atunci încoacea, dar nu-mi amintesc de ele, dar mi-au venit în minte
pentru cã l-am auzit pe primarul nostru Mircea Ioan Popa vorbind despre
senzaþia pe care i-a dat-o Reºiþa când a venit. Aceastã stare de trepidaþie, de
miºcare continuuã, de zgomot... Am redat acest lucru ºi în romanul meu, dar
acest lucru l-am simþit când am venit ºi eu copil, la vârsta de trei ani, în Reºiþa
ºi emoþia nu m-a pãrãsit nici în clasa a IV-a. Atunci scriam aºa:

„Reºiþa este între dealuri
Ca un fluviu de albine,
Care iese dintre maluri
Prin rotaþii de luminã”

Este poezia mea de clasa a IV-a. Mulþumesc!
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Georgel Chiriac (fost bibliotecar): Georgel Chiriac (fost bibliotecar): Georgel Chiriac (fost bibliotecar): Georgel Chiriac (fost bibliotecar): Georgel Chiriac (fost bibliotecar): Nu mi-am programat sã vã
deranjez cu cuvintele mele. Ieri am început, în cadrul „Zilelor Bibliotecii”, cu
Enciclopedia României, prima enciclopedie redactatã de Corneliu
Diaconovici. Astãzi am înþeles cã discutãm despre o altã enciclopedie, dar
reºiþeanã.

Când l-am auzit pe domnul Nicolae Sârbu vorbind despre Casa
Muncitoreascã, mi-a venit ideea sã vã spun cã eu am cunoscut, alãturi de
domnul profesor care este aici de faþã, nu-i spun numele, ca sã nu mã certe
dupã aceea, acest edificiu, când era în voga ºi în splendoarea misiunii pe
care a avut-o. L-am vãzut aici pe Vraca în „Fântâna Blanduziei”, am auzit-o
pe Maria Tãnase. Am vãzut pe scenele teatrului din Reºiþa, pentru cã de-a
lungul timpului au fost mai multe, pleiade de actori de mâna primã în arta
teatrului românesc. ªi acum mai trãiesc din regizori, au pornit mulþi de aici.
Am dansat, fiind grãdinar, cum se zice, pe scena Palatului Cultural, care se
chinuie de câþiva ani buni sã aparã din nou la luminile rampei. Am colindat
fostul „corso” al Reºiþei, dintre Catedralã ºi fosta Casã Muncitoreascã,
actualmente o groapã, cred cu mult, mult sub cea care a rãmas a turnurilor
gemene. Am trãit ºi am vãzut, alãturi de Palatul Cultural, fostele magazine
ale lui Pãtru-Iacob, podul de la „Pãtru-Iacob”, am locuit pe locurile în care
actualmente este marele complex „Nera”, care este ce este. Pe acea stradã,
care pe atunci se chema „Ileasa”, dupã aceea Aleea Salcâmilor, acum nu
ºtiu cum se mai numeºte, am mai stat încã în vreo trei locuri, inclusiv când îmi
dãdeam bacalaureatul.

Pot sã vã spun cã Reºiþa nu a fost, nu este, nu va fi. Reºiþa, pentru
mine cel puþin, o consider ca eternã. Ea este însãºi eternitatea sufletului
cãrãºan, nu bãnãþean. Cei care trãiesc în Reºiþa sunt chemaþi sã o respecte,
nu pentru cã este sau a fost Cetatea de Foc, nu pentru cã, aºa cum au zis
unii, este oraºul cu poeþi, nu pentru cã unii vor s-o numeascã cetatea culturii,
ci pentru cã este pur ºi simplu Reºiþa. Sã trãim ºi sã ne întâlnim când are
Reºiþa vreo 2.000 de ani!

VVVVVasile Petrica (conferenþiar universitarasile Petrica (conferenþiar universitarasile Petrica (conferenþiar universitarasile Petrica (conferenþiar universitarasile Petrica (conferenþiar universitar, cercetãtor, cercetãtor, cercetãtor, cercetãtor, cercetãtor, fost protopop, fost protopop, fost protopop, fost protopop, fost protopop
ortodox român al Reºiþei): ortodox român al Reºiþei): ortodox român al Reºiþei): ortodox român al Reºiþei): ortodox român al Reºiþei): Onorat auditoriu! Dacã s-a vorbit aici despre anii
din trecut ai Reºiþei,,,,, aº dori sã vã relatez cã prin 1955 am venit de la Brebu,
cu trenul spre Reºiþa, unde aveam o sorã ºi mi-a rãmas întipãritã în minte o
întâmplare deosebitã, petrecutã în trenul care era încãrcat cu muncitori, care
veneau de la Caransebeº la Reºiþa. Tot drumul aceºtia cântau extraordinar
de frumos..... ªi mi-au rãmas în memorie câteva versuri, pe care le pomenesc
de multe ori, ºi despre care am spus cã ne-au cãzut din gurã în sân. Cântau:
„La Rãºiþa, la fãbricã, lucru greu ºi plata micã“. Era un refren. ªi multe alte
cântãri... Un folclor autentic, creat de navetiºti.

Dupã câþiva ani de preoþie, în 1968 am venit la Reºiþa, ca preot.
Aveam 28 de ani ºi am cunoscut foarte multe personalitãþi. Pentru cã domnul
Erwin Josef Þigla aminteºte de importante personalitãþi ecleziastice, ºtiinþifice
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ºi culturale, am fost apropiat de preotul romano-catolic Paul Lackner, care
era o persoanã distinsã ºi noi ne adresam lui cu monsenior, un om
extraordinar de cult, cu care am putut totdeauna sã dialoghez ºi m-am
consultat ºi împotriva realitãþilor care ne oprimau. Ne vizitam des. ªi ºtiu cã
dânsul a avut o orchestrã cu intelectuali care cântau ºi chiar descifrau partituri
din mari muzicieni, compozitori.

Doresc sã amintesc cã am fost în foarte bune relaþii cu doctorul
Foiaº, care prin 1938 a fost primarul Reºiþei. Regret cât voi trãi: dânsul a vrut
prin 1980 sã-mi încredinþeze ceva din corespondenþele sale, din ceea ce a
moºtenit ºi a scris, ºi vã spun cã mi-a fost teamã ºi nu am primit. În 1950,
parcã, a fost dus în Bãrãgan. ªtiu despre bãiatul sãu, prof. univ. dr. Ciprian
Foiaº, cã mi-a povestit multe lucruri, ºi mi-a relatat ºi compozitorul Sabin
Pãuþa ºi alþi matematicieni, cã pe lângã Þiþeica, Traian Lalescu, el va fi
declarat cel mai mare matematician român. Foiaº jr. este încã în viaþã ºi
Sabin Pãuþa spunea cã pe lângã faptul cã este profesor la o universitate în
America, redactor la o importantã revistã de matematicã, la NASA nimic nu
se face fãrã avizul lui Foiaº asupra aspectelor matematice.....

Apoi am cultivat o foarte frumoasã legãturã de prietenie cu basul
Nicolae Florei, care a venit la familia mea ca la el acasã ºi care ani ºi ani în
ºir a cântat în bisericã. Mi-a povestit toatã durerea ºi suferinþa pe care a
avut-o în momentul când, la participarea lui ºi a altor importanþi intelectuali
la „meditaþia transcedentalã”, li s-a înscenat cã sunt dintr-o sectã, ceea ce
era o înscenare, era o minciunã, ºi suferinþele pe care le-a avut ºi care i-au
scurtat ºi viaþa.....

Apoi îmi aduc aminte, cu multã emoþie, de familia Stelei Enache,
care stãteau pe Str. Victoriei; eu am fost la pãrinþii ei ºi cunosc multe momente
legate de viaþa lor.

„Grãdina de varã a lui Albert Rotter“ - (vedere veche)„Grãdina de varã a lui Albert Rotter“ - (vedere veche)„Grãdina de varã a lui Albert Rotter“ - (vedere veche)„Grãdina de varã a lui Albert Rotter“ - (vedere veche)„Grãdina de varã a lui Albert Rotter“ - (vedere veche)



împreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinander, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen
nrnrnrnrnr. .  .  .  .  3131313131 -  -  -  -  - septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010

pagina  22pagina  22pagina  22pagina  22pagina  22

Mi-au povestit cei în vârstã despre ceea ce reprezenta aºa-zisul
„palat”cultural..... Am gãsit chiar documente în arhiva Episcopiei ºi în legãturã
cu Pãtru-Iacob, un comerciant abil. Mi-a relatat înaintaºul meu, protopopul
Victor Cazacu, cã nu ºtia cã locul birtului  îi poartã numele. Am gãsit o scrisoare
în care apela pentru o aprobare, cã este un om de bun simþ, este comerciant
cinstit. Avea o cârciumã, era în apropiere de biserica de la Pãtru-Iacob ºi i s-
a interzis prin lege funcþionarea ei, cãci exista la o distanþã prea apropiatã de
sfântul lãcaº..... Date fiind relaþiile bune cu preoþii, i s-a acceptat funcþionarea
magazinului.....

Reºiþa pentru noi este un loc de suflet! Chiar îmi aduc aminte, ºi
mult timp chiar m-am amuzat de faptul cã de la Bucureºti ºi din alte pãrþi
primeam scrisori, dar nu una singurã, scrisori pe care scria Reºiþa, judeþul
Hunedoara. Se fãcea o legãturã la cei care, prin anumite conotaþii industiale,
ºtiau cã Reºiþa este ceva cu furnale, cu uzine ºi confundau Reºiþa cu
Hunedoara.....

Reºiþa era un centru unde i-am cunoscut pe mulþi dintre cei veniþi
din Maramureº, din Oltenia, din Moldova. Mi-aduc aminte de istoria celor
care au fugit de la vetrele lor, spre a scãpa de colectiv.

Mulþi reºiþeni au dus faima uzinelor. Nu este privilegiul meu de a
spune, dar mulþi dintre ei, ingineri, specialiºti de aici au ajuns miniºtri ai
industriei. Auzeam de Avram, Carol Loncear, Nicolae Agachi, ºi alþii, care au
fost ºi au plecat de la Reºiþa, ducând mai departe istoria industriei româneºti,
prin directori la Hunedoara, Galaþi, în toate pãrþile.

Dar, cum s-a spus aici, Reºiþa va deveni ºi altceva, pentru cã sunt
alte vremuri ºi alte împrejurãri... Vã mulþumesc!

Dana Antoaneta Bãlãnescu (om de culturã, numismat): Dana Antoaneta Bãlãnescu (om de culturã, numismat): Dana Antoaneta Bãlãnescu (om de culturã, numismat): Dana Antoaneta Bãlãnescu (om de culturã, numismat): Dana Antoaneta Bãlãnescu (om de culturã, numismat): Datoritã
rãdãcinilor mele, întotdeauna m-am lãudat cã sunt reºiþeancã, „de douã
secole ºi jumãtate”..... Am acest privilegiu!

Privesc în salã ºi aºa se întâmplã cã, în afarã de Erwin, care cred cã
are ºi el rãdãcini strãvechi, pot sã mã laud cã sunt cea mai veche ºi „cea mai
bãtrânã reºiþeancã”. Mi-am gãsit chiar bunicul, Baltezan, de care sunt foarte
mândrã, pe care nu l-am cunoscut, dar de la care am moºtenit foarte multe.

Privind aceastã carte am avut al doilea rând de lacrimi de bucurie -
primele lacrimi le-am avut anul acesta privind tripticul maestrului Cojocaru,
expus la Muzeul Banatului Montan când am zis: în sfârºit „endlich...”, Reºiþa
are un album. De fapt, are dreptate Nicolae Sârbu, nu este un album, este o
carte superbã ºi multe lucruri se pot adãuga, desigur. Dar nu este frumos la
o lansare decât sã lauzi ºi o mare, mare mulþumire pentru familia de maeºtri
tipografi, familia Kolati.

Eu, ca reºiþeancã, e normal sã iubesc Reºiþa. N-am rãmas nici în
Belgia, nici în Cluj, nici în Bucureºti, când puteam sã rãmân. Pe mine m-a
uimit întotdeauna acest fenomen, când omul sfinþeºte locul.



pagina  23pagina  23pagina  23pagina  23pagina  23

împreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinander, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen
nrnrnrnrnr. .  .  .  .  3131313131 -  -  -  -  - septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010

Sunt foarte multe personalitãþi ºi oameni care s-au îndrãgostit de
Reºiþa ºi-au fãcut poate mai mult pentru Reºiþa decât alþi reºiþeni. Pentru cã
am vorbit de reºiþenii vechi ºi pentru cã, vorba domnului director Gheorghe
Þunea, totdeauna promovez acþiunile instituþiei noastre, vreau sã vã invit
mâine la o expoziþie frumoasã, fãcutã de o reºiþeancã, într-adevãr cu rãdãcini
mai vechi decât ale mele, doamna profesoarã Inghe Herglotz-Bähr.

Mulþumesc foarte mult pentru aceste bucurii. Apropo de multele
efervescenþe culturale, revin la „Zilele Bibliotecii”. Chiar cã a fost ca un arc
peste timp, a început cu Corneliu Diaconovici, cartea aceea minunatã scrisã
de o personalitate a zilelor noastre, pãrintele profesor Vasile Petrica, ºi se
încheie cu acest album, pe care într-adevãr Reºiþa l-a meritat!

Gheorghe Popovici (decan al Facultãþii de ªtiinþe Economice ºiGheorghe Popovici (decan al Facultãþii de ªtiinþe Economice ºiGheorghe Popovici (decan al Facultãþii de ªtiinþe Economice ºiGheorghe Popovici (decan al Facultãþii de ªtiinþe Economice ºiGheorghe Popovici (decan al Facultãþii de ªtiinþe Economice ºi
Administrative, Universitatea „Eftimie Murgu” Reºiþa): Administrative, Universitatea „Eftimie Murgu” Reºiþa): Administrative, Universitatea „Eftimie Murgu” Reºiþa): Administrative, Universitatea „Eftimie Murgu” Reºiþa): Administrative, Universitatea „Eftimie Murgu” Reºiþa): Domnule Þigla,
domnule Jurma, distinºi oameni de culturã! Cartea-i fainã, fainã, fainã... Mi-am
reamintit de toate, dar eu încerc sã vã surprind cu o provocare, punându-mã în
starea sau situaþia unui tânãr care trãieºte aici, sau vine din altã parte la
Reºiþa. ªi de aceea consider cã trecutul e de neatins. În prezent, în aceastã
carte ne redescoperim noi ca oameni, dar e nevoie de o altã carte, domnii mei.
Este nevoie de o carte în care, de la dumneavoastrã pânã la oricare om din
salã sau tânãr din acest oraº, sã ne închipuim cum va arãta Reºiþa peste 5 ani,
peste 10 ani, peste 100 de ani, peste 2.000 de ani. E nevoie de aceastã carte,
în care sã punem pe o jumãtate sau pe o filã aºa cum a fost în trecut ºi cum ne-
am dori noi sã arate mâine-poimâine ºi în urmãtorii ani. E nevoie!

O sã ziceþi „dar cine are timp sã viseze?” E nevoie de a visa, pentru
cã oamenii, tinerii cautã altceva, cautã povestea, cautã întoarcerea în tunelul
timpului. Propun o repovestire a Reºiþei într-o formã, sã zicem poate SF, de la

Traian Baia -Traian Baia -Traian Baia -Traian Baia -Traian Baia -
 „Locul în care nu cresc copacii“ „Locul în care nu cresc copacii“ „Locul în care nu cresc copacii“ „Locul în care nu cresc copacii“ „Locul în care nu cresc copacii“

Jakob Neubauer -Jakob Neubauer -Jakob Neubauer -Jakob Neubauer -Jakob Neubauer -
„Furnalele ºi palatul Scheuchenstein“„Furnalele ºi palatul Scheuchenstein“„Furnalele ºi palatul Scheuchenstein“„Furnalele ºi palatul Scheuchenstein“„Furnalele ºi palatul Scheuchenstein“
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Jurasik Park pânã la aventura de la mine ºi altceva. De aceea, eu consider
cã putem face urmãtoarea carte ºi în acest mod. De la ideea de a avea un
simbol, cã rãmâne fântâna cineticã. Dar trebuie sã fie simbol ºi altfel prezentat.
De exemplu, Muzeul de locomotive, gândit pentru fiecare dintre noi.
Funicularul, pe alei suspendate se plimbã tineri visãtori, îndrãgostiþi sau nu,
joacã altceva la înãlþime, vãd Reºiþa din alt punct de vedere, ºi aºa mai
departe.

Sã ºtiþi cã a ne imagina Reºiþa cum va fi mâine, nu costã bani; costã
bani doar sã realizãm cartea în forma care se poate.

Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Înainte de a trece la un ultim cuvânt al coeditorului
acestei lucrãri, domnul Jurma, ºi încheind desigur cu poezii citite de Nicolae
Sârbu, l-aº provoca pe un nereºiþean. Deoarece atâtea lucruri frumoase am
auzit despre Reºiþa astãzi, poate n-ar fi fãrã de interes sã-l auzim ºi pe domnul
director Romulus Ioan, care a ºi scris multe lucruri, mai multe cãrþi. Poate ne
spune douã, trei cuvinte, despre cum simte dânsul pulsul Reºiþei azi.

Romulus Ioan (director TMK - fost Combinatul Siderurgic Reºiþa):Romulus Ioan (director TMK - fost Combinatul Siderurgic Reºiþa):Romulus Ioan (director TMK - fost Combinatul Siderurgic Reºiþa):Romulus Ioan (director TMK - fost Combinatul Siderurgic Reºiþa):Romulus Ioan (director TMK - fost Combinatul Siderurgic Reºiþa):
Vã mulþumesc cã m-aþi provocat. Eu nu sunt aºa de vorbãreþ ca ºi cãrãºenii.
Ce sã spun: un eveniment din acesta trebuie marcat, e foarte important ºi
oricât aº vorbi, nu se ridicã la nivelul albumului dumneavoastrã, care, cum a
spus domnul Nicolae Sârbu, e un eveniment sau un dublu eveniment. Nu mã
pot pronunþa, nu l-am vãzut... ªi atunci când nu cunosc, nu pot sã spun nimic.

Ce trebuie remarcat: nu trebuie sã trãim numai din ce am fost. Este
o constatare  a mea, ca a unui om venit din exterior. Sigur, acum sunt reºiþean,
sunt de 6 ani aici. Istoria este bunã atunci când o învãþãm ºi o folosim ca sã
mergem în viitor. Nu am spus-o eu, o spune un mare înþelept. ªi eu vã spun
cã nu trebuie sã rãmânem cantonaþi numai la ce am fost, trebuie sã vedem ºi
ce vom deveni. ªi aici domnul decan a spus ceva: este suficient, acum dânsul
are ºi o parte din instrumentele necesare ca sã transformãm prezentul ºi
trecutul în ce vom fi în viitor.

Repet: orice aº vorbi, ar fi aºa fãrã rost, eu vã mulþumesc. E suficient.
Poate dupã ce vãd albumul. Am vãzut cã este scris în 3 limbi, un lucru
important pentru modul de convieþuire aici la Reºiþa. Pentru cã sunt puþine
locuri în România unde acest, sã spunem, cvasiexperiment european
reuºeºte de 200 ºi ceva de ani.

Octavian Doclin: Octavian Doclin: Octavian Doclin: Octavian Doclin: Octavian Doclin: Îmi vin în minte ºi v-aº recita doar patru versuri:
„Bunicul, biet plugar de plug bãtrân
Corist a fost, o viaþã de român,
ªi plugãria când îl necãjea
Cânta încet „Negruþa” ºi-i trecea.”

Gheorghe Jurma: Gheorghe Jurma: Gheorghe Jurma: Gheorghe Jurma: Gheorghe Jurma: Am dorit numai sã spun cã pentru realizarea acestei
cãrþi am citit, vrând-nevrând, suficient de multe texte. Mã refer strict la texte
citite de-a lungul anilor. Pentru cã nu se poate face într-o lunã sau în douã o
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carte de asemenea dimensiune, fãrã ca în prealabil sã ai o documentare.
Vreau sã subliniez aici, pentru cei care ºtiu cum se face o carte astãzi.

Reºiþa este în mare mãsurã legatã de afirmarea, reuºita, simbolul
sau importanþa ei. Este în mare mãsurã legatã de perioada de dupã cel de-
al Doilea Rãzboi Mondial, adicã exact de perioada de pânã la 1989. Exact
de perioada de care astãzi zicem cã nu mai avem nevoie, sau pe care o
aruncãm peste bord. Din punctul de vedere al Reºiþei, este fals, aºa cum ºi
din punctul de vedere al istoriei României este la fel de fals. Pentru cã este o
perioadã în care s-au fãcut enorm de multe lucruri ºi pe care trebuie sã ni le
recunoaºtem, dar întâi trebuie sã ni le cunoaºtem.

Am parcurs o mulþime de reviste, o mulþime de cãrþi. Desigur, sunt ºi
texte care astãzi nu mai spun nimic, sau care astãzi supãrã foarte tare, pentru
forma lor ideologicã, ideologizantã, pentru marile idei specifice anilor 50.
Cum ar fi bãtãlia de clasã, când totul ce aparþinea trecutului era rãu ºi era
monstruos. Într-un cuvânt, numai ce se construia atunci, noile cartiere din
Reºiþa, noile furnale, noile fabrici ºi aºa mai departe, erau extraordinare. În
cunoaºterea Reºiþei, cred, avem un handicap, handicapul ideologic, dupã
pãrerea mea.

Pe de altã parte, rãmânem la aceastã idee cã e în continuare nevoie
de cãrþi, în care sã fie cuprinsã Reºiþa cu ceea ce a fost ea cu adevãrat. Abia
apoi cu studiile asupra ceea ce a fost ea cu adevãrat din punct de vedere
sociologic, din punct de vedere tehnic, artistic ºi aºa mai departe.

Petru Galiº - „Meºterii“Petru Galiº - „Meºterii“Petru Galiº - „Meºterii“Petru Galiº - „Meºterii“Petru Galiº - „Meºterii“Diodor Dure - „Sudor“Diodor Dure - „Sudor“Diodor Dure - „Sudor“Diodor Dure - „Sudor“Diodor Dure - „Sudor“
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Aº vrea sã spun cã în aceastã carte sunt faþete diverse, inclusiv prin
textele literare. Nu sunt numai imnuri, nu sunt numai elogii, sunt texte. Nicolae
Sârbu a sugerat aceasta prin textul lui, „Elegie pentru Casa Muncitoreascã”.

Eu am în faþã un poem al lui Ion Gheorghe, se cheamã „ªarja”. ªi
vreau sã spun cã acest poem, pe care l-am încadrat ºi de douã tablouri roºii,
pentru ca focul sã fie foarte pregnant ºi vizibil (focul acesta roºu este sânge),
este un poem despre moarte. Este un poem despre izbânzile siderurgiºtilor,
împiedicate la un moment dat de un accident, care face ca exact ºeful lor sã
fie omorât. Acesta este un poem, scris prin anii 

‚
60 ºi un pic, pe care Ion

Gheorghe îl include în volum ºi îl citez pe Ion Gheorghe, pentru cã atunci
când a fost la Reºiþa, în particular, nu în public, a spus: „Am venit la Reºiþa sã
vãd ce zice muncitorimea”. Erau anii 

‚
80 ºi atâta, ani de confuzie relativ mare

ºi în care unii dintre scriitori, de tipul Ion Gheorghe, care apucase un alt tip de
cale, un alt drum, al unei literaturi bazate pe mituri, în sfârºit alte înþelesuri,
voia sã ºtie lumea realã ce gândeºte, cum gândeºte, încotro se duce.

Deci, a scrie despre Reºiþa e un lucru foarte greu. Avem o mulþime
de lucruri de surmontat ºi pãrerea mea este cã în continuare trebuie sã
abordãm aceastã temã ºi sã mai scoatem niºte cãrþi. Am dat la o parte multe
texte. Petru Vintilã, de exemplu, deºi fragmentar se putea reþine, dar era atât
de violent în niºte fragmente despre alte lucruri, încât nu am mai stat la
îndoialã.

În salã se aflã doamna Angelica Kolati. Doresc sã îi mulþumesc
dumneaei cã ne-a lãsat în pace ºi vreau sã prezint scuzele mele pentru tot
felul de mici modificãri, pe ici pe acolo, prin pãrþile esenþiale sau neesenþiale,
mutând un text de colo-colo, o imagine de colo-colo, pentru ca în final aceste
legãturi ºi aceste segmente ºi aceste secvenþe ale cãrþii sã fie cât mai bine
fãcute, cât mai bine exprimate.

O carte se face greu! Am avut toatã înþelegerea tuturor celor care au
contribuit la realizarea cãrþii ºi dacã ea nu este un album ºi nu este o antologie,
ea nu este nici o epopee ºi ea nu este sigur nici un tratat de sociologie. ªi nu
ºtiu ce este. Este nimic ºi totuºi e „o sete care-l soarbe / E un adânc asemenea
uitãrii celei oarbe”, cum spune Eminescu. Dar, totuºi nu trebuie sã uitãm
ceea ce a fost, ceea ce este, ceea ce va fi în Reºiþa...

Nicolae Sârbu: Nicolae Sârbu: Nicolae Sârbu: Nicolae Sârbu: Nicolae Sârbu: Poate ar trebui sã precizãm cã, totuºi, aceastã carte
nu-ºi propune, cred eu, sã fie nici carte de sociologie, nici de futurologie,
prospectând nici science-fiction. Deci, ea este o orchestrare a artelor, a
sufletului ºi a Reºiþei. Este o imagine orchestrã ºi dacã ne apucãm sã gândim
cum va fi imaginea peste 10 ani, atunci scriem altã piesã muzicalã. Asta este
orchestra asta, acum. Nu este uverturã, este chiar o simfonie de sunete,
culori, istorie ºi aºa mai departe. Ea este în forma asta gata. Cum va fi o alta,
asta deja este o altã mâncare de peºte...
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Aº dori sã îi mulþumesc lui Doclin cã „Reºiþa albã“ era prima poezie
pe care a recitat-o, era a mea. Cea de-a doua, sã-mi permite-þi sã spun cã era
a lui Ion Frumosu ºi el a dat dovadã de generozitate, o poezie de-a lui n-a mai
recitat.

Eu cred cã într-un mod absolut simbolic voi recita urmãtoarea poezie.
Mi s-a întâmplat un lucru extraordinar, sã nu credeþi cã e o laudã. Mai degrabã
este o întâmplare fericitã, poeþilor nu ni se întâmplã prea multe lucruri fericite
în creaþie ºi în viaþã. Dupã ce aceastã poezie a apãrut în ziarul „Timpul”, este
absolut autentic, eram în piaþa Reºiþei, Reºiþa Sud, ºi m-am întâlnit cu un
jurist care mi-a fãcut cel mai mare compliment posibil pentru un artist, pentru
un amãrât de poet, sã zicem. Zice: „Sînt mândru cã trãiesc în acelaºi oraº cu
tine!” De fapt, noi trãim în acelaºi oraº, Reºiþa, cãruia am cãutat sã-i dãm
suflet.

„Noi, aici, pãzitori ai focului sacru„Noi, aici, pãzitori ai focului sacru„Noi, aici, pãzitori ai focului sacru„Noi, aici, pãzitori ai focului sacru„Noi, aici, pãzitori ai focului sacru
Se dedicã meºterilor ºi poeþilor Reºiþei

Îºi storceau în zori cãmaºa,
de parcã toatã noaptea
s-ar fi iubit cu stelele.
Iar sudoarea sacrã trecea
de la o cãmaºã la alta,
aþâþând jarul din jurãmânt.

Petru Comisarschi - „Oraºul cu poeþi“Petru Comisarschi - „Oraºul cu poeþi“Petru Comisarschi - „Oraºul cu poeþi“Petru Comisarschi - „Oraºul cu poeþi“Petru Comisarschi - „Oraºul cu poeþi“Anton Ferenschütz - „Modelarul“Anton Ferenschütz - „Modelarul“Anton Ferenschütz - „Modelarul“Anton Ferenschütz - „Modelarul“Anton Ferenschütz - „Modelarul“
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Cum luna ºi soarele în mistuire,
în acelaºi adulter cosmic
coborât pe Pãmânt.
Iar o flacãrã zglobie,
ca un jungher de zeu jucãuº
scãpat de sub supraveghere,
aluneca pe braþul ºi pe chipul
omului, fãrã sã frigã,
sãmânþã de veºnicie, rug ºi strigãt
de lauri pe fruntea omului
din care vedem numai cãmaºa.
Pânã atunci, fiori în întuneric,
veghea noastrã încãlzind cuptoarele,
aici, unde ne-am tocmit cu Soarele
fãrã condiþii ºi fãrã simbrie
pãzitori ai focului sacru.
Noaptea târziu, inopinat
ne controleazã aºtrii
cum veghem lângã jgheaburi,
cum ocrotim la piept oalele
sã nu se piardã scânteia
dând în floare
pe chipul ºi pe braþul omului,
flacãrã intrând solemn
ca o sãmânþã în fruntea omului,
sub piele, zeu jucãuº
scãpat de sub supravegherea
maternã a florii de mãr.
Noi, aici, între dealuri pãzind
fãrã câine de pazã
ºi fãrã sã ne temem
de controlul inopinat al aºtrilor.
În întuneric veghea noastrã
încãlzind cuptoarele.
Noi, aici, în zori veghind
cum trece sudoarea sacrã
de la o cãmaºã la alta.
ªi pe când îºi storc cu sârg
cãmaºa de prea multã iubire,
veºmintele noastre parcã se-aprind.
De umblãm cu ele în neºtire
arzânde prin târg.“

Aurel Ciupe - „Fabrica nu lucreazã“Aurel Ciupe - „Fabrica nu lucreazã“Aurel Ciupe - „Fabrica nu lucreazã“Aurel Ciupe - „Fabrica nu lucreazã“Aurel Ciupe - „Fabrica nu lucreazã“
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Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Mulþumim frumos! Ne-am încadrat într-o orã ºi
un sfert. Nici prea lungã întâlnirea noastrã de astãzi n-a fost, nici prea scurtã,
cu adevãrat un eveniment. Mulþumim tuturor celor care aþi participat ºi vã
rugãm sã mai staþi alãturi de noi ºi în continuare, în aceastã searã, sã fim
împreunã. Mulþumesc!

(Transcris ºi adaptat pentru tipar de
Doina Hlinka ºi Nicolae Sârbu, dupã înregistrarea audio)

Reschitzaer  Visionen
in  Buchformat  vorgestellt

Am 4. November 2009 fand am Nachmittag in der Deutschen „Alexander
Tietz“-Bibliothek Reschitza die Präsentierung einer neuen Buchveröffentlichung
des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins „Deutsche Vortragsreihe Re-
schitza“ statt, die 42.! Es ging um das Buch: „Reºiþa: Viziuni = Reschitza: Visio-
nen.“ Hrsg. und Vorwort: Gheorghe Jurma, Erwin Josef Þigla. Lektorat:
Waldemar König. „Banatul Montan“-Verlag Reschitza, 2009, 120 Seiten ISBN:
978-973-1929-25-5. Die Buchpräsentation fand innerhalb des „Reschitzaer
deutschen Herbstes“ (VII. Auflage) und der Tage der „Paul Iorgovici“-Kreisbi-
bliothek statt.

Als viel zu klein erwies sich der Festsaal der Deutschen „Alexander
Tietz“-Bibliothek für die vielen Interessierten an der neuen, schon seit langer
Zeit vorangekündigten Buchveröffentlichung.

Zum Buch sprachen der amtierende Bürgermeister Reschitzas, Dipl.-
Ing. Mihai Stepanescu und der Bürgermeister a.D. Mircea Ioan Popa, der
Dekan der Wirtschaftsfakultät der „Eftimie Murgu“-Universität Reschitza, Univ.-
Prof. Dr. Gheorghe Popovici, der Reschitzaer rumänisch-orthodoxe Protopope
a.D. Prof. Dr. Vasile Petrica, Prof. Nicolae Sârbu, in seiner Eigenschaft als
Direktor der „Paul Iorgovici“-Kreisbibliothek Reschitza, der Generaldirektor
der TMK-Werke Reschitza (das Hüttenwerk Reschitzas), Dipl.-Ing. Romulus
Ioan, und nicht zuletzt Dr. Dana Antoaneta Bãlãnescu, von Seiten der Karasch-
Severiner Kulturbehörde.

Über die Entstehung des Buchs, dass im Mittelpunkt Literatur, bildende
Kunst und Musikpartituren mit direktem Bezug auf unsere Heimatstadt Reschitza,
in rumänischer, deutscher, ungarischer und serbischer Sprache hat, sprachen
die beiden Herausgeber Gheorghe Jurma und Erwin Josef Þigla.

Zum Schluss der Buchpräsentation haben die im Saal weilenden
Autoren von der im Buch zu findenden Literatur und bildender Kunst gelesen

Erwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef Þigla
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bzw. darüber gesprochen (Gheorghe Zincescu, Matei Mircioane, Nicolae
Irimia, Ioana Mihãiescu, Petru Comisarschi u.v.a.).

Es sei hier noch der Name deutscher Autoren, die im Buch vorkommen,
aufgelistet: Anton Breitenhofer, Rolf Bossert, Georg Hromadka, Msgr. Paul
Lackner, Hans Stendl, Alexander Tietz und Josef Windhager.

Im Namen der Herausgeber, noch ein Dank an den Korrektor Dipl.-Ök.
Waldemar Günter König und an die Druckerei „Intergraf“ in Reschitza
(Firmainhaber: Angelica und Julius Kolati).

„ Cu degetul pe ranã”
Emisiune radiofonicã interactivã laEmisiune radiofonicã interactivã laEmisiune radiofonicã interactivã laEmisiune radiofonicã interactivã laEmisiune radiofonicã interactivã la

Radio Reºiþa, 6.1Radio Reºiþa, 6.1Radio Reºiþa, 6.1Radio Reºiþa, 6.1Radio Reºiþa, 6.11.2009, orele 18,10 - 19,00,1.2009, orele 18,10 - 19,00,1.2009, orele 18,10 - 19,00,1.2009, orele 18,10 - 19,00,1.2009, orele 18,10 - 19,00,
realizatã de jurnalista Dorina Sgaverdiarealizatã de jurnalista Dorina Sgaverdiarealizatã de jurnalista Dorina Sgaverdiarealizatã de jurnalista Dorina Sgaverdiarealizatã de jurnalista Dorina Sgaverdia

Dorina Sgaverdia (D.S.): Dorina Sgaverdia (D.S.): Dorina Sgaverdia (D.S.): Dorina Sgaverdia (D.S.): Dorina Sgaverdia (D.S.): Bine v-am regãsit, dragi ascultãtori, la o
ediþie a emisiunii despre Reºiþa, la întâlnirea cu Reºiþa ºi cu câteva viziuni
despre Reºiþa. Invitaþii mei din aceastã searã sunt scriitorul Gheorghe Jurma,
directorul editurii „Tim” din Reºiþa, ºi Erwin Josef Þigla, preºedintele Forumului
Democratic al Germanilor din judeþul Caraº-Severin.

Bine aþi venit!
Motivul invitaþiei din aceastã searã, pentru cã invitaþia are ºi ea un

motiv, este apariþia unei superbe cãrþi sau a unui superb album, nu ºtiu cum
sã-i spun (mã veþi lãmuri pe parcursul acestei emisiuni), despre Reºiþa, despre
istoria sa, despre câteva viziuni în artã, în literaturã, în picturã, chiar ºi în
creaþia muzicalã.

Gheorghe Jurma (Gh.J.): Gheorghe Jurma (Gh.J.): Gheorghe Jurma (Gh.J.): Gheorghe Jurma (Gh.J.): Gheorghe Jurma (Gh.J.): Da! Reºiþa are o istorie bogatã, care de
altfel a ºi fãcut obiectul unor monografii, al unor lucrãri de specialitate, sigur
din perspectivã istoricã. Reºiþa a avut de-a lungul existenþei sale o afirmare
industrialã foarte pregnantã în spaþiul naþional ºi european. De-a lungul
acestei istorii ea ºi-a apropiat scriitorii, artiºtii de toate categoriile (pictori,
fotografi, realizatori de film ºi aºa mai departe). Imaginea ei promovatã prin
artã s-a reîntors, s-a dezvoltat, s-a desfãºurat ºi mai amplu în planul naþional
ºi european, afirmând-o ºi ca un puternic centru industrial, ºi ca un puternic
centru muncitoresc, ºi ca un simbol artistic deopotrivã.

D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: Deci, pânã la urmã, arta a reuºit sã potenþeze valenþele Reºiþei
de vechi centru muncitoresc.

Gh.J.: Gh.J.: Gh.J.: Gh.J.: Gh.J.: Categoric. Cred cã avem cu toþii în memorie încã celebra
formulã lansatã de un scriitor, Mihail Davidoglu, „Cetatea de foc”, care sigur
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este o metaforã, dar este întâi ºi întâi de toate o realitate, pentru cã Reºiþa
este o cetate a siderurgiei, este o cetate a oþelului, a fontei, a produselor
siderurgice, adicã a focului care, nu-i aºa, a plãmãdit toate aceste lucruri ºi
bine-nþeles cã i-a ºi format pe oameni în acest proces al muncii.

Pe de altã parte, însãºi metafora cetãþii de foc a fost mai târziu
resimþitã ca unilateralã sau ca insuficientã, dupã care au apãrut ºi alte câteva
categorii, mai mult sau mai puþin metaforice, pentru a exprima faþetele diverse
ale Reºiþei. Sigur pot fi citate câteva dintre ele. N-aº vrea sã uit exact aceasta
care azi circulã în mediile literare: „Oraºul cu poeþi”. Pe de altã parte, Reºiþa
este ºi una muzicalã, este ºi una filologicã, este una a teatrului, a altor
compartimente care sunt în acelaºi timp faþete importante ale acestui oraº,
ale Reºiþei industriale, ale Reºiþei tehnice ºi aºa mai departe.

D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: Domnule Þigla, acest album, aceastã carte-album, este editatã
de Forumul Democratic al Germanilor din judeþul Caraº-Severin cu sprijinul
Departamentului pentru Relaþii Interetnice de pe lângã Guvernul României
ºi cu cel al Primãriei Municipiului Reºiþa.

De ce editeazã Forumul Democratic al Germanilor un astfel de
album? Sau, de la ce idee aþi pornit? Ce doriþi sã demonstraþi prin aceastã
apariþie?

Erwin Josef Þigla (E.J.Þ.): Erwin Josef Þigla (E.J.Þ.): Erwin Josef Þigla (E.J.Þ.): Erwin Josef Þigla (E.J.Þ.): Erwin Josef Þigla (E.J.Þ.): Pentru a da curs adevãrului, Primãria
Municipiului Reºiþa ºi Consiliul Local Reºiþa numai au sprijinit aceastã
iniþiativã, dar de fapt acest album, aceastã carte este editatã în întregime de

VVVVVechiul centru civic al Reºiþei (vedere veche)echiul centru civic al Reºiþei (vedere veche)echiul centru civic al Reºiþei (vedere veche)echiul centru civic al Reºiþei (vedere veche)echiul centru civic al Reºiþei (vedere veche)
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Forumul German printr-un proiect câºtigat în cadrul Departamentului pentru
Relaþii Interetnice de pe lângã Guvernul României.

Cunoaºtem cu toþii cã Guvernul þãrii noastre alocã fonduri pentru
dezvoltarea culturii ºi tradiþiilor diferitelor minoritãþi naþionale de pe teritoriul
României. Se scot la licitaþie diferite proiecte. În primãvara acestui an,
discutând cu domnul Gheorghe Jurma despre o astfel de iniþiativã, am gãsit
de cuviinþã cã nu ar strica dacã am putea sã scriem un astfel de proiect.

Proiectul a fost câºtigat ºi datoritã faptului cã alte proiecte desfã-
ºurate anterior au fost încununate de succes, ceea ce a ajutat ºi a contribuit
la acceptarea acestei noi iniþiative pentru Reºiþa.

D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: Ce aþi mai realizat pânã acum?
E.J.Þ.: E.J.Þ.: E.J.Þ.: E.J.Þ.: E.J.Þ.: Mai multe albume. Primul album l-am editat în anul 2001;

este vorba despre un album dedicat bisericilor romano-catolice din Banatul
Montan, considerat de mine  ca o carte de referinþã pentru toþi cei care studiazã
spiritualitatea acestor locuri. A urmat apoi o ediþie revizuitã ºi adãugitã.

A urmat un album dedicat artei turnãrii în fabricile reºiþene,
exemplificând aici renumitele cruci turnate din cimitirele reºiþene. Practic
aceste cruci au dispãrut, cimitirele sunt devastate, ne mai rãmân doar
fotografiile din album.

Un alt album este albumul Stendl, cu care l-am bucurat foarte mult
pe artistul plastic Ion Stendl din Bucureºti, nãscut la Reºiþa (Stendl se
regãseºte desigur ºi în albumul de astãzi al Reºiþei) ºi un altul, dedicat

ªtefan Popescu - ªtefan Popescu - ªtefan Popescu - ªtefan Popescu - ªtefan Popescu - „Peisaj industrial“„Peisaj industrial“„Peisaj industrial“„Peisaj industrial“„Peisaj industrial“Turbina - (fotografie)Turbina - (fotografie)Turbina - (fotografie)Turbina - (fotografie)Turbina - (fotografie)
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artiºtilor plastici Maria Tudur ºi Anton Ferenschütz. Apoi unul cu fotografii din
Banatul Montan, de Luise ºi Francisc Finta din Timiºoara.

D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: Sper sã stãruim asupra unor personalitãþi importante care
apar în aceastã carte.

E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.: Sigur!
ªi nu în ultimul rând doresc sã amintesc cele douã volume dedicate

Banatului Montan vãzut prin prisma vederilor vechi, din colecþia Arsenie
Boar, douã volume apãrute în anii 2007 - 2008.

ªi iatã cã aºa mi-am propus eu, împreunã cu organizaþia pe care o
reprezint, ca cel puþin o datã pe an sã editãm un album care sã ajute la
cunoaºterea acestui spaþiu al Banatului Montan, anul acesta aprofundând
cunoºtiinþele despre Reºiþa ºi oamenii acestor locuri.

D.S.:D.S.:D.S.:D.S.:D.S.: Vã propun sã intrãm în conþinutul acestui album, acestei cãrþi-
album. Cum sã-i spunem, domnule Jurma? În acelaºi mod în care deschideþi
ºi dumneavoastrã cartea cu Toma George Maiorescu? Ascultãm deci
„Kilometrul zero” de Toma George Maiorescu în lectura colegului nostru:

„Existã un punct de la care pornesc toate distanþele.
Un centru de gravitaþie al vieþii.
El nu se aflã nici la nord, nici la sud, nici la est sau la vest. Nici într-

un punct intermediar între nord-vest, nord-est, sud-vest, sud-est. El este plasat
la distanþe egale între ele. El este nemiºcat. El este întotdeauna identic cu
sine. El este centrul de gravitaþie spiritualã al tuturor distanþelor. El este locul
natal. Locul de la care pornesc ºi se întorc toate drumurile universului.

Locul în care ai învãþat, bîjbîind, cãzînd ºi iar ridicîndu-te, ca sã faci
primii paºi. Locul în care ai învãþat sã-þi porþi statura dreaptã. Locul în care ai
vãzut prima oarã cerul ºi ai descifrat alfabetul stelelor. Unde ai cunoscut râul
ºi dealurile, pomii ºi pãsãrile ºi ai învãþat sã iubeºti natura. Locul în care ai
încercat ºi ai învãþat sã zbori.

Acesta este pentru mine kilometrul zero, locul natal, Reºiþa.”

D.S.:D.S.:D.S.:D.S.:D.S.: Aºadar a fost Toma George Maiorescu în lectura colegului
nostru Florin Humiþã. Mi se pare o deschidere fireascã.

În afarã de Toma George Maiorescu, ce alte nume importante ale
Reºiþei apar în aceastã carte ?

Gh.J.:Gh.J.:Gh.J.:Gh.J.:Gh.J.: Ne-am strãduit sã fie prezenþi, desigur, reºiþenii înainte de
toate, cei care sunt acum aici, trãiesc ºi activeazã aici sau cei care sunt,
trãiesc, scriu în alte locuri.

Începem cu Toma George Maiorescu, cu acest text care deschide ºi
cartea ºi semnificaþiile ei, de la acest kilometru zero, de la acest punct zero
sau acest punct al naºterii. Imediat, rãsfoind paginile urmãtoare, îl gãsim pe
Mircea Martin, unul dintre cei mai importanþi critici din România, ºi el din
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Reºiþa, unul dintre cei mai importanþi ºi mai corecþi ºi mai cinstiþi, care este,
aºadar, reºiþean prin naºtere ºi mentalitate ºi care ºi-a exprimat nu odatã, sã
zic, gândurile despre Reºiþa. Aici am preluat o schiþã de portret de acum
multe decenii, din anul bicentenarului Reºiþei.

Apoi avem texte ale altor reºiþeni : de la Ion Cocora la Ion Stendl sau
la Doru Popovici. Cocora este scriitor ºi ziarist, Stendl, pictor, ºi el unul dintre
cei mai buni graficieni români, multã vreme rectorul Universitãþii de Arte
Plastice din Bucureºti; Doru Popovici este cunoscutul compozitor ºi muzicolog.
Dar sunt ºi ceilalþi autori care se regãsesc în spaþiul limbii germane sau în
spaþiul limbii maghiare. Ar trebui sã-i citez aici în primul rând pe Anton
Breintenhofer, pe Rolf Bossert, pe Alexander Tietz, al cãrui nume îl poartã ºi
biblioteca de limbã germanã din Reºiþa. Sunt aici mulþi alþi autori, sigur fãrã
sã-i uitãm pe cei de-aici de acasã...

D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: Dar înainte de a vorbi despre cei de aici de acasã, mã bucur
cã este adus în actualitate Anton Breitenhofer. Am avut sentimentul cã l-am
uitat multã vreme, poate ºi contextul politic ne-a fãcut sã-l uitãm...

Gh.J.:Gh.J.:Gh.J.:Gh.J.:Gh.J.: Da, îmi dai voie sã spun câteva cuvinte. Nu mã pot abþine sã
nu spun, ori de câte ori am prilejul, cã noi trecem în momentul de faþã mult
prea uºor ºi prea aspru peste o perioadã istoricã, aceea de dupã cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial, considerând cã tot ce s-a întâmplat în aceastã
perioadã, adicã pânã la 1989, a fost rãu ºi inadmisibil, ceea ce este incorect
din punct de vedere istoric.

Pe de altã parte, Reºiþa în aceastã perioadã de dupã al Doilea
Rãzboi Mondial, anii deceniului cinci imediat dupã rãzboi, anii cincizeci,
ºaizeci, a fost într-o foarte mare expansiune, într-o dezvoltare, într-o re-
modernizare ºi a fost cea care a generat alte centre. Pe ea s-au sprijinit ºi
Galaþiul, ºi Târgoviºte, ºi Hunedoara.

Prin urmare, a ºterge cu buretele aceastã perioadã, este nu doar un
act necugetat, este inadmisibil din punct de vedere istoric. Anton Breitenhofer

Virgil Miu - „Peisaj“Virgil Miu - „Peisaj“Virgil Miu - „Peisaj“Virgil Miu - „Peisaj“Virgil Miu - „Peisaj“ Anton Ferenschütz -Anton Ferenschütz -Anton Ferenschütz -Anton Ferenschütz -Anton Ferenschütz -
Ziarul „Banater Berglanddeutsche“Ziarul „Banater Berglanddeutsche“Ziarul „Banater Berglanddeutsche“Ziarul „Banater Berglanddeutsche“Ziarul „Banater Berglanddeutsche“
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a avut ºansa sau neºansa de a scrie în aceastã perioadã ºi fãrã discuþie ºi la
el ºi la alþii, efectele se vãd ºi într-un sens bun ºi într-un sens rãu, pentru cã
ideologia epocii a atins destul de multe texte ºi de aceea ºi pentru noi,
realizatorii unei cãrþi de asemenea facturã, a fost ºi este în continuare suficient
de greu sã alegem, pentru cã trebuie sã departajezi, trebuie sã reþii sau sã
dai la o parte, trebuie sã te orientezi de aºa naturã încât deopotrivã sã pãstrezi
amprenta epocii, dar ºi sã-þi iei o anumitã distanþã faþã de ea, ºi sã te aºezi în
timpul de astãzi cu toatã obiectivitatea istoricului ºi scriitorului, atât cât se
poate.

D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: Domnule Þigla, bãnuiesc cã aici este implicarea dum-
neavoastrã mai mare. Textele acestea apar în limba germanã.

E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.: Da, apar ºi în limba maghiarã ºi avem ºi în limba sârbã,
reprezentatã aici prin poeta Liubiþa Raichici. Am cãutat sã punem în carte
amprenta multilingvismului, a multiculturalitãþii acestui spaþiu, al Reºiþei. Am
cãutat sã adunãm între coperþile acestei cãrþi autori de referinþã de limbã
germanã, maghiarã (ne-a scris douã articole pr. Makay Botond) ºi în limba
sârbã. Prin aceste texte, multiculturalitatea ºi-a gãsit ecoul, rezonanþa
adecvatã ºi pânã la urmã este o oglindã a vieþii pe care Reºiþa a avut-o ºi o
mai are.

O parte din tablourile reproduse în aceastã carte sunt de autori
germani, maghiari, ca de altfel ºi o parte a pieselor muzicale reproduse. În
ansamblu privit, consider cã am cuprins cât se poate mai bine aceastã
multiculturalitate reºiþeanã.

D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: Domnule Jurma, îmi permiteþi sã vã facem o deschidere cu un
nou text despre scriitorii locali. Este un pasaj din Virgil Birou, din reportajul
sãu intitulat „Reciþa”:

„Dacã aº fi artist plastic, aº prezenta Reciþa ca un monstru apocaliptic,
în semne de alb ºi negru, cu care a tãbãrât la capul Vãii Bârzavei, acolo unde
apele ºi-au terminat prãvala pe coastele dealurilor ºi unde lunca începe sã
domoleascã nãvãlnicia râului.

Karoly Csilla -Karoly Csilla -Karoly Csilla -Karoly Csilla -Karoly Csilla -
„Imagini reºiþene“„Imagini reºiþene“„Imagini reºiþene“„Imagini reºiþene“„Imagini reºiþene“
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L-aº face pe monstru cu o mie de mâini, zdrelind neîncetat mãrun-
taiele pãmântului ºi devorând pantagruelic tot ce scoate, într-un stomac cu
dimensiuni de mitologie indianã.

I-aº mai face niºte fãlci imense de oþel, cu care muºcã ºi macinã
crestele dealurilor de var din jur - desert la hrana de cãrbune ºi fier - ºi un
gurgãlãu, prin care toatã apa Bârzavei dispare dintr-o sorbire.

L-aº face ca pe un uriaº. Fioros ºi jucãuº. Namilã crudã ºi ucigaºã
în cãutarea hranei sale ºi copil darnic dupã ce s-a sãturat.

Darurile sale sunt ca ºi ale copiilor. Poduri, locomotive, maºini,
pluguri, traverse ºi tunuri. Jucãrii frumoase pentru cei ce le stãpânesc, viaþa
sau moarte pentru aceia care îi poartã mâinile.

De aceea, între alb ºi negru aº amesteca ºi puþin roºu de sânge.
Aºa aº simboliza Reciþa, dacã aº fi artist plastic. Cum însã nu fac

decât simplu reportaj cãrãºan, zic ºi eu cu cãrãºanul, care trece nepãsãtor
pe lângã tot ce nu-i sentiment:

Hai la lucru la Reciþa,
Acolo-i dulce guriþa,
Hai la lucru, hai!”

D.S.:D.S.:D.S.:D.S.:D.S.: Aºadar, domnule Jurma...
Gh.J.: Gh.J.: Gh.J.: Gh.J.: Gh.J.: Virgil Birou este unul dintre scriitorii importanþi ai perioadei

interbelice ºi unul dintre reporterii bãnãþeni cei mai buni, cei mai obiectivi
scriitori de facturã realistã ºi cu care, de fapt, am deschis în aceastã carte un
set de reportaje. Aici este vorba de un reportaj din anii 

‚
30, pe parcursul cãrþii

urmând sã fie integrate ºi alte secvenþe de reportaj  chiar din etapele anilor‚
50 - 

‚
60 - 

‚
70, în aºa fel încât, prin aceste reportaje, sã putem avea ºi o istorie

interioarã sau, din perspectiva literaturii, a Reºiþei însãºi, a peisajului, a
muncii ei industriale, a dimensiunilor ei industriale.

Virgil Popa - „Peisaj reºiþean“Virgil Popa - „Peisaj reºiþean“Virgil Popa - „Peisaj reºiþean“Virgil Popa - „Peisaj reºiþean“Virgil Popa - „Peisaj reºiþean“ Petru Comisarschi - „Peisaj“Petru Comisarschi - „Peisaj“Petru Comisarschi - „Peisaj“Petru Comisarschi - „Peisaj“Petru Comisarschi - „Peisaj“
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Sunt mulþi alþi autori cuprinºi în carte; îi pot cita pe câþiva, de la
Nicolae Irimia la Nicolae Sârbu, de la Vasile Bogdan la Teodor Bulza, ca sã
citãm ºi un nume din afarã.

Teodor Bulza, timiºorean, acum bucureºtean, a fost multã vreme
redactor-ºef la Timiºoara ºi printre aceia care au popularizat aceste spaþii
mai ales în paginile revistei „Flacãra”, din anii ei buni. Aici am selectat un
fragment dintr-un reportaj cu un titlu foarte interesant „Reºiþa: un oraº al
paradoxurilor”, deoarece pentru unii vizitatori din afarã, adesea, Reºiþa apare
într-un mod pe care noi cei dinãuntru nu-l vedem chiar întotdeauna. Este un
oraº americãnesc, spune cineva, este un oraº peste care cimitirele, nu-i aºa,
stau ca un avertisment al vieþii. O filozofie întreagã se poate spune aºa, din
simpla descriere, ca sã nu mai vorbim de ceea ce se degajã din peisajul
muncii, din descrierile muncii ºi asta este una din lecþiile pe care Reºiþa a
oferit-o întotdeauna vizitatorilor ºi þãrii întregi: lecþia muncii, lecþia lucrului
bine fãcut!

E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.: Chiar Stendl amintea, într-un citat, acest lucru.
Gh.J.: Gh.J.: Gh.J.: Gh.J.: Gh.J.: De asemenea trebuie amintit Mircea Martin, de asemenea

se cuvin amintiþi toþi cei care fie cã sunt reºiþeni, fie cã vin din afarã ºi au
înþeles aceastã dimensiune, au pomovat-o, au subliniat-o de câte ori au avut
ocazia cu privire la Reºiþa. Nu ºtim dacã astãzi mai e sau nu mai e la fel de
valabilã, dar nu are importanþã asta. Ea a fost legatã de numele Reºiþei ºi de
capacitatea ei de a se afirma pe plan naþional ºi european prin produsele,

Ion Cott - „Peisaj reºiþean“Ion Cott - „Peisaj reºiþean“Ion Cott - „Peisaj reºiþean“Ion Cott - „Peisaj reºiþean“Ion Cott - „Peisaj reºiþean“TTTTTraian Vraian Vraian Vraian Vraian Vasai - „Clipa de rãgaz“asai - „Clipa de rãgaz“asai - „Clipa de rãgaz“asai - „Clipa de rãgaz“asai - „Clipa de rãgaz“
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prin calitatea produselor, dar
ºi a oamenilor ei, care nu
numai cã au trãit aici, au trãit
ºi în alte locuri, au dus cu ei
aceastã dimensiune, aceastã
nevoie de a face un lucru
bun, de a face un lucru de
þinutã.

E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.: Sigur cã nu e
frumos sã ne autofelicitãm
pentru aceastã realizare, dar
ºi aceastã carte, acest album
reprezintã de fapt cultul mun-
cii, fiindcã atât domnul Jurma
cât ºi eu ºtim foarte bine cât
de mult am muncit la realizarea
acestei cãrþi. Ea nu s-a nãscut
peste noapte.

D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: D.S.: Nimic nu se
naºte uºor, orice naºtere e
grea. Creaþia…

Gh.J.:Gh.J.:Gh.J.:Gh.J.:Gh.J.: Dar ºi o carte,
 ca sã o faci, mai ales când ea
se face din bucãþele, din tot felul de texte ale altora, ca sã o faci ca pe o carte
a ta, trebuie sã le armonizezi, trebuie sã le legi, sã curgã ºi sã le faci sã curgã
în aºa fel încât sã aibã atât un nivel de suprafaþã, vizibil mai mult sau mai
puþin, cât ºi un nivel de adâncime, vizibil mai mult sau mai puþin, dar existent
sigur, fie în textele respective, fie chiar din felul în care decurge cartea, felul
în care este construitã cartea ºi conduce ea de la textul de deschidere pânã
la final.

D.S.:D.S.:D.S.:D.S.:D.S.: Ce oferiþi inedit cititorului interesat de aceastã carte?
Gh.J.: Gh.J.: Gh.J.: Gh.J.: Gh.J.: Inedit? Din moment ce noi reproducem aici texte apãrute

de-a lungul anilor în tot felul de reviste, în cãrþi. Inedite sigur sunt ºi câteva
texte totuºi. Ineditã este pânã la urmã chiar aceastã antologie. Nu a mai
apãrut o carte de o asemenea formulã, dedicatã Reºiþei, dedicatã unui oraº
al Banatului, care sã priveascã acest spaþiu industrial, cunoscut lumii ca un
spaþiu industrial, din unghi de vedere al literaturii, al artei, al celor care cu
ochiul format, direcþionat spre frumos, au reuºit sã arate cât de frumos este
acest oraº.

D.S.:D.S.:D.S.:D.S.:D.S.: ªi totuºi, eu cred cã aduceþi la luminã niºte lucruri care pânã
acum au stat undeva zãvorâte. Mã gândesc numai la niºte tablouri pe care
publicul nu le cunoaºte.

„Bãnci pãrãsite“ (fotografie)„Bãnci pãrãsite“ (fotografie)„Bãnci pãrãsite“ (fotografie)„Bãnci pãrãsite“ (fotografie)„Bãnci pãrãsite“ (fotografie)
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E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.: Spuneam la lansarea acestei cãrþi, la Biblioteca Germanã,
acum câteva zile, cã fãrã sprijinul Muzeului Banatului Montan, care a adunat
în colecþiile sale nenumãrate valori ale artei plastice dedicate Reºiþei, nu am
fi putut astãzi sã punem pe masa cititorului un astfel de album. Fiindcã,
trebuie sã recunoaºtem, astãzi nu se mai picteazã tablouri dedicate oraºului
sau muncii care se desfãºoarã în Reºiþa. Am gãsit o adevãratã comoarã la
Muzeul Banatului Montan ºi suntem bucuroºi pentru aceasta. Înainte muzeul
achiziþiona astfel de lucrãri.

D.S.:D.S.:D.S.:D.S.:D.S.: Astãzi nici nu au prea mulþi bani pentru astfel de achiziþii. Dar
nici artiºtii nu se întrec.

E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.:E.J.Þ.: Desigur, comentarii despre carte vor fi ºi în continuare, cum
au fost încã în faza iniþialã, de înjghebare a acestei cãrþi-album. Sigur cã vom
avea discuþii multe ºi în continuare ºi sperãm sã fie discuþii care sã ne ofere
prilejul ca, la o ediþie nouã, sã reparãm sau sã adãugãm ceea ce am uitat. Ea
nu este o lucrare completã, din punctul meu de vedere ºi cred cã ºi al domnului
Jurma. Consider cã este doar un început...

D.S.:D.S.:D.S.:D.S.:D.S.: Oricum, domnul Jurma, ca în orice altã împrejurare de acest
gen, nu-ºi asumã decât greºelile ºi lipsurile. O sã-l rog sã mediteze asupra
operelor de artã care au fost incluse în album ºi sã ne spunã câteva lucruri
interesante despre autorii lor.

Între timp vã propun, dragi ascultãtori, sã mai ascultãm un text.
Aparþine tot scriitorului Toma George Maiorescu, „Patria Princeps”. Este în
aceeaºi lecturã, o voce superbã a colegului nostru Florin Humiþã:

„Pot exista formule atotcuprinzãtoare care sã închidã câte un concept
în fraze bine închegate ºi rotunjite. Dar pe lângã rigoarea ºtiinþificã mi se
pare cã mai existã ceva inefabil, de necuprins, care scapã formulãrilor
generale. E acel’ce‘, inexplicabil de multe ori, care vine de departe, din cele
mai adânci cute ale sufletului nostru, din tainiþele fiecãruia ºi din trãsãturile

VVVVVederi din ederi din ederi din ederi din ederi din MMMMMunþii Semenic (fotografie)unþii Semenic (fotografie)unþii Semenic (fotografie)unþii Semenic (fotografie)unþii Semenic (fotografie)
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specifice ale acestei subiectivitãþi colective care poartã amprenta unei unice
ºi cu nimic asemãnãtoare matrice stilistice.

Retina ne rãmâne întotdeauna impregnatã cu prima luminã. Pe ea
o ducem cu noi atunci când pleoapele ne cad în întuneric.

Iubeºti pãmântul pe care ai învãþat primii paºi ºi ai simþit dupã fiecare
pas mai mare cum peste pereþii odãii, ºi peste gardul grãdinii, ºi peste zidurile
strãzii, ºi peste perimetrul oraºului se deschid noi orizonturi. Iubeºti pãmântul
pe care ai auzit primele basme, ai ascultat susurul izvorului ºi cântecul pãdurii;
ºi iubeºti pãmântul de pe care ai descifrat, pentru întâia oarã, enigma
constelaþiilor. Desigur, într-o neasemuit de frumoasã noapte de mai.

Locul natal este patria princeps. Apoi cu cât orizontul se va deschide
în faþa ochilor, perimetrul primordial se va lãrgi. Vor veni pe rând, solemn,
munþii cu frunþile lor de gheaþã ºi impetuoasele fluvii. Vor veni nesfârºitele
câmpuri ºi marea tãlãzuind în necuprins. Se vor ivi în faþa ochilor clopotniþele
urbiilor bãtrâne ºi oraºe încã nedezbrãcate de schele. ªi pretutindeni vei
simþi cã toate sunt ale tale, vei simþi cã eºti acasã, cã prin toate trec aceleaºi
fire nevãzute care te leagã într-un singur univers”.

Gh.J.:Gh.J.:Gh.J.:Gh.J.:Gh.J.: Sã rãspund la întrebare citând câteva nume dintre aceºti
artiºti care au poposit, fie în perioada interbelicã, doi dintre ei - lucrãrile lor se
mai pãstreazã la birourile UCMR-ului, Steriadi ºi Popescu - iar pentru
perioada postbelicã, între aceºtia pictorul Angheluþã sau pictorul ªtefan
Constantinescu, lucrãrile lor pãstrându-se încã la Casa de Culturã a
Sindicatelor, în sala restaurant ºi bine-nþeles de la Maxy pânã la Baraschi
sculptorul, de la Mariana Petraºcu pânã
la cei care sunt legaþi într-un fel sau altul
de Reºiþa.

Sã zicem Ion Stendl, în primul
rând, sau Alfred Grieb, dar ºi alþi artiºti
din perimetrul Timiºoarei sau din alte
zone, care au poposit aici în tabere ºi
au lãsat lucrãri.

D.S.:D.S.:D.S.:D.S.:D.S.: Cu regretul cã trebuie sã
încheiem emisiunea aceasta mult mai
devreme, vã spun la revedere, pe
vinerea viitoare ºi vã rog sã rãmâneþi în
continuare alãturi de Radio Reºiþa,
pentru a asculta Imnul Reºiþei, într-o
emisiune dedicatã Reºiþei.

 (a consemnat Doina Hlinka)
Moment reºiþean.Moment reºiþean.Moment reºiþean.Moment reºiþean.Moment reºiþean.

Fotografie de Gheorghe JurmaFotografie de Gheorghe JurmaFotografie de Gheorghe JurmaFotografie de Gheorghe JurmaFotografie de Gheorghe Jurma
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O  spectaculoasã  carte  de  identitate
artisticã  ºi  nu  numai

Biografia-n culori a unui oraº: ReºiþaBiografia-n culori a unui oraº: ReºiþaBiografia-n culori a unui oraº: ReºiþaBiografia-n culori a unui oraº: ReºiþaBiografia-n culori a unui oraº: Reºiþa
Nicolae SârbuNicolae SârbuNicolae SârbuNicolae SârbuNicolae Sârbu

De fapt, e foarte greu sã dau un titlu cât mai exact ºi cuprinzãtor unui
articol despre aceastã carte semnatã de Gheorghe Jurma ºi Erwin Josef
Þigla, în calitate de editori coordonatori. Greu de gãsit o sintagmã s-o
defineascã ºi s-o impunã ca un produs editorial de excepþie. De impus, nu se
pune problema, se va impune prin forþe proprii, prin originalitatea ideii ºi
calitatea punerii în paginã, în diversitate ºi armonie. Mai ales dacã, aºa cum
recunoºtea primarul Mihai Stepanescu, aceastã carte va avea ºi o ediþie a
doua, susþinutã de Consiliul Local Reºiþa, ea putând sã devinã în timp o
ineditã, elegantã ºi inconfundabilã carte de identitate a Reºiþei.

Declar aici deschis cã am întâmpinat anumite dificultãþi încercând
sã definesc „Reºiþa: Viziuni = Reschitza: Visionen”. Este un album, cum ne
sugereazã ºi ne convinge prezentarea graficã (format, copertã, culori, hârtie,
tipar, toate de o calitate ireproºabilã)? Este o carte cu tentã monograficã,
frumos ºi bogat ilustratã? O antologie, o culegere de texte ºi reproduceri?

Fântâna artezianã din centrul civic al Reºiþei (fotografii)Fântâna artezianã din centrul civic al Reºiþei (fotografii)Fântâna artezianã din centrul civic al Reºiþei (fotografii)Fântâna artezianã din centrul civic al Reºiþei (fotografii)Fântâna artezianã din centrul civic al Reºiþei (fotografii)
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Desigur, cititorii, admiratorii, colecþionarii, care deja dau zvon de la
unul la altul ºi o cautã, vor opta pentru una din definirile posibile. Dincolo de
etichetare - poate fi consideratã o declaraþie de dragoste? - esenþial este cã
„Reºiþa: Viziuni = Reschitza: Visionen” existã, atrage atenþia, impresioneazã,
captiveazã. Este o biografie artisticã închinatã unui loc cunoscut mai ales
prin dramatismul, spectaculozitatea ºi incandescenþa muncii. Munca ºi flacãra
nu sunt vãzute doar lozincard, superficial, cum mai cerea câteodatã o
propagandã deºãnþatã.

Gheorghe Jurma ºi Erwin Josef Þigla, un tandem cu toate atuurile
profesionismului editorial - cunoaºtere, experienþã, bun gust - au ales lucrãri
de o mare diversitate, din diverse stiluri, semnate de personalitãþi din generaþii
succesive, care-au lãsat un semn artistic, o mãrturie de profundã admiraþie.
O dragoste încã tulbure faþã de un loc ºi o realitate tulburãtoare.

Aºa se face cã, pe lângã oamenii locului, deveniþi reporteri inspiraþi
ºi înflãcãraþi (T.G. Maiorescu, Sofia Arcan, Doru Popovici, Mircea Martin,
Virgil Birou, Ion Cocora, Dan Farcaº, Nicolae Irimia, Vasile Bogdan, Mircea
Ioan Popa, Nicolae Sârbu), regãsim semnãturi oarecum surprinzãtoare, cum
ar fi: Gala Galaction, Pavel Bellu, I.Stoia-Udrea, Ion Gheorghe.

Sigur, nu voi transcrie aici tot cuprinsul bogat, punctând doar câteva
titluri, dintr-o carte de mare complexitate ºi armonie. Douã texte superbe,
semnate de Petre Stoica ºi Artur Silvestri, vorbesc despre gruparea literarã
închegatã, decantatã ºi afirmatã la Reºiþa. Iar atunci când în mijlocul paginii
regãsim reproducerea cunoscutului tablou al lui Petru Comisarschi, „Oraºul
cu poeþi”, avem clarã imaginea frumos ilustratã a unei realitãþi spirituale.
Poezia este, de altfel, un segment strãlucit reprezentat: T.G. Maiorescu,
George Nicolovici, Ion Miuþa (dintre premergãtori), Octavian Doclin, Ion
Chichere, Gheorghe Zincescu, Constantin Brânduºoiu, Olga Neagu ºi
Nicolae Sârbu, etc.

O pondere deosebitã o au, în context, textele în limbile etniilor
conlocuitoare: germanã (Alexandru Tietz, Rolf Bossert, Josef Winthager, Paul

Oraºul vechi ºi Casa MuncitoreascãOraºul vechi ºi Casa MuncitoreascãOraºul vechi ºi Casa MuncitoreascãOraºul vechi ºi Casa MuncitoreascãOraºul vechi ºi Casa Muncitoreascã
(fotografie de J. Kardos)(fotografie de J. Kardos)(fotografie de J. Kardos)(fotografie de J. Kardos)(fotografie de J. Kardos)
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Lakner, Anton Breitenhofer, Georg Hormadka), maghiarã (Makay Botond),
sârbã (Liubiþa Raichici). Surprizã plãcutã constituind ºi partea muzicalã, cele
câteva imnuri ºi simfonii dedicate Reºiþei (Doru Popovici, Franz Stürmer,
Walter Mihai Klepper).

Marea pondere, care-i dã ºi aspectul plãcut de album, o are însã
ilustraþia: reproducerile ºi fotografiile, toate ireproºabile. Menþionând aici
doar câteva nume, legate de Reºiþa, îi nedreptãþesc inevitabil pe ceilalþi:
Alfred Grieb, Helmuth Scheibling, Anton Ferenschütz, Traian Bona, Traian
Baia, Nicolae Ungar, Jakob Neubauer, Petru Galiº, Ion Stendl, Diodor Dure,
Ion Bobeicã, Petru Comisarschi, Ioana Mihãiescu. ªi mulþi alþii, care împreunã
dau o simfonie de culori, într-o carte lucratã grafic la nivel european. Unde ºi
cei doi coordonatori se dovedesc buni fotografi, nu doar buni editori.

În aceastã carte album „Reºiþa: Viziuni = Reschitza: Visionen” se
face dreptate unui oraº, oamenilor care-au ctitorit ºi s-au trecut aici. Plus toþi
cei care ºi-au zidit viaþa în foc, în culori, în ritm ºi cuvânt. Dar ne reîntâlnim cu
bucurie ºi noi, cei care-am vibrat, am scris, am omagiat. Iar dacã vom depãºi
riscul de-a ne lãsa seduºi de culori, de eleganþa sobrã a literei de titlu ºi a
punerii în paginã, vom descoperi perenitate ºi frumos, o armonie a artelor ºi
a etniilor. Iar în subtext, mocnind, o armonie a dramelor în preajma focului.
Incluzând aici ºi inspiraþia, care þine de focul sacru.

Reºiþa,17 noiembrie 2009

Zu: Gheorghe Jurma, Erwin Josef Þigla „Reºiþa: Viziuni = Reschitza:Zu: Gheorghe Jurma, Erwin Josef Þigla „Reºiþa: Viziuni = Reschitza:Zu: Gheorghe Jurma, Erwin Josef Þigla „Reºiþa: Viziuni = Reschitza:Zu: Gheorghe Jurma, Erwin Josef Þigla „Reºiþa: Viziuni = Reschitza:Zu: Gheorghe Jurma, Erwin Josef Þigla „Reºiþa: Viziuni = Reschitza:
Visionen“, Demokratisches Forum der Banater Berglanddeutschen, Kultur-Visionen“, Demokratisches Forum der Banater Berglanddeutschen, Kultur-Visionen“, Demokratisches Forum der Banater Berglanddeutschen, Kultur-Visionen“, Demokratisches Forum der Banater Berglanddeutschen, Kultur-Visionen“, Demokratisches Forum der Banater Berglanddeutschen, Kultur-
und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vund Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vund Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vund Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vund Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“, Vortragsreihe Reschitza“, Vortragsreihe Reschitza“, Vortragsreihe Reschitza“, Vortragsreihe Reschitza“, Verlagerlagerlagerlagerlag
„Banatul Montan“, Reschitza, 2009, 120 Seiten, ISBN 978-973-1929-25-5.„Banatul Montan“, Reschitza, 2009, 120 Seiten, ISBN 978-973-1929-25-5.„Banatul Montan“, Reschitza, 2009, 120 Seiten, ISBN 978-973-1929-25-5.„Banatul Montan“, Reschitza, 2009, 120 Seiten, ISBN 978-973-1929-25-5.„Banatul Montan“, Reschitza, 2009, 120 Seiten, ISBN 978-973-1929-25-5.

„In Reschitza habe ich das Weltzentrum entdeckt. Denken wir einen
Augenblick über diese Wahrheit nach“, schreibt Vasile Bogdan 1979 in seinem
Beitrag „Reschitza, jenseits der Worte“. Für Arthur Silvestri heißt Reschitza
„die Stadt mit den Dichtern“. Teodor Bulza nennt sie „die Stadt der Paradoxa“.
Petre Stoica, der sich in den 70er und 80er Jahren gern in Reschitza
aufgehalten hat und eifrig den sehr aktiven Literaturkreis „Semenicul“ besuchte,
schrieb: „Die ehemalige Hauptstadt der Dampflokomotiven stellt einen
Leuchtpunkt, einen Sieg des Geistes dar“.

Das Buch „Reºiþa: Viziuni = Reschitza: Visionen“ versucht durch eine
Reihe von Beiträgen, Fotos, Reproduktionen und Gedichten einen Teil des
Reschitza gewidmeten künstlerischen Schaffens, vor allem der letzten 50-60

  Reschitza, aus Künstlersicht
Ana SãliºteAna SãliºteAna SãliºteAna SãliºteAna Sãliºte
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Jahre, zu umfassen. Die Stadt wird dabei durch die Augen und den Geist von
zahlreichen Schriftstellern, Dichtern, Malern, Grafikern und Fotografen in
poetischen Bruchstücken dargestellt. Auch Gedichte von Aron Cotruº und
Virgil Birou, Dichtern der Zwischenkriegszeit, sind im Band zu finden.

Die verschiedenen Facetten der Stadt - ein bedeutendes Zentrum der
industriellen und künstlerischen Traditionen - wurden somit auch von
Historikern und Forschern aus unterschiedlichen Bereichen (Geschichte,
Theater, Musik, u.a.) ins Rampenlicht gestellt.

Der Band erbringt einen Beweis dafür, dass Industrie und Kultur gut
zusammenpassen, dass sich Menschen verschiedener Ethnien gegenseitig
verstehen und harmonisch zusammenleben können. All dies und die Tugen-
den der zum Kult gewordenen gut gemachten Arbeit und des Schaffens wur-
den oft in den Texten, die im Laufe der Jahre erschienen sind, hervorgehoben.

Der Band umfasst Beiträge in deutscher, rumänischer, ungarischer und
serbischer Sprache, ohne Übersetzungen, als ob er voraussetzte, dass ein
guter Banater, wie früher, all diese Sprachen spricht. Im Buch gibt es auch
Reproduktionen verschiedener Kunstwerke, die von in Reschitza geborenen
Künstlern, die die Stadt besucht haben oder sich dort zeitweilig oder definitiv
niedergelassen haben, stammen und dadurch „Zeugnisse in Worten, in Stein,
auf Leinwand oder Filmstreifen über diesen Ort, als ein Weltzentrum, hinterlas-
sen haben“, wie die Herausgeber, der pensionierte Kulturjournalist und Litera-
turkritiker Gheorghe Jurma und Erwin Josef Þigla es treffend zusammenfassen.

Auch die Gründung und Gestaltung der Lebensweise und Gebräuche
der Reschitzaer deutschen Bevölkerung wird im Buch beschrieben. Der Band
enthält zudem einen Beitrag über den Reschitzaer Gesangverein, der im Jahre
1869 gegründet wurde, aus dem Nachlass des ehemaligen Stadtpfarers,
Monsignore Paul Lackner, sowie einige traditionelle Volkslieder.

(„Banater Zeitung“, Nr(„Banater Zeitung“, Nr(„Banater Zeitung“, Nr(„Banater Zeitung“, Nr(„Banater Zeitung“, Nr. 838, 18. Jahrgang, 20. Januar 2010). 838, 18. Jahrgang, 20. Januar 2010). 838, 18. Jahrgang, 20. Januar 2010). 838, 18. Jahrgang, 20. Januar 2010). 838, 18. Jahrgang, 20. Januar 2010)

Colonia Oltului.Colonia Oltului.Colonia Oltului.Colonia Oltului.Colonia Oltului.
În planulÎn planulÎn planulÎn planulÎn planul
apropiat dreapta,apropiat dreapta,apropiat dreapta,apropiat dreapta,apropiat dreapta,
Secþia L-6 aSecþia L-6 aSecþia L-6 aSecþia L-6 aSecþia L-6 a
regionalei C.Fregionalei C.Fregionalei C.Fregionalei C.Fregionalei C.F.R..R..R..R..R.
(vedere veche)(vedere veche)(vedere veche)(vedere veche)(vedere veche)
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Freitag, den 29.
Januar 2010, wurde beim
Sitz der Temeswarer Filiale
des Rumänischen Schrift-
stellerverbands das schöne
Album der Autoren Gheor-
ghe Jurma und Erwin Josef
Þigla „Reºiþa: Viziuni = Re-
schitza: Visionen“ lanciert.

Bei der vom Kritiker
Univ.-Prof. Dr. Cornel Ungu-
reanu, Vorsitzender der Te-
meswarer Filiale, moderierten
Veranstaltung haben die
beiden Herausgeber das
Buch, dessen Inhalt und Be-
deutung präsentiert.

Reschitza, ein wichtiges Industriezentrum Rumäniens, hat im Laufe
der Zeit eine breite Palette von technischen, industrillen und kulturellen
Traditionen gezeigt, aber auch eine Eigenheit der Arbeitsethik oder der Moral
des Zusammenlebens. Hier sind Schriftsteller, Maler, Musiker vorbeige-
kommen und aus den vielen Werken, die im 20. Jahrhundert Reschitza
gewidmet wurden, ist dieses Buch entstanden, eine Anthologie und
gleichzeitig ein Album mit Visionen rumänischer, deutscher, ungarischer und
serbischer Autoren über Geschichte und Alltag.

Eine große Zahl von Rednern aus Temeswar und aus dem Kreis
Karasch-Severin haben in lobenden und ehrlichen Worten die Verdienste
dieser editorischen Initiative gepriesen. Unter ihnen: Vasile Bogdan, Octavian
Doclin, Nicolae Sârbu, Edith Guip-Cobilanschi, Gheorghe Secheºan, Viorel
Marineasa, Titus Suciu, Ionel Bota und Prof. Dr. Karl Singer, der Vorsitzende
des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat. Die Anwesenheit des
Bürgermeisters von Reschitza, Dr. Ing. Mihai Stepanescu, war eine ange-
nehme Überraschung und Ehre. Bemerkenswert war die freundschaftliche
Atmosphäre und das intellektuelle Niveau der Begegnung, sowie einige
interessante Unterstreichungen seitens der Beteiligten: seit mehreren Jahren
erlebt Reschitza einen Moment kultureller Wiedererlangung, auf breiter Ebene;
dieses Buch-Album ist eine Demonstration kultureller Klarsicht und ein Beispiel
für die Öffnung nach Europa.

Gheorghe Jurma bei der TGheorghe Jurma bei der TGheorghe Jurma bei der TGheorghe Jurma bei der TGheorghe Jurma bei der Temeswarer Filiale desemeswarer Filiale desemeswarer Filiale desemeswarer Filiale desemeswarer Filiale des
Rumänischen SchriftstellerverbandsRumänischen SchriftstellerverbandsRumänischen SchriftstellerverbandsRumänischen SchriftstellerverbandsRumänischen Schriftstellerverbands

Reschitza  aus  der  Sicht  von
Schriftstellern  und  Künstlern

Gheorghe JurmaGheorghe JurmaGheorghe JurmaGheorghe JurmaGheorghe Jurma
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De la stânga la dreapta: UnivDe la stânga la dreapta: UnivDe la stânga la dreapta: UnivDe la stânga la dreapta: UnivDe la stânga la dreapta: Univ.-Prof..-Prof..-Prof..-Prof..-Prof.
Cornel Ungureanu,Cornel Ungureanu,Cornel Ungureanu,Cornel Ungureanu,Cornel Ungureanu,

UnivUnivUnivUnivUniv.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr. Karl Singer. Karl Singer. Karl Singer. Karl Singer. Karl Singer,,,,,
Erwin Josef Þigla,Erwin Josef Þigla,Erwin Josef Þigla,Erwin Josef Þigla,Erwin Josef Þigla, Octavian Doclin, Octavian Doclin, Octavian Doclin, Octavian Doclin, Octavian Doclin,

Maria Pongrácz-Popescu,Maria Pongrácz-Popescu,Maria Pongrácz-Popescu,Maria Pongrácz-Popescu,Maria Pongrácz-Popescu,
Gheorghe JurmaGheorghe JurmaGheorghe JurmaGheorghe JurmaGheorghe Jurma

Am 29. Januar 2010 beschenkten Gheorghe Jurma und Erwin Josef
Þigla offiziell die Banater Literatur mit dem Buch „Reºiþa: Viziuni = Reschitza:
Visionen“. Damit sind nicht „Trugbilder“ gemeint sondern „mit dem Geiste
geschaute Bilder“. Das Buch ist eigentlich den Lesern aus dem Bergland schon
2009 vorgestellt worden, in einer wunderbaren Grafik und mit meisterhaft
angefertigten Fotos. „Banatul Montan“ ist der Verlag, der das festliche Buch als
Editio princeps herausgab.

Erwin Josef Þigla muss hier nicht vorgestellt werden als Bergland-
Persönlichkeit, die als Vorsitzender des Demokratischen Forums der Banater
Berglanddeutschen, über Direktor der deutschen Bibliothek „Alexander Tietz“
bis zum Vorsitzenden der Vinzenz-Gemeinschaft (die vielen Ehrenämter, die

Eine wahrlich festliche
Buchlancierung

Edith Guip-CobilanschiEdith Guip-CobilanschiEdith Guip-CobilanschiEdith Guip-CobilanschiEdith Guip-Cobilanschi
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ihm die Republik Österreich anvertraute, entfallen mir), die Kulturtätigkeit eines
Banater Kreises im Griff hat und diese über die Grenzen des Landes bekannt
machte. Da die Bergländer Tage für deutsche Literatur Jahrelang großen
Erfolg ernteten, wird Erwin Josef Þigla demnächst in das leitende Büro des
Schriftstellerverbandes aus dem Banat aufgenommen.

Gheorghe Jurma (1945 geboren), zweiter Autor des Buchs, wurde
bekannt durch bewährte Bücher wie „Banatul ºi Eminescu“, „Presa ºi viaþa
literarã din Caraº-Severin“, „Reºiþa de altãdatã“ u.v.a. Nicht zu vergessen,
dass Gheorghe Jurma Jahrelang Chefredakteur der Zeitung „Timpul“, Koor-
dinator der Zeitschrift „Semenicul“ und Direktor des Verlags „Timpul“ (heute
„TIM“) aus Reschitza war.

Begleitet wurden die Autoren von Octavian Doclin, dem Chefredakteur
der bekannten Zeitschrift „Reflex“ - der Lyriker und Prosaist gab bis jetzt nicht
weniger als 32 Bücher heraus. Auch Nicolae Sârbu, Direktor der „Paul
Iorgovici“-Kreisbibliothek Karasch-Severin, einstiger Chefredakteur der
Zeitung „Timpul“ und Autor von 9 Büchern, worunter das viel gelesene
„Hundertmal Banat“ („De o sutã de ori Banat“) war zugegen.

Als Krönung erschienen Univ.-Prof. Dr. Karl Singer, Vorsitzender des
Demokratischen Forums der Deutschen im Banat und Ing. Mihai Ste-panescu,
Bürgermeister der Stadt Reschitza.

Nicht zu vergessen, dass Fans und Huldiger der Bergland-Literatur in
großer Zahl erschienen sind trotz der Januarkälte, darunter die Herren Bogdan,
Adam, Ehling, Ionuþ Birou (Sohn des bekannten Banater Schriftstellers Virgil
Birou) u.a. und meine Wenigkeit als „das ewig Weibliche“ (Goethe).

Der energische und geistreiche
Vorsitzende des Banater Schriftsteller-
verbandes Univ.-Prof. Dr. Cornel Ungu-
reanu, Literaturkritiker, lobte gebüh-

Edith Guip-CobilanschiEdith Guip-CobilanschiEdith Guip-CobilanschiEdith Guip-CobilanschiEdith Guip-Cobilanschi
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rend das „festliche Buch“, nachdem die beiden Autoren ihr Meinen und Wollen
mittels des Buches dargelegt haben. Es soll vor allem das wahre Reschitza
darstellen, wie diese Stadt zu einem der größten Industriezentren Rumäniens
wurde und ihre Werte im Kampf der Arbeitersyndikate für die Rechte der Arbeiter
behauptete. „Man möge diese Stadt nicht mehr als rote Stadt hinstellen“ meinte
Gheorghe Jurma, „ja, es gab die sozialistische Bewegung, wie überall wo eine
Schwerindustrie erblühte“, damit waren aber nicht die Gesetze eines totalitären
Regims und einer Diktatur angestrebt. „Heute ist Reschitza keine Burg des
Feuers („Cetatea de foc“) mehr sondern eine Stadt der schönen Springbrunnen“
(so Gheorghe Jurma), so dass man von einem Übergang des Elements „Feuer“
zum „Wasser“, das schon immer Leben spendete, sprechen kann.

Der Reschitzaer Bürgermeister Ing. Mihai StepanescuDer Reschitzaer Bürgermeister Ing. Mihai StepanescuDer Reschitzaer Bürgermeister Ing. Mihai StepanescuDer Reschitzaer Bürgermeister Ing. Mihai StepanescuDer Reschitzaer Bürgermeister Ing. Mihai Stepanescu
bei der Buchpräsentationbei der Buchpräsentationbei der Buchpräsentationbei der Buchpräsentationbei der Buchpräsentation

Prof. Nicolae Sârbu aus ReschitzaProf. Nicolae Sârbu aus ReschitzaProf. Nicolae Sârbu aus ReschitzaProf. Nicolae Sârbu aus ReschitzaProf. Nicolae Sârbu aus Reschitza DrDrDrDrDr. Ionel Bota aus Orawitza. Ionel Bota aus Orawitza. Ionel Bota aus Orawitza. Ionel Bota aus Orawitza. Ionel Bota aus Orawitza
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Der Bürgermeister der Stadt versprach, die Kulturträger der Stadt weiter
zu unterstützen und pries den multikulturellen Einsatz aller Bewohner der
alten Stadt an der Bersawa, damit es „aufwärts“ gehe in dieser erprobten Zeit.

Univ.-Prof. Dr. Karl Singer lobte, wie immer, wenn es um das Banater
Bergland geht, das Bemühen „aller, die ihre Heimat lieben, aller, die ihr treu
geblieben“.

In dem prallvollen Saal herschte eine freundliche, gehobene Stimmung.
Den Autoren wurden Rosen überreicht und man wünschte, sich bald
wiederzusehen.

Der Bürgermeister Ing. Mihai Stepanescu sagte mir zum Abschied:
„Kommen Sie bald wie-
der nach Reschitza. Wir
warten auf Sie!“ Die Bür-
ger einer Stadt prägen
ihren Bürgermeister und
er seine Bürger.

Viel Erfolg wün-
schen die Leser den
Herren Erwin Josef Þigla
und Gheorghe Jurma in
ihrer weiteren literari-
schen Tätigkeit zum Lob
und Preis des Banats.

TTTTTemeswaremeswaremeswaremeswaremeswar,,,,,
im Januar 2010im Januar 2010im Januar 2010im Januar 2010im Januar 2010

UnivUnivUnivUnivUniv.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr.-Prof. Dr. Karl Singer. Karl Singer. Karl Singer. Karl Singer. Karl Singer
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„  Reºiþa: Viziuni =
Reschitza: Visionen”

(ed.: Gheorghe Jurma, Erwin Josef Þigla),
Editura „ Banatul Montan”, Reºiþa, 2009

Prezentare la Sala „Orizont”Prezentare la Sala „Orizont”Prezentare la Sala „Orizont”Prezentare la Sala „Orizont”Prezentare la Sala „Orizont”
a Filialei Ta Filialei Ta Filialei Ta Filialei Ta Filialei Timiºoara a Uniunii Scriitorilor din România,imiºoara a Uniunii Scriitorilor din România,imiºoara a Uniunii Scriitorilor din România,imiºoara a Uniunii Scriitorilor din România,imiºoara a Uniunii Scriitorilor din România,

TTTTTimiºoara, 29 ianuarie 2010imiºoara, 29 ianuarie 2010imiºoara, 29 ianuarie 2010imiºoara, 29 ianuarie 2010imiºoara, 29 ianuarie 2010

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Cornel Ungureanu (C.U.):. Cornel Ungureanu (C.U.):. Cornel Ungureanu (C.U.):. Cornel Ungureanu (C.U.):. Cornel Ungureanu (C.U.):     Trecem la întâmplãrile
importante ale zilei de azi, având în obiectiv lansarea unei cãrþi care defineºte
nu numai o geografie - o istorie literarã, o geografie literarã -, ci ºi vitalitatea
creaþiei. Un album, o carte în care avem o istorie contemporanã a literaturii
din Banat. O foarte importantã definire a unui spaþiu cultural ºi mai ales avem
prezenþã, oameni pe care îi trecem cu vederea sau pe care îi uitãm. Autorii
nu au uitat nimic din ceea ce a fost, nimic din ceea ce a aºezat o literaturã ºi

Fântâna cineticã din centrul civic al Reºiþei;Fântâna cineticã din centrul civic al Reºiþei;Fântâna cineticã din centrul civic al Reºiþei;Fântâna cineticã din centrul civic al Reºiþei;Fântâna cineticã din centrul civic al Reºiþei;
autor: sculptorul Constantin Lucaci (fotografii)autor: sculptorul Constantin Lucaci (fotografii)autor: sculptorul Constantin Lucaci (fotografii)autor: sculptorul Constantin Lucaci (fotografii)autor: sculptorul Constantin Lucaci (fotografii)



pagina  51pagina  51pagina  51pagina  51pagina  51

împreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinander, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen
nrnrnrnrnr. .  .  .  .  3131313131 -  -  -  -  - septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010

o culturã în acest spaþiu. Îl citez din nou pe Virgil Birou: „Banat numai în
Caraº este, culturã cu adevãrat bãnãþeanã se naºte ºi se afirmã aici”. Dincolo
de posibila exagerare, avem de-a face cu o prezenþã ºi cu o viaþã literarã pe
care Gheorghe Jurma, domnii Gheorghe Jurma ºi domnul Þigla, Erwin Josef
Þigla, o ilustreazã cu graþie, cu înþelepciune, cu talent ºi cu un simþ al istoriei
culturale deosebit. De asta îl rog pe domnul Jurma sã piloteze în continuare
întâlnirea noastrã. De ce aþi fãcut cartea? Cum aþi fãcut cartea? Vor explica
domnul Jurma ºi domnul Þigla.

Erwin Josef Þigla (E.J.Þ.):Erwin Josef Þigla (E.J.Þ.):Erwin Josef Þigla (E.J.Þ.):Erwin Josef Þigla (E.J.Þ.):Erwin Josef Þigla (E.J.Þ.):     Mulþumesc! Cu toate cã domnul Jurma
trebuia, pentru început, sã spunã câteva cuvinte, fiindcã dânsul este primul
editor al acestei cãrþi-album.

Domnule preºedinte, în primul rând doresc sã vã mulþumesc cã ne-
aþi oferit prilejul de a prezenta aceastã carte-album aici, la Filiala Uniunii
Scriitorilor din Timiºoara, o carte-album pentru a cãrei realizare am lucrat
mai mult de jumãtate de an, anul trecut.

De fapt, este o iniþiativã mai veche a etniei germane din Banatul
Montan, aceea de a pune în evidenþã tot ceea ce este important în istoria
culturii, în istoria scrisã ºi nescrisã a Banatului Montan. Este o tradiþie ca, mai
ales începând cu 1995, de când punem pe piaþã cãrþi, albume, reviste, sã
scoatem în relief ceea ce înseamnã Banatul Montan în plenitudinea sa.
Banatul Montan, prin acest volum, consider eu cã ºi-a regãsit un merit aparte,
un merit de a fi cuprins, prin „Reºiþa: Viziuni = Reschitza: Visionen”, un trecut
literar, un trecut muzical ºi artistic, dar ºi trecutul istoric, industrial al acestei
pãrþi de þarã. La realizarea acestei cãrþi-album ºi-au adus contribuþia foarte

Momente reºiþene. Fotografii de Gheorghe JurmaMomente reºiþene. Fotografii de Gheorghe JurmaMomente reºiþene. Fotografii de Gheorghe JurmaMomente reºiþene. Fotografii de Gheorghe JurmaMomente reºiþene. Fotografii de Gheorghe Jurma
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mulþi scriitori, reprezentanþi ai artelor plastice, ai scenei muzicale ºi mã bucur
cã, împreunã cu domnul Jurma, am reuºit sã editãm aceastã lucrare, la
Editura „Banatului Montan“ din Reºiþa.

Este o carte care oglindeºte ºi multiculturalitatea spaþiului în care
trãim. De aceea gãsiþi aici literaturã scrisã în limba românã, scrisã în limba
germanã, scrisã în limba maghiarã ºi în limba sârbã.

Gãsiþi în aceastã carte-album reproduceri de opere de artã executate
de artiºti plastici români, germani, maghiari, de alte naþionalitãþi, care au
trecut prin spaþiul Reºiþei, care au lãsat opere dedicate acestui oraº. Dar
gãsiþi în conþinutul acestei cãrþi-album reproduse ºi opere muzicale dedicate
oraºului nostru natal, de cãtre compozitori reºiþeni - ºi nu numai.

Astãzi, alãturi de domnul Jurma, prezent alãturi de mine, au venit sã
ne susþinã ºi scriitori din Reºiþa, cum sunt prietenul nostru Octavian Doclin ºi
prietenul nostru Nicolae Sârbu, directorul Bibliotecii Judeþene „Paul
Iorgovici”. A venit ºi domnul profesor universitar Damian Vulpe, care ne-a
ajutat cu partea muzicalã la realizarea acestui album. Este prezentã doamna
Edith Guip-Cobilanschi, ºi ea o prietenã bunã de-a noastrã, care a rãmas ºi
cred cã va fi ºi în continuare devotatã Banatului Montan. Nu în ultimul rând
doresc sã-i mulþumesc domnului profesor dr. Karl Singer, care ºi-a fãcut timp
ºi rãgaz ca sã vinã astãzi alãturi de noi.

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):     Vreau sã ºtiþi, cu cinci minute înainte de începerea întâlnirii
noastre, pe coridor, m-au acroºat niºte personalitãþi foarte entuziaste. Vine
Singer, dar n-am înþeles despre ce este vorba. Era un vine Singer, între vine
potopul ºi vine iluminarea. Aºa cã nu trebuie sã vã speriaþi cã a venit domnul
Singer. Domnul Singer este un suporter cultural cum nu mai avem.

(E.J.Þ.):(E.J.Þ.):(E.J.Þ.):(E.J.Þ.):(E.J.Þ.):     ªi noi suntem bucuroºi, domnul Singer ºi nu proprietarul
maºinilor de cusut Singer! Aºteptãm în fiecare clipã sã aparã ºi primarul
municipiului Reºiþa, este intrat în Timiºoara, dar probabil este greu pânã
gãseºte un loc de parcare prin împrejurimi, nu prea este obiºnuit sã parcheze
prin zona aceasta. Sperãm cã va ajunge din clipã în clipã. Oricum, chiar
acum îl rog pe domnul Jurma sã preia frâiele acestei prezentãri.

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):     Îmi permiteþi o observaþie: între cei care au scris despre
Timiºoara, despre Reºiþa, multe cãrþi, un domn care a fãcut filme cu
întâmplãrile culturale ale domnului Þigla, este Vasile Bogdan. Vasile Bogdan
care vine aici numai când vin reºiþenii, este invitatul meu, îmi permiteþi,
domnule Þigla.

VVVVVasile Bogdan:asile Bogdan:asile Bogdan:asile Bogdan:asile Bogdan:     Eu sunt timiºorean prin naºtere, sunt timiºorean
prin formare, sunt timiºorean prin afirmare, sunt timiºorean în totului tot. Dar
existã în biografia mea publicã trei ani în care am lipsit din Timiºoara ºi în
care am trãit departe de aici, la Reºiþa. Dacã aici m-am format biologic,
intelectual, cultural, acolo m-am format ca om. Am intrat într-un colectiv, al
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ziarului Flamura, de acolo. Aveam niºte colegi senzaþionali, de la care am
învãþat pilonii de bazã ai meseriei pe care am fãcut-o ºi o mai fac încã o
perioadã. Acolo am învãþat disciplina, acolo am învãþat entuziasmul, acolo
am învãþat curiozitatea, acolo am învãþat prietenia ºi acolo am învãþat mai cu
seamã ce înseamnã sã fii om. Pentru cã eram atât de romantic ºi de
necunoscãtor, eu venind din lumea cãrþilor, încât mã entuziasmam uºor de o
ºarjã de oþel, mã entuziasmam de un laminat, mã interesam de un om care
ºtia cu precizie cum poate sã zboare spre cer o elice de vapor. Deci, am
învãþat tot ceea ce ºtiu azi. De atunci am învãþat foarte puþine lucruri, pentru
cã totul începe pentru mine de la Reºiþa.  Dar aceasta mai aratã ceva ºi acest
lucru pe mine m-a entuziasmat. A existat, în primul rând, acea redacþie care
era foarte culturalã în felul ei. Aici vreau sã amintesc pe regretatul Timotei
Jurjicã, Dumnezeu sã-l odihneascã, pe Ion Criºan, Dumnezeu sã-l odih-
neascã ºi ... ºi Gheorghe Jurma, ca sã nu mai spun, Doamne, sã-i pun într-o
aliniere din asta nefastã! Dar acest Gheorghe Jurma a mai avut încã ceva în
plus, ºi el, culmea, ciudat aºa, a fãcut, printre altele, ca astãzi Reºiþa sã
supravieþuiascã, prin literaturã. Ceea ce este un fenomen absolut curios,
pentru cã el a pornit, a preluat un cenaclu literar ºi pentru cã nu ºtia pe atunci
cum se conduce un cenaclu în mod democratic, s-a apucat sã fie „terorist” ºi

Monumente ºi momente reºiþene la Casa de Culturã a SindicatelorMonumente ºi momente reºiþene la Casa de Culturã a SindicatelorMonumente ºi momente reºiþene la Casa de Culturã a SindicatelorMonumente ºi momente reºiþene la Casa de Culturã a SindicatelorMonumente ºi momente reºiþene la Casa de Culturã a Sindicatelor.....
 Fotografii de Gheorghe Jurma Fotografii de Gheorghe Jurma Fotografii de Gheorghe Jurma Fotografii de Gheorghe Jurma Fotografii de Gheorghe Jurma
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s-a apucat sã ne înveþe ceea ce ºtia de la facultate, adicã sã fie profesor.
Astfel a deschis o ºcoalã de literaturã românã prin acel cenaclu, în care am
venit cu toþii, ºi eu, dar ºi mulþi colegi foarte tineri, care ulterior s-au remarcat
ca scriitori extraordinari, mulþi dintre ei devenind membri ai Filialei timiºorene
a Uniunii Scriitorilor.

Iatã, Reºiþa ºi-a trãit traiul, aºa cum s-a spus, acea Reºiþã romanticã,
muncitoreascã, Reºiþa marii istorii ºi acum deodatã a rãsãrit acea Reºiþã a
poeþilor, a oraºului cu poeþi, care se datoreazã strãdaniilor acestui om ºi unei
anumite atmosfere creatã acolo ºi care acum trãieºte în continuare. Mai am
multe sã spun, dar poate mi se dã cuvântul ºi la final, cã aºa este frumos, la
început ºi la sfârºit. Vreau sã închei. Eu doresc ca Reºiþa, reºiþenii mei dragi,
Jurma, Doclin ºi toþi ceilalþi, domnul Þigla º.a.m.d., vreau sã trãiþi încã 100 de
ani, pentru cã mai aveþi foarte multe de dat Reºiþei. Vã mulþumesc.

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.): Vreau sã spun cã nu, n-am vrut sã limitez rostirea domnului
Bogdan, dar vreau sã vã anunþ un lucru foarte important, cã ºi în 12 februarie
vom sãrbãtori Reºiþa culturalã, printr-o carte a domnului Marineasa ºi a
domnului Doclin ºi mai ales în 19, când îi vom sãrbãtori pe Marcu Mihai
Deleanu, are 70 de ani, ºi pe domnul Octavian Doclin, un pic mai tânãr, dar
care va prinde ºi el o vârstã fericitã. Domnul Jurma!

Gheorghe Jurma (Gh.J.): Gheorghe Jurma (Gh.J.): Gheorghe Jurma (Gh.J.): Gheorghe Jurma (Gh.J.): Gheorghe Jurma (Gh.J.): Mulþumesc! Deci, pe mine mã aniversaþi
astãzi, pentru cã ºi eu în 5 februarie împlinesc o oarecare vârstã, o frumoasã
vârstã, 65 de ani, nu-i aºa? Mulþumesc. Am avut de gând sã prezint aici o
mulþime de cãrþi, despre fiecare aº fi vorbit câte 10 minute, fãceam o socotealã
cã o orã ºi jumãtate ar fi destul. Dar pentru cã destul poate fi ºi câteva minute,
nu numai câteva ore, am sã rezum cât se poate de condensat ideea. Adicã,

Monumente ºi momente reºiþene dinMonumente ºi momente reºiþene dinMonumente ºi momente reºiþene dinMonumente ºi momente reºiþene dinMonumente ºi momente reºiþene din
cartierul reºiþean „Lunca Bârzavei”cartierul reºiþean „Lunca Bârzavei”cartierul reºiþean „Lunca Bârzavei”cartierul reºiþean „Lunca Bârzavei”cartierul reºiþean „Lunca Bârzavei”
(Govândari)(Govândari)(Govândari)(Govândari)(Govândari)
Fotografii de Gheorghe JurmaFotografii de Gheorghe JurmaFotografii de Gheorghe JurmaFotografii de Gheorghe JurmaFotografii de Gheorghe Jurma
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de ce s-a fãcut aceastã carte, pânã la urmã? Pentru cã a vrut domnul Þigla,
pentru cã avea un program ºi ºtiþi ºi dumneavoastrã cã trebuie bani mulþi
pentru o asemenea carte. Iar el ºtie sã coordoneze asemenea programe.
Dar ºi pentru cã aveam ºi eu adunate tot felul de texte, din vremuri
imemoriale, pentru o carte pe care n-am reuºit nici acum s-o scriu, care se
cheamã „Reºiþa literarã“. E o carte în care se prezintã pe de-o parte istoria
literarã, respectiv ideea sau simbolul Reºiþei în literaturã, ºi partea a doua de
dicþionar critic. O s-o fac ºi pe aia poate anul acesta, poate anul viitor. Da, de
ce Reºiþa ? Pentru cã Reºiþa astãzi, în cãdere fiind, nu mai are vreo
importanþã, dar cândva a avut o mare importanþã pentru istoria româneascã.
În perioada interbelicã, o sã vedeþi prin tot felul de studii, Reºiþa era cel mai
important centru industrial al României. Urma Valea Prahovei, urma
Bucureºtiul. Cel mai important, pentru cã Reºiþa însemna uzinele din Reºiþa,
din Bocºa, însemna minele din Anina, din Dognecea, din Ocna de Fier,
însemna pãdurile, toate câte sunt astãzi în spaþiul judeþului Caraº-Severin,
însemna apele cu toate amenajãrile hidrotehnice. Reºiþa, ca atare, în
perioada de dupã al Doilea Rãzboi Mondial, fiind mare centru industrial ºi
muncitoresc, a devenit, fireºte, simbolul epocii, locul unde trebuia toatã lumea
sã se ducã în documentare, sã facã tabere ºi locul unde erau pedepsiþi unii
intelectuali trimiºi acolo. N-am sã citez dintre acei intelectuali decât pe Miron
ªoarec, ca sã nu dau alte nume, un vestit pianist trimis acolo la reeducare, ca
mulþi alþi intelectuali, unii mai pe lângã Reºiþa, alþii la Reºiþa. De ce? Pentru
ca în mediul muncitoresc sã se poatã lipi de noua orientare, noua orânduire

Monumente reºiþene de la Casa deMonumente reºiþene de la Casa deMonumente reºiþene de la Casa deMonumente reºiþene de la Casa deMonumente reºiþene de la Casa de
Culturã a SindicatelorCulturã a SindicatelorCulturã a SindicatelorCulturã a SindicatelorCulturã a Sindicatelor.....
Fotografii de Gheorghe JurmaFotografii de Gheorghe JurmaFotografii de Gheorghe JurmaFotografii de Gheorghe JurmaFotografii de Gheorghe Jurma
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ºi sã-ºi uite obiceiurile sau opiniile politice. Nu intrãm în detaliile respective,
dar...- A venit ºi domnul primar al Reºiþei, domnul Mihai Stepanescu. Vã rog
luaþi loc, eu sunt acum ºef aici, domnul Cornel Ungureanu ar trebui sã spunã
asta, dar nu vã ºtie. Luaþi loc aici în faþã, lângã domnul scriitor Almãjan...

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):     Domnule Stepanescu, sã ºtiþi cã se încearcã o uºoarã umilire
a întâmplãrilor. Adicã e prima datã când vã întâlnesc ºi când primarul reºiþean
sãrbãtoreºte Banatul, aºa ca dumneavoastrã. Bine aþi venit ºi vã mulþumim
cã aþi venit!

(Gh.J.): (Gh.J.): (Gh.J.): (Gh.J.): (Gh.J.): Ca sã intru la cãrþi. In perioada interbelicã, o carte importantã
a scris Ion Pãsãricã, funcþionar la uzine. Rãmâne în continuare o monografie
care poate fi revãzutã ºi reeditatã. Din perioada mai nouã, dupã 1970, existã
istorii ale uzinelor, pentru cã Reºiþa este, înainte de toate, o istorie industrialã,
deºi nu este numai atât. ªi atunci, dintre multele cãrþi care pot fi citate, am
adus aici doar câteva, numai sã vi le arãt, dureazã câteva secunde sã vi le
arãt. Iatã o carte mai proaspãtã, semnatã de ciberneticianul Dan Farcaº.
Este o istorie a anilor 50-60, o rememorare a perioadei respective. Iatã o
carte semnatã de fostul primar, Mircea Ioan Popa, memoriile lui. E o carte
importantã, pentru cã Mircea Ioan Popa a fost ani de zile directorul celei mai
mari uzine din Reºiþa ºi mulþi ani, înainte de 90, vice- ºi dupã 90 primar al
Reºiþei. ªi apoi câteva cãrþi din istoria strict culturalã, fãrã a uita, bine-nþeles,
cã deocamdatã singura carte despre Reºiþa, din punct de vedere literar cât ºi
gazetãresc, este cea semnatã de Vasile Bogdan - „Reºiþa, dincolo de cuvinte“.
Multe alte cãrþi existã, studii, reportaje, pagini de istorie º.a.m.d. Mai adaug
alte cãrþi scoase de editura pe care o conduc: Reºiþa din punct de vedere
bisericesc, sunt bisericile din Protopopiatul Reºiþa; o monografie pe care am
fãcut-o eu Casei de Culturã a Sindicatelor, ca cea mai importantã instituþie
de dupã rãzboi, clãditã în anii 51-61. Bineînþeles cã nu poate sã lipseascã ºi
un studiu al editurii, pe care cu onoare am numit-o „Timpul”, pânã în 2004,
astãzi „TIM“; apoi un numãr special din revista „Semenicul“, dedicat Reºiþei
la 230 de ani de industrie. Sunt ºi o mulþime de alte lucrãri dedicate unor
personalitãþi, ultima este dedicatã lui Corneliu Diaconovici. Fiind vorba despre
personalitãþi, o sã mai citez douã-trei nume, sã zicem Mircea Martin, pentru
cã ne aflãm între scriitori, compozitorii Doru Popovici ºi Sabin Pãuþa, pânã la
Ciprian Foiaº, care fãrã discuþie este unul dintre marii matematicieni ai lumii.

În toatã povestea asta cu istoria, trebuie sã ne amintim „Cetatea de
foc“ a lui Davidoglu, care a dat Reºiþei aceastã conotaþie de bastion al
socialismului. Reºiþa a fost, într-adevãr, socialistã înainte de al Doilea Rãzboi
Mondial, dar nu într-atât de socialistã încât presa româneascã a locului sã nu
fie naþionalistã. Pentru cã, în perioada interbelicã, cele douã curente s-au
bãtut atât de zdravãn ºi ce-a ieºit, aþi vãzut dupã al Doilea Rãzboi Mondial:
Reºiþa a devenit roºie, dar pornind de la roºul focului ºi era inevitabil ca
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acest roºu sã fie al focului. Mai târziu, toatã Europa s-a albãstrit ºi albastrul
pe care-l intuia într-un reportaj Nicolae Sârbu în 1989, iatã, este culoarea pe
care Reºiþa o are astãzi. Azi nu mai este „Cetatea de Foc”, este „Oraºul cu
poeþi”. Am la îndemînã câteva titluri de aici, nu conteazã, este o colecþie pe
care am scos-o noi la Reºiþa, „Oraºul cu poeþi“, sunt câþiva autori, între care
Octavian Doclin, Nicolae Sârbu, Olga Neagu, Ion Chichere, Costel Stancu ºi
mulþi alþii. Acum mai vreau numai sã citez ceva ce nu este în carte, deºi mi-aº
fi dorit tare mult sã fie în carte. Sã explic evenimentul. Reºiþa, dupã Primul
Rãzboi Mondial, trebuia sã fie naþionalizatã. Era STEG-ul ºi dupã 1920 a
devenit UDR, Uzinele de Fier ºi Domeniile Reºiþa. Ei bine, în jurul Reºiþei -
1920 - 1921 - 1922 - 1923 -, au fost niºte bãtãlii extraordinare în Parlamentul
României. De aceea, anii aceºtia 1920 - 1921 s-au numit „Parlamentul Reºiþa“.
Mai apoi, în 1923, a fost al doilea „Parlament Reºiþa“, pentru cã au fost uriaºe
bãtãlii în jurul naþionalizãrii marii întreprinderi.

 Acum n-o sã vã citez decât niºte rânduri dintr-un studiu al unui
istoric, vis-a-vis de dezbaterile din Parlament ºi vã explic imediat ºi de ce.
„Urmãtoarea ºedinþã a dezbaterilor debuta sub aceleaºi auspicii. Parlamentul
majoritar, parlamentarul Schitãnescu - Schiteanu reclama înaltului forum
comportarea detestabilã a deputatului M. Vasilescu, care-l pãlmuise în plinã
stradã ºi gestul reprobabil al lui D. Criºan, alt deputat care-l insultase trivial
pe culoarele Camerei. Discuþiile care au urmat s-au purtat într-o atmosferã

Monumente ºi momente reºiþene. Fotografii de Gheorghe JurmaMonumente ºi momente reºiþene. Fotografii de Gheorghe JurmaMonumente ºi momente reºiþene. Fotografii de Gheorghe JurmaMonumente ºi momente reºiþene. Fotografii de Gheorghe JurmaMonumente ºi momente reºiþene. Fotografii de Gheorghe Jurma
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indescriptibilã. Nici intervenþia primului ministru nu mai avea autoritatea
necesarã restabilirii liniºtii”.

Totuºi, Octavian Tãzlãuanu - trebuie sã spun cã sunt douã nume
importante din literatura românã legate de Reºiþa, Octavian Tãzlãuanu, care
era ministru de resort în timpul dezbaterilor din naþionalizarea Reºiþei, ºi
Duiliu Zamfirescu, care era preºedintele Camerei ºi care era ºi preºedintele
Consiliului de Administraþie al Societãþii Reºiþa... „Totuºi, Octavian Tãzlãuanu
izbutea sã strecoare, printre nenumãrate întreruperi ºi insulte, afirmaþia dupã
care toate neînþelegerile au pornit de la nemulþumirea liberalilor care se
vedeau în imposibilitatea de a pune mâna pe acþiunile societãþii Reºiþa. Din
acel moment continuarea dezbaterilor a devenit imposibilã. Ultima zi a
dezbaterilor începea fãrã palme...”. Sunt evocate aici niºte secvenþe, cu dat
palme, apoi fãrã palme, nu conteazã, „...ci numai cu cântãri bisericeºti
susþinute de majoritãþi, în momente în care Nicolae Iorga ºi Iuliu Maniu
încercau sã vorbeascã.”

Am citat lucrul acesta pentru cã în biblioteca prof. Iliescu am gãsit o
broºurã a lui Nicolae Iorga - „Reºiþa“. Din pãcate, broºura se afla undeva prin
subsol, n-am apucat s-o copiez integral, dar am citit-o la vremea la care el
avusese o expoziþie la Reºiþa. Este intervenþia lui Nicolae Iorga în Parlament
ºi bine-nþeles tot ce am zis eu acum, întreruperi, huiduieli, insulte, tot felul de
lucruri într-o secvenþã caragialeanã extraordinarã, existã acolo. Neavând-o
la îndemânã, n-am bãgat-o în aceastã carte. Dar, dacã vreodatã o sã mai
aparã vreo ediþie, mãcar antologia de texte, e musai sã intre ºi acest cuvânt
al lui Nicolae Iorga pentru apãrarea Reºiþei. Pentru cã felul în care a decurs
este o piesã de teatru. Caragiale veritabil.

Revin. Deci, cartea pe care am adus-o azi aici este, înainte de toate,
o antologie, pentru cã selecteazã texte diverse cam din perioada interbelicã,
de la Aron Cotruº, Virgil Birou încoace ºi pânã aproape la zi cu scriitorii
Reºiþei, sau cu alþi scriitori români. Un impediment esenþial pentru realizarea
unei asemenea cãrþi, legate de Reºiþa, este acela pentru care Reºiþa nu mai
are astãzi stradã în Timiºoara: Considerarea Reºiþei drept bastionul
comunismului în România - ceea ce este inexact ºi incorect - ºi faptul cã
toatã istoria de astãzi priveºte perioada 1944 - 1989 strict negativã, numai ºi
numai negativã. Din punctul meu de vedere, care nu sunt istoric, dar susþin,
pe unde pot, cã istoricul trebuie sã fie obiectiv, nu trebuie sã fie un ideolog,
sã coloreze istoria cu propria lui pasiune, cred cã istoria trebuie reprivitã,
trebuie recititã obiectiv. Obiectiv înseamnã ºi bine ºi rãu. Din punctul de
vedere al rãului, se spun tot felul de lucruri ºi sunt exacte. Din punctul de
vedere al binelui, nu se mai spun. S-au spus prea multe înainte de 1989 ºi nu
erau corecte, pentru cã se privea unilateral, numai ºi numai pozitiv. ªi nu mai
vorbesc cã se ºi exagera pozitivul. De aceea zic, selecþia unor texte despre
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Reºiþa este foarte greu de
fãcut, pentru cã acolo sunt
texte de la Petru Vintilã,
pânã la cine vreþi, acuzând
criminalul regim burghe-
zo-moºieresc, care n-a
fãcut nimic pentru Reºiþa
ºi aºa mai departe, pânã
la.... Iarãºi nu-i citez, ca sã
nu deranjez pe nimeni ºi
nici nu are sens sã vorbim
despre ceea ce nu existã
în carte. Dar vreau sã vã
mai spun încã odatã cã

este foarte greu sã selectezi niºte texte ale unor epoci pe care acum le
dezavuãm, cu toate cã obiectivitatea istoriei ne-ar obliga sã punem acolo ºi
asemenea texte. Ele sunt ale epocii, ele sunt privirea epocii, nu sunt numai
ale unui autor care aºa a gândit, indiferent cum ar fi el, sau cine ar fi el. Petru
Vintilã, bunãoarã. Este epoca în totalitatea ei, care preseazã, conºtient sau
inconºtient, asupra autorilor. Dar trebuie selectate ºi asemenea texte datate,
pentru cã ele dau seamã ºi despre loc ºi despre felul în care s-a trãit istoria
în acei ani, despre viziunile acelei perioade postbelice sau ale acelui secol
XX, cu toate momentele lui diverse, contradictorii.

Dar sã revin - ºi cu asta chiar închei - cu alte precizãri: cartea este cât
de cât construitã, cu toate cã timpul realizãrii ei n-a fost chiar atât de mult, în
câteva luni a fost greu sã ajungem sã încheiem o carte chiar perfectã. Ea
începe, de fapt, cu un text
al lui Toma George Maio-
rescu, reºiþean ºi el, des-
pre „Kilometrul zero“, care
este locul natal. Mai apare
pe parcurs un text al lui T.
G. Maiorescu, despre „Pa-
tria princeps“, care este o
deschidere mai largã, este
patria ºi este lumea. Pe de
altã parte, se deschide cu
un text al lui Vasile Bogdan,
care este un fragment din
cartea lui despre Reºiþa,

Traian Bona - „Atelierul de cazangerie“Traian Bona - „Atelierul de cazangerie“Traian Bona - „Atelierul de cazangerie“Traian Bona - „Atelierul de cazangerie“Traian Bona - „Atelierul de cazangerie“

Xenia Eraclide Vreme - „Dinamicã industrialã“Xenia Eraclide Vreme - „Dinamicã industrialã“Xenia Eraclide Vreme - „Dinamicã industrialã“Xenia Eraclide Vreme - „Dinamicã industrialã“Xenia Eraclide Vreme - „Dinamicã industrialã“
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ºi se închide cu un text al lui Vasile Bogdan, care este o rememorare dupã
ani de zile de la momentul tipãririi acelei cãrþi. ªi în fine, între ele, aºa din 10
în 10 pagini, într-un anume ritm, ca sã se vadã cum este construitã cartea, am
aºezat anumite texte ºi anumite fotografii în prim plan pe negru, pentru a
marca niºte domenii sau secvenþe, a da un ritm artistic ºi a evidenþia niºte
repere ale cãrþii sau albumului: niºte texte antologice ºi niºte reproduceri ale
unor opere de artã existente în colecþia muzeului reºiþean, sau fotografii care
pot sã reprezinte Reºiþa.

Coperta dintâi pune în evidenþã - deasupra - Reºiþa de astãzi, cu
centrul ºi fântâna - noul simbol al Reºiþei, iar în al doilea nivel elemente de
industrie realã, turbina, locomotiva, siderurgia. Pe coperta a 4-a, aici stau
invers, aici sus este munca,  siderurgia, iar pe registrul de jos sunt opere de
artã inspirate de Reºiþa, semnate de la Ion Stendl, Mariana Petraºcu, Lucaci
ºi mulþi alþii.

Ce pot sã spun este cã apariþia acestui gen de carte este binevenitã,
chiar dacã este scumpã. E binevenitã ºi nu pot decât sã cred cã exemplul
acesta va fi urmat. Prin asta nu vreau sã spun cã Timiºoara nu a beneficiat de
asemenea cãrþi. Metropola Banatului este azi de N ori mai importantã decât
Reºiþa. Deci, îºi gãseºte ºi justificarea, în mai mare mãsurã, o carte-album
cum am fãcut noi. Fiecare oraº al Banatului ar putea gândi o asemenea
carte, care ar selecta ºi texte ºi imagini, ºi cred cã i-ar ajuta ºi domnului
Cornel Ungureanu într-o viitoare, nu-i aºa, reconstituire a geografiei literare,
în mãsura în care are la îndemânã aceste preliminare selecþii despre un loc
sau despre altul, despre simbolul unui loc sau al altuia.

ªi, ultimul lucru pe care aº vrea sã-l spun este cã Reºiþa, ca strãveche
Cetate a focului, este simbolizatã de foc. Este foarte ciudat cã, pe mãsurã ce
s-a dezvoltat oraºul, centrul Reºiþei s-a mutat în spaþiul actual, adicã de la
industrie la, mã rog, instituþiile administrativ-culturale, sportive, la fântâna lui
Lucaci, care este un simbol al apei. Mutarea, deplasarea simbolurilor, de la
foc la apã, încã nu reuºesc sã mi-o explic, dar asta nu înseamnã cã nu putem
medita cu toþii asupra acestor deplasãri de simboluri în istorie.

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.): Mulþumesc domnului Jurma. Câteva lucruri cu care nu putem
sã fim de acord, cã toatã lumea dispreþuieºte istoria dintre 48 ºi 89. Nu este
adevãrat. Nu-i adevãrat, fiindcã simplul fapt cã noi am trãit, am scris ºi în acel
timp, cã întâmplãrile culturale se aºeazã  ºi pe cãrãmizi din acel timp, ne face
sã privim cu încredere cãtre lucrurile bune fãcute atunci, S-au fãcut multe
lucruri bune, trebuie sã le respectãm. Nu ºtiu dacã în Timiºoara nu mai existã
o stradã Reºiþa, dacã nu existã, la prima întâlnire, pentru cã sunt în comisia
de nominalizare a strãzilor, voi propune ºi va exista o stradã Reºiþa.

Dupã aceastã lungã ºi curatã ºi importantã expunere a domnului
Gheorghe Jurma, cum cu primarul Reºiþei n-o sã ne mai întâlnim nici în 12,
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nici în 19 februarie, nici pe 12 aprilie, douã cuvinte dacã vreþi sã ne spuneþi:
cum vã înþelegeþi cu literaþii, cu artiºtii din Reºiþa?

ing. Mihai Stepanescu (M.S.): ing. Mihai Stepanescu (M.S.): ing. Mihai Stepanescu (M.S.): ing. Mihai Stepanescu (M.S.): ing. Mihai Stepanescu (M.S.): Mulþumesc tare mult! Este o onoare
pentru mine sã fiu prezent astãzi aici, distinse doamne, distinºi domni. Cred
cã, în ceea ce mã priveºte, am colaborat bine, lucru pe care doresc sã-l
facem ºi pe viitor, cu oamenii reprezentativi ai comunitãþii locale. Mã refer la
oraºul pe care vremelnic îl conduc. Sunt aici 4 cetãþeni de onoare, de altfel ei
pot sã confirme lucrul acesta. Eu mi-aº dori tare mult sã fiu prezent ºi la alte
evenimente, pentru cã, aºa cum spuneam, am colaborat ºi Reºiþa are nevoie
de colaborare.

Vis-a-vis  de acest album, Reºiþa ºi reºiþenii îl meritau. Sper într-o
continuare, poate pe aceeaºi temã, într-o altã ediþie, cu realizãri grafice, cu
acele descrieri care sã reflecte realitãþile oraºului de acolo. Într-adevãr, sunt
pãreri ºi pãreri, ºi despre Timiºoara, ºi poate eu am o posibilitate sã mã
exprim cã sufleteºte aparþin Reºiþei, deºi am domiciliul aici. Am fost ºi voi
rãmâne în mare mãsurã reºiþean. Cred eu cã toate sistemele sunt perfectibile,
aproape nimic nu este perfect. ªi ºtim lucrul acesta. Tocmai de aceea mi-aº
dori ca ºi pe viitor sã contribuim la o altã ediþie, sau la viitoare ediþii, cu
elemente care sã fie cuprinse în acele viitoare albume, pe care sper sã le
realizãm ºi sã le susþinem, administraþia localã ºi colaboratorii noºtri. Desigur,
nu vreau sã mã opresc în a comenta despre simbolistica nouã a noastrã,
roºu, roºu ºi negru, violet, poate în ultimele sãptãmâni prea mult discutat ºi
interpretat. Cred eu cã Reºiþa a fost ºi a rãmas, în mare mãsurã, un oraº
industrial. Putem sã ne mândrim cã avem oameni care au realizat niºte
lucruri unicat, la nivel naþional. Putem sã ne gândim ºi nu numai sã ne

Romulus Nuþiu -Romulus Nuþiu -Romulus Nuþiu -Romulus Nuþiu -Romulus Nuþiu -
„ªantier hidroenergetic“„ªantier hidroenergetic“„ªantier hidroenergetic“„ªantier hidroenergetic“„ªantier hidroenergetic“

Anca ªerbãnescu -Anca ªerbãnescu -Anca ªerbãnescu -Anca ªerbãnescu -Anca ªerbãnescu -
„Utilaj pentru hidrocentralã“„Utilaj pentru hidrocentralã“„Utilaj pentru hidrocentralã“„Utilaj pentru hidrocentralã“„Utilaj pentru hidrocentralã“
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gândim, sunt create premizele dezvoltãrii turistice, sunt atâtea forme de turism,
nu numai industrial. ªi despre componenta asta am putea sã discutãm ºi pot
sã detaliez tot ce am fãcut ºi ce putem sã facem, iatã turismul de tranzit, de
recreere, ecumenic ºi aºa mai departe.

Reºiþa este oraºul în care, vrei nu vrei, ca sã ajungi la munte trebuie
sã treci dintr-o parte în alta, pe calea Timiºoarei, pânã în partea de amonte a
Reºiþei, ca sã ajungi în baza turisticã montanã  a Banatului. Tocmai de aceea,
din oraºul gri, cu simbolisticã roºie ºi aºa mai departe, noi avem în vedere,
avem programe în derulare, pe banii altora, cã noi din pãcate suntem ºi mici,
ºi sãraci. Asta nu înseamnã cã nu dorim sã pãºim pe cãi bãtãtorite, sã ajungem
la nivelul oraºelor respectabile, cum e Timiºoara, cât de repede. Ne dorim ºi
concomitent desfãºurãm mai multe lucruri. Acea schimbare, dacã-mi permiteþi
un punct de vedere, nu este simplã, sau revenirea la denumirea unei strãzi
în oraºul Timiºoara, care sã fie denumitã Reºiþa. Avem  multe probleme cu
cetãþenii, pentru cã presupune multe eforturi ºi mai ales finaciare ºi de
convingere. Ne schimbãm buletinele, ne schimbãm permisele, paºapoartele,
cine le plãteºte? Între timp, câte drumuri avem de fãcut! Cred cã Reºiþa
meritã. Sigur, nu este aºa uºor. Dacã-mi permiteþi, eu o sã vã stau la dispoziþie
cu tot ce pot sã elucidãm împreunã. Dar eu vreau sã felicit în primul rând
oamenii de referinþã pentru Reºiþa, care au realizat acest album ºi sã-i asigur
de sprijinul meu ºi mi-aº dori tare mult ca sã fiu prezent ºi la alte evenimente.
Dacã o sã am posibilitatea, cu siguranþã voi participa, fãrã sã fac promisiuni
pe care sã nu pot sã le onorez.

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.): Mulþumim foarte mult. O sã vã invitãm ºi o sã-l invitãm ºi pe
domnul Ciuhandu, ca sã existe un dialog mai pertinent între administraþii...

(M.S.):(M.S.):(M.S.):(M.S.):(M.S.): Colaborãm foarte bine ºi cu domnul Ciuhandu ºi cu ceilalþi
doi viceprimari. Am avut schimburi de experienþã. Eu n-am venit singur, am
venit cu colegi de-ai noºtri, care au de învãþat. Noi suntem în echipã. ªi acela
e rolul managerului.

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):     Dacã nu ºi în ziua de 12, când este ºi o carte despre Banat
ºi atunci ne vom întâlni ºi cu dumenavoastrã ºi cu domnul Ciuhandu. Mulþumim!

Cum suntem contra cronometru, domnul Doclin, fãrã conferinþã
despre Reºiþa. Dacã dumneavoastrã citiþi...

Octavian Doclin (O.D.): Octavian Doclin (O.D.): Octavian Doclin (O.D.): Octavian Doclin (O.D.): Octavian Doclin (O.D.): Da, pãi asta-i menirea mea. Dar înainte de
a citi un singur poem, cã sunt prezent cu un singur poem, am avut douã
poeme, dar cenzorul Jurma a tras aºa o linie peste ele -...

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.): Totdeauna poeþii au fost în rãzboi cu criticii.
(O.D.): (O.D.): (O.D.): (O.D.): (O.D.): Da, dumnealui este prietenul nostru, este iertat. Dar vreau

sã spun cã demult nu m-am simþit atât de confortabil ca în aceste momente.
Confortabil de douã ori. Sã fiu alãturi de atâtea personalitãþi nãscute în Reºiþa
ºi în Caraº-Severin, personalitãþi nu numai literare, ci ºi din alte domenii,
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indiscutabil de valoare naþionalã. În al doilea rând, dar pe acelaºi plan,
vreau sã spun cã sunt puþini scriitorii care sã fie sprijiniþi ºi sã beneficieze de
un primar tânãr, cum aþi vãzut pe domnul ing. Mihai Stepanescu, care nu vine
din sfera umaniºtilor, care dã distincþii, cele mai importante distincþii ale
municipiului, scriitorilor. Cum a spus Domnia sa, aici sunt patru cetãþeni de
onoare ai Reºiþei, ºi care sprijinã nu numai actul literar ci ºi actul de culturã
în general. ªi chiar ultimul numãr al revistei „Reflex“, dacã vã uitaþi acolo în
caseta tehnicã, e ºi cu sprijinul primãriei. Aºa cã noi ne bucurãm de acest
tânãr inimos ºi cu perspective frumoase. Poemul pe care vreau sã-l citesc.
Cei care n-aþi fost în Reºiþa, vã uitaþi pe copertã ºi vedeþi fântâna cineticã a
marelui sculptor din Bocºa, Constantin Lucaci.

„Altfel un singur poem despre toamnã„Altfel un singur poem despre toamnã„Altfel un singur poem despre toamnã„Altfel un singur poem despre toamnã„Altfel un singur poem despre toamnã

În faþa sediului administrativ plutonierul hrãneºte porumbeii cu jar
În plinã zi doi tineri se sãrutã nestingheriþi lângã fântâna cineticã
Dinspre stadion se aude:
- Gool ! în timp ce mã îndrept spre un telefon public
-Mulþumesc bine! Îmi rãspunde de la capãtul firului moartea
ªi gãsesc cã e cel mai bun rãspuns ce se poate da
în ultima duminicã a lunii septembrie.
Discuþia se terminã brusc, din lipsã de fise ºi imaginaþie poeticã.
Mã întorc acasã, uºor emoþionat, gelos ºi sãrac în evenimente.
Contemplu îndelung Herma lui Socrate de la Muzeul Louvre,
Cu gândul cã mâine e Luni ºi cã poate, nu peste mult timp,
Se va introduce ºi la noi video-telefonul.“

Ion Stendl -Ion Stendl -Ion Stendl -Ion Stendl -Ion Stendl -
„T„T„T„T„Toamna în Colonia Oltului“oamna în Colonia Oltului“oamna în Colonia Oltului“oamna în Colonia Oltului“oamna în Colonia Oltului“

Momente reºiþene.Momente reºiþene.Momente reºiþene.Momente reºiþene.Momente reºiþene.
Fotografii de Gheorghe JurmaFotografii de Gheorghe JurmaFotografii de Gheorghe JurmaFotografii de Gheorghe JurmaFotografii de Gheorghe Jurma
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(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):     Vã rog sã aplaudaþi. Nu de alta, ci fiindcã vorbeºte un
Cetãþean de Onoare al Reºiþei. Domnul Sârbu, fiindcã suntem contra
cronometru, vã rog sã citiþi o poezie. Aveþi trei minute, deci cu tot cu poezia
cititã.

Nicolae Sârbu (N.S.): Nicolae Sârbu (N.S.): Nicolae Sârbu (N.S.): Nicolae Sârbu (N.S.): Nicolae Sârbu (N.S.): Despre aceastã carte am ºi scris - la noi apar
ºi douã reviste frumoase - , am scris despre ea în „Reflex“, apare ºi
„Semenicul“, o revistã consistentã, care acordã importanþã ºi scriitorului care
vã vorbeºte. Ce vreau sã vã spun? Din când în când, aºa cum pãmântul este
atacat de marþieni, vine de pe o planetã, numitã Reºiþa, vine un comando de
utopici din Reºiþa. Vine la Timiºoara, dar vine cu gânduri bune ºi pleacã
uneori cu gânduri amare. De data asta, cred cã vom pleca cu sentimente ºi
gânduri bune.

Cartea este frumoasã, scumpã, are multe lucruri în minus, n-o sã
vorbesc despre toate, dupã cum are enorm de multe lucruri în plus. Unul din
minusurile ei este faptul cã reporterul Nicolae Sârbu este prea puþin prezent
în aceastã antologie. Noi suntem aici un grup ºi am fost un grup mai mare ºi
poate asta ne-a þinut sã rezistãm în ideea de culturã într-un oraº industrial.
Pentru mine, ca reporter, a fost realmente o experienþã de viaþã. Nu întâmplãtor
am spus cã Reºiþa se va constitui tot mai mult într-o planetã. Unul dintre
autori - celãlalt îmi este prieten ºi bibliotecar coleg -, unul dintre autori, aºa
cum m-a publicat cu puþine reportaje, mi-a ºi interzis sã citesc un poem din
carte. Mi-a zis cã-s prea sofisticate, prea nu ºtiu ce ºi, la cererea lui, voi
încerca sã-mi amintesc un poem, care de fapt este dedicat tot Reºiþei.

„Aceste oraºe cu gust de lãmâie
Tot mai râvnesc la caii fãrã frâie,
Tot mai cresc alge la valuri de votcã
Apoi trec clipa pe roºu cu o lotcã.

ªi-aceste ziduri cu igrasii de rang
Ne mângâie noaptea ca o umbrã de ºtreang,
Când ni se urcã parcã zboru-n gât
Dar rãmânem aceiaºi, atât.

Ca o vânã de aur gãsitã-n pavaj
E mâna femeii, râmã de gaj,
Lipicioasã plutire de flutur,
Cu polen de care-aº vrea sã mã scutur.“

(Gh.J.): (Gh.J.): (Gh.J.): (Gh.J.): (Gh.J.): 30 de secunde, pentru cã am economisit de la Nicolae
Sârbu. Vreau sã vã citesc o poezie de Nicolae Irimia. ªi vreau sã v-o citesc,
pentru cã el n-a putut sã vinã aici.
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Trasmisiune în directTrasmisiune în directTrasmisiune în directTrasmisiune în directTrasmisiune în direct

- Tu cu cine þii? Cu cine þii?  Întreabã cineva din mine.
Deodatã farurile maºinilor se aprind în amiazã,
Se întrerupe vacarmul împiestriþat al strãzii
ªi totul rãmâne o clipã nemiºcat ca-ntr-o fotografie de familie
În timp ce deasupra asfaltului încins din alãmuri sclipitoare
Nãvãlesc ireal acordurile unui marº funebru
Roi de viespii în plopi de cãmaºã.
Tu cu cine þii ºi de partea cui eºti?
Întreabã obsedant cineva din mine.
ªi prietenul meu, poetul, tace de la etajul patru al bucãtãriei.“

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):     Vreau sã spun cã, dacã în aproape toate cazurile, paginile
despre Reºiþa erau previzibile, sunt de mulþi ani în literatura de aici ºi ºtiu sã
aºtept, au fost însã niºte surprize ºi cea mai mare dintre ele au fost paginile
pe care le-a publicat mai întâi în „Reflex“, în revistele reºiþene ºi apoi în carte,
doamna Edith Guip-Cobilanschi. Vã mulþumesc cã aþi venit!

Edith Guip-Cobilanschi:Edith Guip-Cobilanschi:Edith Guip-Cobilanschi:Edith Guip-Cobilanschi:Edith Guip-Cobilanschi:     Eu vã mulþumesc ºi vroiam, domnule
profesor, cu permisiunea distinºilor prezenþi, sã adaug un omagiu tacit celor
doi domni. Goethe vorbea întotdeauna despre necesitatea eternului feminin.
Deci, iatã acest etern feminin am vrut sã-l adaug, cu mulþumirile mele pentru
tot ceea ce reprezintã cenaclul literar în limba germanã de la Reºiþa, care,
pur ºi simplu, este o posibilitate de întâlnire elevatã pentru toþi cei care scriu
în limba germanã. Pentru cã, dupã umila mea pãrere, un cenaclu literar care
o cuprinde pe doamna Nora Iuga, pe distinsa noastrã doamnã Maria

Helmuth Scheibling - „Hala nouã“Helmuth Scheibling - „Hala nouã“Helmuth Scheibling - „Hala nouã“Helmuth Scheibling - „Hala nouã“Helmuth Scheibling - „Hala nouã“ Helmuth Scheibling - „Constructori“Helmuth Scheibling - „Constructori“Helmuth Scheibling - „Constructori“Helmuth Scheibling - „Constructori“Helmuth Scheibling - „Constructori“
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Pongrácz, pe domnul Wittstock, pe moderatorul televiziunii germane de
decenii Hans Liebhardt, pe domnul Astner de la Iaºi, doamna Carmen
Elisabeth Puchianu, de la Braºov, de la facultate, care îºi mai aduce ºi
studenþii, cu care îndrãzneºte sã reprezinte pe scena cu tradiþie a orãºelului
Oraviþa, unde Eminescu fusese sufleur, o piesã dacã nu în întregime cel
puþin parþial, cum este „Faust“ al lui Goethe, atunci într-adevãr calitatea acestui
cenaclu este deosebitã. Mulþumim pentru felul în care suntem primiþi în acel
„Bergland“, cum nu suntem primiþi nicãieri. De fapt, unii dintre noi ne simþim
acolo ca acasã, pentru cã acolo ne-am nãscut, dupã cum se ºtie. Domnul
Almãjan mã încurajeazã, dând din cap, ºi cu gândul la toate bunãtãþile care
ni se pun acolo pe masã.

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):     Fiindcã aþi rostit Oraviþa, sper cã Ionel Bota n-o sã înceapã
sã povesteascã cât de rãi sunt reºiþenii.

Ionel Bota: Ionel Bota: Ionel Bota: Ionel Bota: Ionel Bota: Sigur, eu oricum luam cuvântul, fiindcã nu vreau ca
domnul Jurma sã renunþe la o promisiune majorã fãcutã în maºinã, în timp ce
ne îndreptam de la Reºiþa spre Timiºoara. Totuºi, ca o precizare în câteva
secunde, sã spun cã sunt ºi eu prezent în carte, poate chiar în lume, sã
spunem aºa metaforic, în definiþia aceea a „oraºului cu poeþi”, pentru cã în
textul inserat la pagina 63, sub semnãtura lui Artur Silvestri, o propoziþie

Helmuth Scheibling -Helmuth Scheibling -Helmuth Scheibling -Helmuth Scheibling -Helmuth Scheibling -
„Omagiu“„Omagiu“„Omagiu“„Omagiu“„Omagiu“

Helmuth Scheibling -Helmuth Scheibling -Helmuth Scheibling -Helmuth Scheibling -Helmuth Scheibling -
„Muncitori sub macara“„Muncitori sub macara“„Muncitori sub macara“„Muncitori sub macara“„Muncitori sub macara“
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spune cam în felul acesta: „Cursa de Oraviþa îl depune la sol în stare
ireproºabilã pe poetul Ionel Bota aºteptat de prietenii sãi Nicolae Sârbu ºi
Ion Chichere”. Starea nu era chiar ireproºabilã, fiindcã fusesem proprietarul
unei sticle de þuicã ºi, pe traseul dintre rutele de la Berzovia la Reºiþa, am
degustat din ea. E un reproº ºi o aluzie la ce spuneam eu, promisiunea pe
care sper s-o concretizeze domnul Jurma.

Sigur, ca sã fiu serios în ultimele douã minute ale mele aici în faþa
dumneavoastrã, aº zice cã aceastã carte, aceastã carte-album, dacã vreþi,
reprezintã demonstraþia unui moment de luciditate culturalã, un exemplu de
cum se pot deschide paginile cultural-spirituale dinspre o etnie spre cealaltã,
într-o vreme în care, cum ºtim cu toþii, se poartã aceastã temã majorã a
multiculturalismului. Cu bucuria acestei apariþii editoriale, pe care o vom
saluta undeva pe la finele lunii februarie ºi la Teatrul vechi al Oraviþei noastre,
eu vã anunþ cã trebuie sã vã simþiþi onoraþi fiindcã asistaþi la lansarea unui
produs editorial cum ar trebui sã fie multe în acest spaþiu cultural banatic.
Dar, în mãsura în care solidaritãþile între elitele culturale, tehnice,
administrative, vor funcþiona. Sã recurgem la cuvântul denominat în carte, în
care numele meu e ireproºabil. Sigur cã un exemplu de astfel de deschideri,
de solidaritãþi ºi de interferenþe în cadrul solidaritãþii îl avem în ceea ce spunea
ºi domnul primar, iatã pragmatica unei idei de colaborare dintre administraþia
localã a Reºiþei ºi cei doi autori, dar ºi nãdejdi în ceea ce propoziþiile domniei
sale spuneau despre proiecte viitoare îndreptate spre culturã ºi spre oamenii
ei.

Ion Bobeicã - „Compoziþie“Ion Bobeicã - „Compoziþie“Ion Bobeicã - „Compoziþie“Ion Bobeicã - „Compoziþie“Ion Bobeicã - „Compoziþie“ Helmuth Scheibling - „Peisaj industrial“Helmuth Scheibling - „Peisaj industrial“Helmuth Scheibling - „Peisaj industrial“Helmuth Scheibling - „Peisaj industrial“Helmuth Scheibling - „Peisaj industrial“
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(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):     Mul-
þumim foarte mult.
Oraviþa într-adevãr
meritã atenþie, dom-
nule Bota.

În ultima
vreme asistãm la o
agitaþie culturalã ne-
obiºnuitã la Bocºa.
Câþiva mari artiºti
au fost fãcuþi cetãþe-
ni de onoare. De la
o bibliotecarã foarte
dinamicã primim zil-

nic e-mailuri cu întâmplãri culturale. Omul care va fi sãrbãtorit un pic mai târ-
ziu ºi care e atât de solidar cu bocºenii, domnul Titus Suciu, sunteþi ºi cu reºiþenii?
Titus Suciu:Titus Suciu:Titus Suciu:Titus Suciu:Titus Suciu:     Fireºte, pentru cã Reºiþa înseamnã Bocºa, Bocºa înseamnã
Reºiþa ºi este un loc în care am învãþat sã zbor. ªi pentru cã acolo am coborât
eu cu alte gânduri ºi s-a întâmplat ceva ce n-o sã pot sã-mi explic niciodatã.
Atunci când am plecat din Bocºa, nu am pãrãsit-o, nu am pãrãsit nici Reºiþa,
prietenii mei sunt cei care sunt de-atunci, sunt de acum ºi vor fi mereu.
(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):     Mulþumesc. S-a aºezat lângã Vasile Bogdan, fiindcã Vasile Bogdan
scrie monografie dupã monografie. Dupã ce a fãcut monografia Reºiþei, a
fãcut una a Timiºorii ºi pe urmã a fãcut una a Bocºei. Ai mai fãcut vreuna?
Domnul Secheºan.....

Gheorghe Secheºan:Gheorghe Secheºan:Gheorghe Secheºan:Gheorghe Secheºan:Gheorghe Secheºan:     Aº fi vrut foarte mult sã vorbesc, mã rog, ca
unul care mi-am fãcut jumãtate din studii la o ºcoalã din Reºiþa, studiile
gimnaziale ºi liceul ºi ca unul care petrec jumãtate de an sau de vacanþã în
Oraviþa. Pot sã spun cã cel puþin jumãtate din sufletul meu este alãturi de
Reºiþa sau în Caraº.

Mã bucur foarte mult pentru acest volum ºi pentru cã el continuã un
trend important în Caraº în momentul de faþã. Din aproape toate provinciile
þãrii suntem dispuºi, mai ales când mergem la Bucureºti, sã ne plângem
pentru cã suntem marginalizaþi, pentru cã nu suntem sprijiniþi la Bucureºti,
nu suntem sprijiniþi bãneºte ºi aºa mai departe, ca sã ne manifestãm cultural.
Reºiþa, nu numai prin acest album, care este o izbândã, sper cã nu finalã,
face astfel de acþiuni, scoate cãrþi, scoate monografii, scoate antologii, deci
este un oraº care îºi poartã ºi singur de grijã, aºa cum a arãtat foarte bine
domnul primar. Pe de altã parte, am un regret, pentru cã de câte ori vin
reºiþenii sau este o manifestare a reºiþenilor, despre mine se spune: el nu

„Mormântul aviatorilor“ (vedere veche)„Mormântul aviatorilor“ (vedere veche)„Mormântul aviatorilor“ (vedere veche)„Mormântul aviatorilor“ (vedere veche)„Mormântul aviatorilor“ (vedere veche)
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este reºiþean, el este din Timiºoara. Iar atunci când este vorba de Timiºoara,
la Reºiþa se spune: domnule, el nu este timiºorean, este reºiþean.

Lãsând gluma la o parte ºi cerând scuze domnului Jurma cã nu i-am
ascultat tot discursul, am douã amendamente de fãcut la ceea ce a spus
dumnealui: arãtându-ne prima faþã ºi spunând cã cealaltã este dimpotrivã,
nu aº fi de acord cu dumnealui pentru cã lucrurile stau exact ca în bancul
acela care circula înainte de 1989, când se spunea cã în capitalism este
exploatarea crâncenã a omului de cãtre om, pe când în socialism lucrurile
stau cu totul ºi cu totul invers. Reºiþa este aceaºi, ºi Reºiþa pe care am trãit-
o eu în copilãria mea ºi Reºiþa în care s-a nãscut doamna profesoarã ºi
Reºiþa aceasta nouã ºi Reºiþa cu furnale când ni se înegrea într-adevãr
gulerul de la cãmaºã pânã la prânz. ªi i-aº mai rezolva o dilemã domnului
Jurma, care nu-ºi explicã de ce s-a trecut de la simbolistica focului la
simbolistica apei. Explicaþia este teribil de simplã, Reºiþa este oraºul cu
poeþi, ºi cum poeþii din Reºiþa nu beau decât apã...

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):     Sunteþi de o ticãloºie, domnule Secheºan! La sfârºit îl rugãm
pe Viorel Marineasa, îi lansãm o carte, trei sferturi e despre Caraº, în aceastã
carte, jumãtate e despre Reºiþa. În întregime cartea a apãrut la editura unui
reºiþean.

Viorel Marineasa:Viorel Marineasa:Viorel Marineasa:Viorel Marineasa:Viorel Marineasa:
Mã bucur foarte mult cã par-
ticip la acest eveniment. ªi eu
sunt cu sufletul în douã, sunt
între Caraº ºi Timiº. ªtiu cã
se poartã diferite forme de dis-
cuþii: atunci când mai scriam
un editorial la un cotidian ºi
scriam sãptãmânal, la un mo-
ment dat mi-a scãpat ca bã-
nãþean getbeget. Eu nu citesc
ce se scrie pe forum, fiindcã
sub protecþia anonimatului
oamenii îºi dau drumul tuturor
mãgãriilor de care sunt în sta-
re ºi afli despre tine niºte lu-
cruri îngrozitoare. ªi cineva,
bine-nþeles, îºi punea între-
barea: „Bã, cu numele acesta
tu te consideri bãnãþean?”, îmi
spunea acest lucru. Sigur cã
nu e fundamental nici numele,

„Cruci în cimitir“ (fotografie: Erwin Josef Þigla)„Cruci în cimitir“ (fotografie: Erwin Josef Þigla)„Cruci în cimitir“ (fotografie: Erwin Josef Þigla)„Cruci în cimitir“ (fotografie: Erwin Josef Þigla)„Cruci în cimitir“ (fotografie: Erwin Josef Þigla)
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nici locul unde te-ai nãscut, aºa cum iatã, în 1989, în decembrie la Timiºoara,
o serie de oameni care au ieºit în stradã, cum zicea undeva, erau poate din
Dorna..., din Gorj, sau din alte pãrþi. Important este sã te solidarizezi cu
locurile în care trãieºti ºi sã scoþi tot ce e mai bun din tine ºi sã pui în valoare
aceste locuri, sub forma unor cãrþi, sub forma artei ºi aºa mai departe. Deci,
nu pot decât sã-i felicit pe cei doi cã au îndrãznit o asemenea întreprindere ºi
cã, dupã câte îmi dau seama, o sã vãd acasã mai bine, au izbutit.

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):     Mulþumim. Sã vedem dacã în 12, la lansarea cãrþii Marineasa
- Doclin, o sã poatã veni ºi Înalt Preasfinþitul, cu cei doi primari urmeazã sã
negociem. Domnule Vulpe, vã mulþumim cã aþi venit, cã sunteþi solidar cu
Reºiþa.

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Damian V. Damian V. Damian V. Damian V. Damian Vulpe: ulpe: ulpe: ulpe: ulpe: Sunt obiºnuit sã fac muzicã doar, sã
vorbesc despre muzicã sau sã scriu despre muzicã. De aceea, primul lucru
a fost sã mã uit în carte dacã muzica este bine reprezentatã, cu toate cã am
furnizat material domnului Þigla. Totuºi, n-am înþeles la început bine ce vrea
sã conþinã cartea ºi poate, dacã ºtiam exact, mai gãseam soluþii, chiar un
disc alãturat, cu o lucrare chiar ºi în preselecþia din opere. Poate în ediþia a
doua sau a treia, muzica este totdeauna mai la urmã, aºa cã suntem obiºnuiþi
sã mai aºteptãm. Lucrurile bune toate vin la sfârºit.

Îi felicit pe cei doi realizatori ai cãrþii ºi aº vrea sã mai vãd ºi alte cãrþi
care se îndreaptã ºi spre muzicã, fiindcã despre muzicã se poate vorbi la
Reºiþa destul de mult, cã erau activitãþi ºi înainte ºi dupã, ºi pe vremea
focului ºi pe vremea apei, cã apa totdeauna a stins focul.

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):     Mulþumim. Muzica este, totuºi, întotdeauna pe locul întâi.
Uneori din foarte mare vitezã se întâmplã sã nu observãm acest lucru. Suntem
mai mult cu picioarele pe pãmânt, ca sã mai existãm ºi în sferele înalte.

Liderul absolut al întâmplãrilor germane. Vã rog foarte mult, vã
mulþumesc cã aþi venit, poftiþi. Aþi venit aici ca un adevãrat lider, trebuia sã vã
spuneþi pãrerea.

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Karl Singer: . Karl Singer: . Karl Singer: . Karl Singer: . Karl Singer: Stimate domnule preºedinte, eu vã fac
un compliment. Aveþi un talent de a provoca, ºi menirea formulatã ca atare.
Ce reprezintã pentru noi cartea aceasta? O privesc ºi spun din optica, haideþi,
a cetãþeanului, cã este un moment cultural de excepþie, al reºiþenilor, al
„Bergland“-ului, al Banatului zonei montane. ªi nu este întâmplãtor cã domnul
Jurma are o artilerie pe masã, fiindcã în ultimii 20 de ani se poate observa un
trend extraordinar, care suflã ºi vine din zona montanã cu recuperarea propriei
istorii. Deci, multe lucrãri de istorie, mai ales dat fiind faptul cã Reºiþa are o
componentã economicã de bazã a Banatului, dar ºi dezvoltarea sa, de la
arheologie, implicând ºi pe mãtuºa Terezia ºi pânã în prezent ºi sigur literatura,
arta, economia, politica... Deci, este ºi transpirã prin cuvântãrile reºiþenilor,
dacã aþi observat ºi ale orãviþenilor - ºi Ionel Bota ºi domnul Secheºan, am
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fost ºi eu orãviþean ºi rãmâne o impregnare de Bergland pânã în zilele
noastre. Deºi domnul preºedinte tot mã ia de timiºorean.

Deci am fost ºi orãviþean un timp ºi vreau sã spun cã aceastã
recuperare este ca un marº. Vedeþi ambiþiile generate atât de mândria ºi
conºtiinþa propriilor valori, care reprezintã zona montanã din punct de vedere
cultural, dar ºi o anumitã frustrare care exista în perioada anilor ‚90. Este o
recuperare în front larg, toatã artileria: literatura, arta, cultura, politica, industria,
istoria, deci trag din toate tunurile, lucru dealtfel recepþionat ca deosebit de
pozitiv ºi suntem foarte atenþi. Foarte atenþi ºi bucuroºi, în sensul pozitiv, cã
putem asista la aceastã prezentare, recuperare ºi încã ceva nou. Nu numai
recuperare, nu numai prezentare, nu numai a digera ºi frustrãrile care au
existat ºi existã, ci sunt ºi viziuni.

 Deci zona montanã, Reºiþa, sigur Reºiþa doreºte sã fie buricul
pãmântului de când e lumea. Dar mai sunt ºi alte localitãþi de prin jur, un fel
de sateliþi, care au ºi prezentãri de viziuni. Domnul primar se asociazã cu
cele spuse de dumneavoastrã, vizualizeazã aceste viziuni. Sã dorim succes
reºiþenilor sã realizeze cât mai multe, având aceastã forþã motrice de
împingere, cãci viziunile împing spre atingerea lor. ªi astãzi iatã cartea, pentru
care trebuie sã-i felicitãm pe autori. Vãd cã domnul Jurma, deºi a prezentat
în toate detaliile toatã artileria, tot marºul acesta înainte, sigur cu tot ce mai
trebuie, ºi domnul Þigla, care este un cãpitan în toate manevrele acestea,

Viorica Farcaº - „Reºiþa veche“Viorica Farcaº - „Reºiþa veche“Viorica Farcaº - „Reºiþa veche“Viorica Farcaº - „Reºiþa veche“Viorica Farcaº - „Reºiþa veche“ Viorica Farcaº - „Reºiþa, astãzi“Viorica Farcaº - „Reºiþa, astãzi“Viorica Farcaº - „Reºiþa, astãzi“Viorica Farcaº - „Reºiþa, astãzi“Viorica Farcaº - „Reºiþa, astãzi“



împreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinander, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen
nrnrnrnrnr. .  .  .  .  3131313131 -  -  -  -  - septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010septembrie 2010

pagina  72pagina  72pagina  72pagina  72pagina  72

care sunt în aceastã zonã, publicã foarte multe cãrþi. Ne bucurã cã, într-
adevãr, astãzi avem aceastã prezentare ºi de aceea recomand: sã ne asociem
cu aceastã vrere citind cartea frumoasã, lãsând la o parte scumpetea, nu
preþul, ci conþinutul ei este important. Îi felicitãm ºi le dorim în continuare
demersuri cât mai largi, sub forma actelor culturale autentice. ªi vã mulþumim,
domnilor autori, pentru surpriza plãcutã, dupã multã muncã, pe care o conþine
aceastã carte.

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):     Mulþumesc foarte mult. Cred cã aþi observat ce gafã au fãcut
liberalii ºi pesediºtii când s-au dus la primarul de la Sibiu sã-l punã primul
ministru într-un guvern al lor. Dacã veneau la Timiºoara aveau un neamþ cu
ºanse, care are o oratorie, o vocaþie cu totul specialã de lider. La aceastã
întâlnire am spus cã trebuie sã evocãm ºi calitãþile deosebite ale unui om cu
totul ieºit din comun, care este, va fi, marcãm aici momentul Maria Pongrácz-
Popescu. Este vicepreºedintele Filialei Timiºoara.

Acum încheiem cu domnul Ion Marin Almãjan, care poate vorbi de
Caraº, de Reºiþa

Ion Marin AlmãjanIon Marin AlmãjanIon Marin AlmãjanIon Marin AlmãjanIon Marin Almãjan: Nu, nu, eu n-am vrut sã iau maul reºiþenilor ºi
nici al orãviþenilor. Voiam sã dau ºi eu o explicaþie la nedumerirea domnului
Jurma, de ce s-a trecut ca simbol de la foc la apã. E de la sine înþeles, acest
simbol ar trebui sã fie caracteristic Aninei, Bocºei, cam majoritãþii centrelor
industriale din zona aceasta. E apa sâmbetei, pe care s-a dus industria
Reºiþei. Cam asta este. Treaba þine de optica ta, de aprecierea ta.

(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):(C.U.):     Era mai bun Secheºan. Mai doreºte cineva sã vorbeascã?
Dacã nu, trebuie sã începem cu mulþumirile. Vã mulþumim tuturor pentru
prezenþa de azi, dar ºi de vinerea viitoare, când va fi, cu ajutorul domnului
Vladimir Jurãscu, cu ajutorul lui Rachieru ºi al unui ilustru chirurg, un triumf
al celor care au scris niºte cãrþi despre Eminescu. Acest an este Anul
Eminescu. Pe 12 va fi lansarea volumului despre Banat al domnului Viorel
Marineasa, editat de Octavian Doclin. Pe 19, doi ilustrisimi reºiþeni: Octavian
Doclin ºi cu Marcu Mihail Deleanu vor fi sãrbãtoriþi. Deocamdatã, vreau sã
subliniez faptul cã Maria Pongrácz-Popescu se va ocupa de organizarea
întâlnirilor noastre, de organizarea caselor memoriale, care va fi problema
fundamentalã a filialei ºi de memorialul scriitorilor din Banat.

Mulþumim domnului Jurma, mulþumim domnului Þigla! La prima
întâlnire a comitetului filialei vom propune aºezarea în comitet a domnului
Þigla, care are o energie ºi o capacitate neobiºnuitã de acþiune. Are o vocaþie
specialã în interiorul breslei scriitoriceºti. Mulþumim domnului primar. Rãmâne
negocierea urmãtoarei dumneavoastrã prezenþe. Deocamdatã, mai existã
niºte vin, þuicã, apã de Reºiþa, sper cã v-o luaþi înapoi, sã nu vã creaþi o
reclamã proastã.

(Transcris ºi adaptat pentru tipar de
Doina Hlinka ºi Nicolae Sârbu, dupã înregistrarea audio)
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„Juni - unser Ausstellungsmonat“: Unter diesem Titel haben wir uns
auch in diesem Jahr gewöhnt, an verschiedenen Vernissagen teilzunehmen.
So auch am 15. Juni 2010 im Foyer des Museums des Montangebiets in
Reschitza, als die dritte Ausstellung des Monats eröffnet wurde.

Sie hatte den Titel „Reschitza: künstlerische Visionen“ und vereinte
einige der im Album „Reºiþa: Viziuni = Reschitza: Visionen” wiedergegebenen
Malerein. Sie bilden Exponate aus dem Patrimonium des Museums des
Montangebiets.

Zur Vernissage sprachen Frau Dr. Carmen Albert von Seiten des
Gastgebers, des Museums, Prof. Nicolae Sârbu, Direktor der Kreisbibliothek
„Paul Iorgovici“ Reschitza, und, nicht zuletzt, der Coautor des Reschitzaer
Albums, der Journalist Gheorghe Jurma.

Durch die Vernissage führte Erwin Josef Þigla, der Vorsitzende des
Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen.

Bei der Ausstellungseröffnung waren etwa vier Dutzend Teilnehmer
anwesend.

„Reschitza: künstlerische Visionen“
von Erwin Josef Þiglavon Erwin Josef Þiglavon Erwin Josef Þiglavon Erwin Josef Þiglavon Erwin Josef Þigla

Vernisajul  expoziþiei  „ Reºiþa:  Viziuni
ale  artei  plastice” ,  cu  piese  din
patrimoniul  Muzeului  Banatului

Montan,  care  au  fost  reproduse  în
paginile  albumului

„ Reºiþa:  Viziuni  =  Reschitza:  Visionen”
15 iunie 2010, ora 17,30,15 iunie 2010, ora 17,30,15 iunie 2010, ora 17,30,15 iunie 2010, ora 17,30,15 iunie 2010, ora 17,30,

Muzeul Banatului Montan, ReºiþaMuzeul Banatului Montan, ReºiþaMuzeul Banatului Montan, ReºiþaMuzeul Banatului Montan, ReºiþaMuzeul Banatului Montan, Reºiþa

DrDrDrDrDr. Carmen Albert (Muzeul Banatului Montan, Reºiþa): . Carmen Albert (Muzeul Banatului Montan, Reºiþa): . Carmen Albert (Muzeul Banatului Montan, Reºiþa): . Carmen Albert (Muzeul Banatului Montan, Reºiþa): . Carmen Albert (Muzeul Banatului Montan, Reºiþa): Domnul
director dr. Dumitru Þeicu lipseºte astãzi! Din partea mea, vã urez bine aþi
venit la o manifestare culturalã care se desfãºoarã în holul acestei instituþii.
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Desigur cã acþiunile desfãºurate de muzeu în general au fost diverse,
din toatã paleta am spune. Chiar nu de mult am mai vernisat o expoziþie de
tablouri, de o altã facturã,  bine-nþeles. Nici cã se putea o alegere mai inspiratã
pentru a manifesta tradiþiile industriale ale Banatului Montan ºi implicit ale
Reºiþei, decât aceastã expoziþie muzealã. Instituþia noastrã deþine în
depozitele ei o parte din colecþiile care amintesc de tradiþii foarte vechi în
ceea ce priveºte mineritul, metalurgia ºi alte ramuri ale industriei.

Avem o impresionantã expoziþie de istorie a tehnicii, care se referã
în mod exclusiv la metalurgia secolului XVIII ºi tot ce s-a dezvoltat ulterior. De
asemenea colecþii importante de documente, de fotografii foarte importante,
bunuri de patrimoniu mobil, cu care ne lãudãm ºi pe care le expunem ori de
câte ori avem ocazia.

Desigur, din perspectivã istoricã, lucrurile nu stau întrutotul foarte
bine, având în vedere cã cercetãrile legate de istoria industrialã au fost pânã
în 1989 marcate de o anumitã ideologie, care a insistat foarte mult pe
caracterul de contradicþie dintre cele douã clase sociale. Fenomenul
muncitoresc a fost studiat mai ales din perspectiva unei perpetue lupte de
clasã, totalmente falsã, dar care a caracterizat istoriografia pânã în 1989.

Sunt multe alte aspecte interesante privind fenomenul muncitoresc
ºi tot ceea ce þine de acesta, adicã industrializarea, modernizarea, formarea
ºi perfecþionarea calificãrii muncitorilor, asistenþa socialã, spiritualitatea.
Acestea nu au fost cercetate ºi nu au vãzut lumina tiparului. Deci, din punctul
acesta de vedere, istoria industrialã a Bantului Montan, a Reºiþei, îºi aºteaptã
în continuare cercetãrile ºi cercetãtorii.

Dar sã revenim la activitatea de astãzi. Dupã cum vedeþi, alãturi de
mine sunt mulþi, mulþi participanþi, din toate sferele culturii, cei care reprezintã
în foarte multe ocazii ºi la multe acþiuni cultura la Reºiþa ºi nu numai.

Despre expoziþie, cred cã nu am ce sã mai vorbesc, pentru cã cel
mai în mãsurã sã rosteascã câteva cuvinte este chiar cel care a fãcut o
selecþie a lucrãrilor noastre de aici ºi cel care a înþeles sã le expunã într-un
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anumit fel. Dau cuvântul domnului Erwin Josef Þigla, preºedintele Forumului
Democratic al Germanilor din judeþul Caraº-Severin ºi bibliotecar la Biblioteca
Judeþeanã „Paul Iorgovici” Reºiþa, pentru a ne prezenta expoziþia.

Erwin Josef Þigla (preºedintele Forumului Democratic al Ger-Erwin Josef Þigla (preºedintele Forumului Democratic al Ger-Erwin Josef Þigla (preºedintele Forumului Democratic al Ger-Erwin Josef Þigla (preºedintele Forumului Democratic al Ger-Erwin Josef Þigla (preºedintele Forumului Democratic al Ger-
manilor din judeþul Caraº-Severin): manilor din judeþul Caraº-Severin): manilor din judeþul Caraº-Severin): manilor din judeþul Caraº-Severin): manilor din judeþul Caraº-Severin): Mulþumesc frumos! Mã bucur nespus
de mult sã fiu astãzi aici, în sala expoziþionalã, una dintre sãlile expoziþionale
ale Muzeului Banatului Montan, cu prilejul vernisãrii acestei expoziþii la care
ne-am gândit, atât cu domnul director dr. Dumitru Þeicu, cât ºi cu domnul
jurnalist ºi critic de literaturã Gheorghe Jurma, fiindcã în urmã cu mai multe
luni am lansat la Reºiþa un album de artã ºi literaturã „Reºiþa Viziuni =
Reschitza Visionen”.

Aceastã carte-album reprezintã ceea ce a însemnat ºi ceea ce
însemnã Reºiþa pentru noi ºi pentru toþi cei care doresc sã cunoascã
amãnunte despre acest oraº de pe malul Bârzavei. În faza incipientã în
realizarea acestei cãrþi-album, ne-am gândit s-o ilustrãm cu opere de artã
ale artiºtilor plastici din Reºiþa sau din alte pãrþi, care au în centrul lor Reºiþa
ºi viziunea Reºiþei. Cel mai mare sprijin în ilustrarea acestei cãrþi-album l-am
primit din partea Muzeului Banatului Montan, cãci colecþia de care dispune
acesta este imensã.

Expoziþia de astãzi o vernisãm în cadrul unui ciclu de alte expoziþii,
este vorba de „Luna iunie, luna expoziþiilor” ºi cu prilejul unui program mai
amplu dedicat zilei de 15 iunie, „Ziua Eminescu”. Înainte de a-l ruga pe
domnul Jurma sã vã spunã câteva cuvinte, din punctul sãu de vedere, în
ceea ce priveºte aceste lucrãri de artã, o sã-l rog pe domnul director Nicolae
Sârbu sã ne spunã în ce context vede dânsul aceastã expoziþie.
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Nicolae Sârbu (scriiNicolae Sârbu (scriiNicolae Sârbu (scriiNicolae Sârbu (scriiNicolae Sârbu (scrii-----
tortortortortor, director la Biblioteca, director la Biblioteca, director la Biblioteca, director la Biblioteca, director la Biblioteca
Judeþeanã „Paul Iorgovici”Judeþeanã „Paul Iorgovici”Judeþeanã „Paul Iorgovici”Judeþeanã „Paul Iorgovici”Judeþeanã „Paul Iorgovici”
Reºiþa): Reºiþa): Reºiþa): Reºiþa): Reºiþa): Ce spunem des-
pre aceastã expoziþie?
Poate convergenþa cerea
mai mult, poate cerea ºi o
apropiere tematicã mai se-
rioasã. Dar însãºi aceastã
carte-album este rezultatul
unor convergenþe, congru-
enþe ºi interferenþe ale
diverselor arte, în care mai
multe arte îºi dau mâna, îºi
dau inima una alteia, pen-
tru a ne reda nouã o imagine
emoþionalã.

Am vorbit ºi am scris despre aceastã carte-album, pe care o
apreciez, pe care a fãcut-o colegul nostru Erwin Josef Þigla ºi Gheorghe
Jurma, colaboratorul nostru. O carte-album de care Reºiþa are nevoie ºi de
care poate fi mândrã! Este o carte-album în care eu personal mã regãsesc,
cu mândrie aº spune. Înseamnã cã am fãcut ºi eu ceva, pe lângã multe
lucruri nesemnificative, oi fi fãcut ºi vreo urmã care meritã reþinutã într-un
asemenea context. Despre asta o sã vã faceþi fiecare o pãrere, o veþi avea în
mânã, probabil mulþi aþi avut-o deja.

Ce sã spunem despre aceastã expoziþie? În primul rând, cã este
foarte fragmentarã ºi încã sãracã faþã de ilustraþia bogatã pe care ne-o oferã
volumul de care am vorbit. Sunt pictori de diferite generaþii, cum este Tiberiu
Bottlik, bocºanul, cum a fost reºiþeanul nostru, astãzi în Germania, Helmut
Scheibling, cum este actualul pictor ºi preºedinte al Filialei Reºiþa a Uniunii
Artiºtilor Plastici, Ion Bobeicã. Deci, diverse orientãri, având un singur
personaj. Un personaj greu de prins ºi în culoare ºi în forme. Sigur, era ºi
dogmatismul epocii, dar se vede ºi în aceste tablouri încercarea pictorilor de
a depãºi dogma, de a depãºi convenþionalul, de a depãºi fotografia cu subiect
industrial. Existã evidente cãutãri artistice în aceste tablouri. Poate nu toate
sunt suficient de sugestive, dar personajul Reºiþa este complex, aºa cum
poate fi ºi acum ºi în continuare. Reºiþa este încã un personaj complex, în
care industria a aþipit niþel, în care noi picotim un pic, în acest peisaj industrial.

Înainte veneau gazetari ºi artiºti sã gãseascã flacãra aici, sã
gãseascã fapte de muncã, industrie. Nu ºtiu dacã aþi vãzut vreodatã un
laminor, un laminor din cele vechi, în care fierul înroºit înainta aºa cum ar

Josef Krijanovski - „Sonor reºiþean“Josef Krijanovski - „Sonor reºiþean“Josef Krijanovski - „Sonor reºiþean“Josef Krijanovski - „Sonor reºiþean“Josef Krijanovski - „Sonor reºiþean“
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veni pe aici, printre picioarele noastre ºi ar merge încolo spre ieºire. Cam
aºa mergea fierul ºi oamenii cu niºte cleºti aveau grijã de el, încercau sã-l
îmblânzeascã la modul cel mai propriu. Plecând de la asemenea idee,
veneau toþi artiºtii la Reºiþa pentru inspiraþie. Se venea ºi ca sarcinã de partid.
Se venea cã altfel nu se putea. Unii veneau cu sinceritate sã vadã ce este.
Veneau ziariºti ºi unii care vedeau câte coºuri sunt la Reºiþa ziceau cã-s
furnale. Ziceau „pãdure de furnale”, ce se voia un fel de metaforã. Nu erau
decât douã furnale, restul coºurilor nu erau furnale... Se zicea de cãtre
neºtiutori: „oþelul irumpe din furnale”. Niciodatã oþelul n-a ieºit din furnale, el
iese din cuptoarele oþelãriei, din furnale iese fontã.

Existã multe idei preconcepute privind Reºiþa, dar s-au scris ºi multe
lucruri foarte sugestive, foarte adevãrate. Unele din acestea le veþi gãsi în
cartea lui Gheorghe Jurma ºi Erwin Josef Þigla, altele nu le veþi gãsi.

Aici s-a pictat, au fost multe ºcoli, chiar mai sunt centre ºi ºcoli de
picturã, poate ºcoli este prea mult zis. Unele dintre ele le veþi gãsi în carte,
altele în colecþia muzeului, iatã avem o parte prezentã aici. Sã ne bucurãm
de ea ºi sã ne gândim cã plastica este o artã!

Cred cã este frumos ce facem noi astãzi, aici, ºi este chiar instructiv.
Pentru cã ºi noi avem nevoie sã învãþãm ºi sã ne instruim.

Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Mulþumesc ºi revin cu mulþumirile mele în primul
rând adresate instituþiei gazdã, Muzeului Banatului Montan, pentru punerea
la dispoziþie a acestei expoziþii. De asemenea, un cuvânt de mulþumire
personal doamnei Tudorescu. Este cea care ne-a ajutat la conceperea, din
punct de vedere al tablourilor aflate în colecþia muzeului, a acestei cãrþi-
album.

Referitor la
album, îl rog pe dom-
nul Gheorghe Jurma,
de fapt principalul
creator al acestei cãrþi-
album, sã ne spunã
câteva cuvinte.

G h e o r g h eG h e o r g h eG h e o r g h eG h e o r g h eG h e o r g h e
Jurma (scriitorJurma (scriitorJurma (scriitorJurma (scriitorJurma (scriitor, publi-, publi-, publi-, publi-, publi-
cist, editorcist, editorcist, editorcist, editorcist, editor, director la, director la, director la, director la, director la
Editura „Tim” Reºi-Editura „Tim” Reºi-Editura „Tim” Reºi-Editura „Tim” Reºi-Editura „Tim” Reºi-
þa): þa): þa): þa): þa): Arta cu tematicã
industrialã ºi muncito-
reascã este pregnan-
tã mai ales în ultima

Ion Stendl - „În uzinã“Ion Stendl - „În uzinã“Ion Stendl - „În uzinã“Ion Stendl - „În uzinã“Ion Stendl - „În uzinã“
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jumãtate, în ultimul sfert al secolului XX. Expoziþia ºi cartea-album „Reºiþa:
Viziuni = Reschitza: Visionen” îºi propun chiar sã exploreze ºi sã studieze,
sã ilustreze aceste segmente ale vieþii industriale, ale focului, în anumite
condiþii istorice.

Nu ºtiu dacã în colecþiile Muzeului Banatului Montan din Reºiþa
existã anumite tablouri, gravuri sau litografii de pe la începutul secolului, sau
de pe la mijlocul secolului XX. Chiar dacã existã, chiar dacã nu existã la
muzeu asemenea lucrãri dedicate Reºiþei, ar putea fi mãcar aduse în discuþie
ca sã nu ne limitãm numai la perioada de dupã al Doilea Rãzboi Mondial.

În perioada interbelicã au fost aici artiºti români consacraþi; mãcar
doi dintre ei ºi-au lãsat operele în arhiva UCMR-ului, se cheamã Jean Steriadi
ºi ªtefan Popescu.

Dar, sigur, Reºiþa atrage mai ales dupã al Doilea Rãzboi Mondial,
când noile conjuncturi politico-sociale, ideologice, promoveazã clasa
muncitoare, invitã ºi chiar obligã artiºtii sã vinã în marile centre, sã facã
tabere de creaþie, sã picteze, sã deseneze, sã scrie. Din aceastã perioadã
avem la Casa de Culturã a Sindicatelor câteva mari tablouri, unul dintre ele
tipic pentru ceea ce ar fi munca la oþelãrie, semnat de Octavian Angheluþã,
un artist important al anilor ’50. Trebuie sã privim lucrurile la modul serios,
indiferent ce pãrere avem noi astãzi din punct de vedere ideologic sau politic.
Din punct de vedere artistic, lucrurile pot sta uneori aºa, alteori altfel. Aceasta
era arta anilor ’50. Arta anilor ’90 sau 2000, desigur, este cu totul alta ºi pânã
la urmã important este ca în istorie ceva sã rãmânã, ceva ca o mãrturie a
valorilor artistice, în care, iatã, sunt ºi niºte imagini, niºte elemente definitorii
ale  Reºiþei. Dacã nu au valoare artisticã, mãcar au valoare documentarã ºi
tot este important sã reþinem cã Reºiþa a fost pictatã, a fost desenatã de
câþiva dintre oamenii de artã importanþi.

Aº cita-o spre exemplu pe Mariana Petraºcu, deºi nu avem aici nici
o lucrare, dar chiar în centrul acestui perete e un foarte frumos tablou, simbolic
desigur, realizat de Zizi Frenþiu, un peisaj nocturn, cu un roºu puternic
sugerând cã aceastã cetate industrialã, care poate fi Reºiþa sau orice alt
centru, este o imagine artisticã relevantã, simbolicã ºi nemuritoare.

Sunt autori din afara spaþiului reºiþean, din Bucureºti, din Cluj, din
Arad, din alte pãrþi, sunt desigur ºi reºiþeni, pentru cã aici ºi ei au pictat nu
doar conform ideilor epocii ci ºi conform cu necesitãþile lor interioare. Dacã
în perioadele anterioare marii pictori se duceau sã picteze peisajele rurale,
de ce aici, în Reºiþa, marii pictori ai locului sau din afarã sã nu realizeze
peisaje industriale? Noul orizont al modernizãrii României impunea, de fapt,
aceastã trecere de la rural la urban, la un alt tip de civilizaþie.

Între cei care au trãit ºi pictat aici, avem lucrãri de Petru Comisarschi
ºi Petru Galiº, doi artiºti ºi dascãli cunoscuþi ai acestui loc. Lipseºte al treilea
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Petru, este vorba de Peter Schweg, un grafician important, plecat în Germania.
Ei trei au construit, ca sã zic aºa, noul orizont al anilor ’70, noua ºcoalã de
artã a anilor ’70, dupã care au venit ºi ceilalþi: de la Ion Bobeicã la Marian
Truþulescu, dar ºi alþii din jur, un Vasile Gaidoº de exemplu. Dintre cei vechi,
nu trebuie omis Tiberiu Bottlik, dar nu trebuie sã-l uitãm pe Zoltan Falussi,
care a pus bazele unui cerc de artã plasticã la Reºiþa dupã rãzboi, ºi care
venea cu o asociaþie de artã plasticã, a cãrei primã expoziþie a avut loc în
noiembrie 1945. Cred cã este una dintre primele expoziþii care se desfãºura
la Reºiþa în acei ani, fiindcã în perioada interbelicã mare artã n-a existat la
Reºiþa.

Aº semnala din expoziþie, pentru emoþia pe care întotdeauna mi-o
creeazã, un tablou semnat de Julius Podlipny, fostul nostru dascãl de desen
la Liceul de arte plastice din Timiºoara ºi unul dintre marii graficieni ai
Banatului din totdeauna.

În rest, descoperiþi dumneavoastrã, prietenii noºtri care mai existã,
prieteni care nu mai existã; în spatele meu se aflã un tablou de Traian Baia.
Desigur lipsesc viitoarele lu-
crãri, care vor fi create de
acum încolo. Mai semnalez,
ºi o fac de câte ori am prilejul
public, cã este foarte greu sã
tratezi un asemenea subiect,
pentru cã se confundã cu
epoca socialistã sau
comunistã interesatã de
industrie ºi de muncitori, de
aceea i se aduc întotdeauna,
în acest context bine-nþeles,
numai amendamente fãrã a
încerca sã descoperim ºi alte
laturi, din punctul meu de
vedere, viabile.

De aceea ºi cartea-
album „Reºiþa Viziuni = Re-
schitza Visionen” nu s-a nãs-
cut chiar foarte uºor, pentru
cã din multele texte care s-au
dedicat Reºiþei, nu toate mai
pot fi preluate, retipãrite. Nici
din punct de vedere docu-
mentar, niºte reportaje scrise Alfred Grieg - „Studii reºiþene“Alfred Grieg - „Studii reºiþene“Alfred Grieg - „Studii reºiþene“Alfred Grieg - „Studii reºiþene“Alfred Grieg - „Studii reºiþene“
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de Petru Vintilã, spre exemplu, nu mai þin, sunt încãrcate de prea multã zgurã
ºi chiar de urã, vis-a-vis de „regimul criminal burghezo-moºieresc”, cam aºa
cum se trateazã astãzi de cãtre unii regimul care susþinea cele zise mai
înainte.

Prin urmare, consider cã muzeul ne-a ajutat foarte mult pentru
realizarea acestei cãrþi-album. El dispune de lucrãri care meritã sã mai fie
aduse, din când în când, în conºtiinþa publicului. Desigur, colecþia muzeului
meritã sã se îmbogãþeascã în continuare, în aºa fel încât sã pãstreze peste
timp ºi valori artistice, dar ºi o imagine a Reºiþei aºa cum au fãurit-o artiºtii
de-a lungul epocii istorice în care Reºiþa a fost în prim-planul industriei
româneºti.     Mulþumesc!

Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Erwin Josef Þigla: Mulþumesc domnului Gheorghe Jurma ºi doresc
sã menþionez faptul cã chiar aceasta este menirea expoziþiei, de a fi des-
chizãtoare de drum pentru viitor, pentru a mai organiza în Muzeul Banatului
Montan ºi alte expoziþii dedicate Reºiþei. Muzeul are o colecþie vastã. Acum
sunt expuse lucrãri care nu au necesitat o pregãtire prea mare pentru a fi
expuse, au fost înrãmate. Probabil pentru alte expoziþii viitoare o sã ne gândim
sã înrãmãm ºi alte tablouri importante dedicate Reºiþei. ªi de aceea vã asigur
cã vom face mai departe acest lucru foarte important ºi cred cã ºi
dumneavoastrã, cei prezenþi astãzi aici, subscrieþi acestui gând pentru viitor,
bine-nþeles, împreunã cu conducerea Muzeului Banatului Montan.....

(Transcris ºi adaptat pentru tipar de
Doina Hlinka ºi Nicolae Sârbu, dupã înregistrarea audio)

Traian Baia - „Reºiþeana“Traian Baia - „Reºiþeana“Traian Baia - „Reºiþeana“Traian Baia - „Reºiþeana“Traian Baia - „Reºiþeana“Traian Baia - „Motiv reºiþean“Traian Baia - „Motiv reºiþean“Traian Baia - „Motiv reºiþean“Traian Baia - „Motiv reºiþean“Traian Baia - „Motiv reºiþean“
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A minap mondotta be egyik rádió (majd a Duna Televízió hírmûsora is),
hogy Újzélandból Ausztriába tartva szívinfarktus következtében eltávozott az élõk
sorából Friedensreich Hundertwasser a bécsi születésû (l928. december l5.) osztrák
építõmûvész, festõ és több mûvészeti ág jeles, világszerte ismert magas szintû
mûvelõje. Eredeti nevét (Friedrich Ernst Josef Stowasser), mellyel élete elsõ tíz
esztendejét Selemczbányán töltötte s amelyet 1935.(!) június 3-án a bécsi Szt. Leopold
plébániatemplomban is kapott s amellyel tanulmányait is végezte akár a bécsi festészeti
akadémián is, az 1949-es európai kiállítási körútjára cserélte föl. Talán ezt is azért
tette, mint mindent egész életén át, mert a névcserével is az uniformizmus, a
sematizmus ellen kívánt szembeszállni. (Ilyen meggondolásból vált a nagy mûvész
közismert bogarává, hogy lábán mindig felemás zoknikat viselt!)

Mûvészetére jellemzõ a széles látókör, a sok felhalmozott ismeret éppúgy,
mint az egyéni ízlés és találékonyság, eredeti ötletek keveredésének minden
mûvészeti ágban jellegzetes lecsapódása. Nemcsak kívánt, hanem sikerült is úttörõvé
lennie s úgy válnia Hundertwasserré, ahogy például a mi Kós Károlyunknak kóskárollyá.

Mint minden nagy mûvésznek neki is vannak követõi éppúgy, mint utánzói.
Emlékét megörökítve kívánom megjegyezni - egyben azok számára, akik nem ismerik,
kissé bemutatni - hogy nem véletlenszerû az, hogy egyik templomáról kívánok röviden
írni s nem a többirõl, vagy más épületeirõl. Teszem ezt pedig azért, mert 1993.pünköstje
után szerencsém volt rövid ideig egy levegõt szívnom a mesterrel, mégpedig az
ausztriai Stájerország egyik kis bányavárosában, amelyet épp Hundertwasser emelt
ki a szürke ismeretlenségbõl azáltal, hogy a város csaknem stílustalan - l948 - 1957
között épült - Szent Borbála nevû templomát teljesen átépítette a saját elgondolása és
tervei alapján olyan ausztriai mûvészek és szakemberek közremûködésével, akik
hajlandók voltak együttmûködni vele.

Bärnbach Bärnbach Bärnbach Bärnbach Bärnbach  városkáról, illetve ma már önálló plébániatemplomáról van szó.
(Az új plébánia 1952-ben vált le Piber-i fõplébániától, amelynek csak azért érdemes
megemlíteni a nevét, mert ezen a településen osztrák lipicai nagyüzemû lótenyésztés
folyik). - Az aránylag tehát fiatal plébánia 3.500 római katolikust tart nyilván az ezer
evangélikus, illetve más felekezetû mellett.

Bárnbachról még azt sem árt tudni, hogy bányavárosi minõsége mellett
még jelentõs üvegipara, téglagyára, kereskedelmi és kiállítási központja van, de
büszkélkedhet az Alkainach-kastély vármúzeumával éppúgy, mint az 1975-tõl mûködõ
karmelita-kolostorával, amely a környékbeli Szent Hegy nevû dombon épült.

Bárnbach városának lakói Hundertwasser „megjelenéséig” a szürke kis
bányaváros mindennapi életét élték. A város épületeire is jellemzõ a szürke
igénytelenség éppúgy, mint az életszínvonalra, amely nem magasabb bármely
átlagbányaváros életszínvonalánál a közismert és jellemzõ társadalmi viszonyok
miatt.

De közelítsünk lassan a templom felé... Miért kellett egy harminc esztendõs
templomot átalakítani s miért éppen a Mennyei Jelenések könyvébõl vett (21,22)
jelmondatra hivatkozva, amely az új ég, új föld, új Jeruzsálemúj ég, új föld, új Jeruzsálemúj ég, új föld, új Jeruzsálemúj ég, új föld, új Jeruzsálemúj ég, új föld, új Jeruzsálem témakörére hivatkozva
szól így: „És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak
temploma, és a Bárány”?

Friedensreich
Hundertwasser egyik templomáról

Makay BotondMakay BotondMakay BotondMakay BotondMakay Botond
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Erre a kérdésre meglehetõsen összetett a válasz. Egyházi, illetve teológiai
szempontból tömören ez: a Bibliában gyökerezve és a hagyományból életerõt nyerve
akarja a megújított templom az evangéliumot úgy hirdetni, hogy a mûvészet közvetítõ
és megkapó, megindító, ébresztõ ereje által a II.Vatikáni Zsinat gondolatvilágát kivetítse
feladatként a jövõ felé vezetõ út járhatósága tekintetében. - Mûvészi vonatkozásban
egy szürke, stílustalan templom önmagában csak annyi, hogy helyet ad a mise, az
istentisztelet, az imádkozás számára. Egy jól fölépített templom önmagában véve is
prédikációk, szentbeszédek mintáiban, színeiben, jelképeiben beszélõ kötete. Egy
mûvésztemplom önmagában is hitvallás és istentisztelet. Vonzóbb, mint az
egyhangúság. Elgondolkodtat, mint egy jó prédikáció, illetve, mint maga az olvasott
Ige. A tökéletes templom, istenháza: beszédes evangélium. Ennek a templomnak
immár minden köve, minden cserepe, minden szemernyi építõeleme szüntelen
prédikál, mégpedig olyan színesen, hogy maga-maga vonzza a tömegeket. Elõbb
talán csak kíváncsivá tesz, de elvezethet a megtérés, a megváltozás útja irányába.

Ha egy templom tömegeket, embercsoportokat vonz és gyönyörködtet,
akkor már turisztikai szempontból sem érdektelen, ami viszont a kereskedelmet is
föllendíti. (Gondoljunk itt az egyetlen napon vagy egy egész szezonban fölvásárolt
étel-ital, üzemanyag, csecsebecse, emléktárgy, film, videokazetta és miegyéb
mennyiségére... De éppúgy gondolhatunk a templomi emléktárgyak, képek, olvasók,
vallási propagandaanyag forgalmára éppúgy, mint a perselybe tett összegecskék
össz-összegére)

Kereskedelmi szempontból ki lehetne mutatni (föltehetõen ki is mutatták),
hogy Hundertwasser templomának fölszentelése óta mennyivel több bányászfeleség,
üvegfúvó vagy téglavetõ hitves, vagy hozzátartozó dolgozhat üzleti, élelmiszeripari,
vendéglátó-ipari és más üzleti egységekben, boltokban, üzletekben, áruházakban,
árudákban.

Az sem lényegtelen, hogy mennyivel több adó folyik be a város pénztárába
a fentiek következtében, vagy épp mennyivel kevesebb adót, illetéket kell fizetnie a
város közemberének...

Amint összehasonlítjuk a két templomot (a régit és az új köntösbe
öltöztetettet) elgondolkodhatunk a nagy miérten, de választ csak akkor kapunk, ha
azt is tudjuk, hogy a mester nemcsak hazáját szeretõ osztrák, hanem jóhiszemû
zsidó is, aki - keresztényként - kiválóan tudja talentumait kamatoztatni úgy hazája,
mint egyháza számára, amibõl neki sem származott kárra annak ellenére, hogy
ingyen vállalta és végezte (persze rengeteg szakmai és napszámosi közmunkával
is) a megújítás munkálatait. Részben irányítva, de részben sajátkezüleg is
munkálkodva.

Ha tehát a templom megújítását eldöntõk és azt vállalók nyitott szemmel
jártak, akkor rájöttek arra, amire épp akkori ausztriai utamon magam is rájöttem: ha
az ország legeldugottabb hatalmas kolostortemplomai, városi dómjai,  székesegyházai,
gótikus vagy barokk csodatemplomai, pontosabban ezek gyülekezetei,
egyházközségei mesés jövedelmeket mondhatnak magukénak ott rendezett
keresztelések, esketések, gyászmisék és turistalátogatók tömegeinek köszönhetõen,
akkor egy megújított csodatemplomnak is lesz legalább olyan forgalma lelki és anyagi
vonatkozásban egyaránt. (Meg kell jegyeznem azt, hogy akár a többszázéves, akár
a mai kor templomremekeiben, ahol bárminek köszönhetõen nagy a forgalom, szinte
állandó jelleggel folynak az istentiszteleti szertartások. Vagyis: egyik mise /vagy
bármilyen szertartás / a másikat éri. És lelkész, pap is kerül ki bõven az alkalmi
látogatókból is, akikbõl pedig azért van mindig, mert kedvezõ a szolgálati tiszteletdíj...
Ismerek hazai papot, aki Romániában templomokat tétetett rendbe a plébániájához
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tartozó leánygyülekezetekben az ausztriai vagy némethoni szolgálatainak
köszönhetõen!)

Ha a templomot már akár a távolból is megtekintjük, azonnal észrevesszük
(fõleg napsütésben), hogy nem akármilyen épület felé közeledünk. Aranyozott
hagymakupolás torony fogadja a közeledõt, de aranyozottak a templom egyes csúcsain
csillogó, aránylag óriás gömbök is. Közelebbrõl sokszínû, tarka, minták sokaságában
gazdag szinte mesébe illõ tarkaság ragadja meg a látogatót. Az épületegyüttes (egybe
van ugyanis szerkesztve a templom a plébániával, a hivatali helységekkel, kápolnával
stb.) egy hullámosan kialakított, szinezett, 12 kapuval ékesített és a természetes
adottságoknak megfelelõ udvarral, sétánnyal van körülövezve.

A 12 kapu jelzi Izrael tizenkét nemzetségét, vagy Jézus ugyanannyi
tanítványát, akár a Mennyei Jelenések könyve 12 vénjét... Éppen a kapuk révén törik
meg a hosszú sétány, vagy udvar s válik kisebb terekké, ahol még különbözõ és
különös oszlopok találhatók.

A templom külsõ képe (összképe),mely jelképeiben igen gazdag a
központhoz, az istentisztelet színhelyéhez, a leegyszerûsített megragadóhoz, a
központi lényeghez, Jézus Krisztushoz vezet. Egyszerû, ünnepélyes, csendes és
mintegy rákényszerít az elgondolkodáshoz, elvezet az áhítathoz, az imádsághoz.
Ha megkérdezne valaki hirtelen bennünket, hogy soroljunk föl néhány épületanyagot,
akkor a kõ, tégla, fa, mész, cement után azonnal elakadnánk. Pedig ehhez a
templomhoz még fölhasználtak rengeteg törmeléket, tömérdek kerámiát, csempét,
kõzetanyagokat, földet, vasat, rezet és aranyat is. És még nem vagyok benne biztos,
hogy a fölsorolás teljes.

Miután „körbesétáltunk” és be is mentünk „megállás nélkül”, ezután nézzünk
körül alaposabban kívül és belül egyaránt.

A messzirõl „mézeskalács-templomnak” kinézõ épületet a fentiekben
fölvázolt térség veszi körül, amely oly megkapóan van beépítve, hogy talán leírni is
lehetetlen, de bármilyen is legyen nem növi túl a templomot, mint a fõépület
leglényegesebb részét. Ettõl függetlenül azonban próbáljuk végigjárni alaposabban
azt a területet, amelyet azért alakítottak ki hullámossá, mert ezzel kívánják kifejezésre
juttatni - az ünnepi körmenetek alkalmával is! - hogy az életút hullámos, azaz vannak
emelkedõi, kapaszkodói, de lejtõi is.(Különben ez a hullámos templomudvar csak
feltûnõ, de végigjárása egyáltalán nem fárasztó).

A különbözõ színû útburkolati kövekbõl kirakott szakaszok - vagy éppen
annak különlegesen színes foltjai - jelzik azt, hogy az életút nem egyhangú ugyan de
nem is sok benne a rendkívüli tarkaság.

Ebben a templomot körülövezõ, rendkívül lenyûgözõ térségben, ahol az
érdeklõdõ órákat is elsétálgathat, elmélkedhet, van Alfred Schlosser Szent Borbála
szobra. Maga szobor egy csonkakúpszerû, faragott terméskõbõl készített durvának
is mondható alapzaton áll. Szent Borbála (aki a bányászok védõszentje is, de azoké
is, akik tûzhalál, vil lámcsapás, váratlan halál következtében halnak meg)
védõköpennyel van fölruházva köpenye alatt a védenceivel, akik még félakkorák
sincsenek, mint a fõalak, de felnõtteket ábrázoló figurák. Gondosan, szépen, mívesen
elkészített és kidolgozott szobor. Úgy van kidolgozva, megmintázva, hogy a katolikus
vallásban kissé jártas hívõ is könnyen fölismeri.

Ha az életúton (a templom udvarán) elindulunk, sorra találjuk meg a már
említett tizenkét kaput, amelyek a keresztény és nemkeresztény világvallások
különleges jelképei. A tizenkét kapu - a már említett jelképek mellett - jelzi és hirdeti a
tiszteletet más felekezetek és vallások iránt, de egyszersmind ezek a kapuk felszólítják
a nemkeresztényeket, hogy jöjjenek Jézus Krisztushoz, aki „az út, igazság és élet”
(Ján. l4,l6).
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A tizenkét kapunak nemcsak alapötlete, hanem üzenete is a Mennyei
Jelenések Könyve (21,12),amely szerint a Szent Városnak, az Új Jeruzsálemnek
„nagy és magas kõfala vala, tizenkét kapuja és a kapukon tizenkét angyal, és felírott
nevek, amelyek Izrael fiai tizenkét törzsének nevei”.

A nemkeresztény vallások - a helyszínen elhangzott magyarázat szerint a
zsidó (izraelita),mohamedán (iszlám), hinduista, konfuciánus, buddhista, sinthó, de
ide sorolhatók az õshit hívõi, a természetimádók és az ateisták egyaránt.

Nemcsak a tizenkét kapu nem egyforma, de egy-egy kapu oszlopai is
különbözõek a mértani idomokból kialakított tartóoszlopok mássága is szembetûnõ
idomaikban éppúgy akár színezésükben, de talán építõanyagukban is. Mindenik
kapuív mindkét oldalán a különbözõ vallások jellegzetes jelei, esetleg írásai találhatók.
Csak példákat kívánok említeni: Az iszlám kapujának ívén a félhold a csillaggal, az
ellenkezõ oldalon Allah arab betûs jele található. Egy keleti vallásokat jelzõ kapun a
Vishna, Shíva és Brahman „trió” közös jele. Izrael kapuján a dávidcsillag, illetve a
hétágú gyertyatartó van kirakva kék, illetve olajbarna és piros mozaikkövekkel,
kockákkal. Sorban haladva találkozhatunk a nap, a kerék, a halak, illetve a keleti
vallások számunkra ismeretlen „kínai-betûs” jeleivel.

A látogatók nagyrésze megdöbbenve torpant meg - ezt a kaput hagytam
szándékosan a végére - annál a kapunál, amelynek homlokzatán leginkább piros
kockákból kirakott horogkereszt hívta föl a figyelmet... Megdöbbenésünket észrevéve
azonnal magyarázatot kaptunk: a hinduizmus õsi és ma is használt jelképe ez, amit
aztán Hitler beszennyezett.

A toronynál már hosszabb ideig kell idõznünk annak - nem zsúfolt, de -
igengazdag festményei-adta szimbolikája miatt. Ha szembeállunk a toronnyal, akkor
annak a déli felét látjuk. A bejárat elõtt jobbra van a már bemutatott Szent Borbála
szobor. A bejárati ajtó mellett a Josef Papst által készített két imára felszólító angyal
és a négy evangélista található. A bejárati boltív fölött Mária és Krisztus-monogramm,
majd a toronyablak fölött napóra található. A napóra és a toronyóra között ismét
toronyablak. Az óraszámlap, mely a déli és északi oldalon számokkal jelzett, illetve a
keleti és nyugati oldalon jelképekkel, a Hundertwasser mûve. A már említett aranyfüstös
hagymakupolás toronytetõ a Nagyparancsolatra emlékeztet: „Szeresd azt Urat, a Te
Istenedet”.

A nyugati toronyfal jelképei (festmények vagy dombormûvek): A kenyér
(ostya) és bor (kehely) jelzik, hogy minden vallásos tevékenységnek a csúcsa és
forrása a liturgia és a zsinat. Az üres teret két eredeti színeknek nevezhetõ két
szürke négyszög tölti ki, majd a békegalamb és a gyöngykagyló az Ó- és Újszövetséget
jelképezik, míg a húsvéti bárányok ugyancsak a két szövetségre (kötésre) utalnak.
A hal (ICHDYS) Jézust, míg a CHR(risztus) DF (Dei, Filius, azaz Isten Fia) S (Salvator,
Megváltó) jelképek találhatót az itteni óralapon.

Keleti fa. A keresztfa elõtt imádkozó ember az alázatos tiszteletet kívánja
kifejezni a Teremtõ és a teremtés mûve elõtt. A kereszt: a hit, a horgony: a remény,
míg a szív három szeggel az isteni szeretet jelképe. Az Alfa és az Omega görög
betûjelképek Isten örökkévalóságára, illetve a kezdet és végre utalnak, míg a hajó
maga az egyház örök jelképe.

Az északi oldalon csak az említett számlapos toronyóra mutatja a múló idõt,
ami önmagában is éppoly jelkép a templom elején, mint a hátoldalon, vagyis az idõ az
ember számára véges ezen a földön.

A templom keleti homlokzatát (a plébániáéval együtt) is érdemes
megtekintgetni. A keleti homlokzatban a kövek az I.Péter 2,5 értelmezése, mely
szerint a gyülekezet, mint élõ kövek épülnek fel, illetve be az egyházba lelki házzá,
lelki egyházzá. Kék kerámiai felület is van ezen az oldalon, amely a Szentírásból
(Jelenések könyve) az áradó, duzzadó vizekre figyelmeztet.
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Egy magányos, különálló ablak az elszigetelõdõ, csak saját nézetében bízó
embert jelképezi., A tetõzet sem semmitmondó, mert a l2 színû és 6 különféle alakú
itt alkalmazott cserép, illetve a zöld cserepek körei a fákat jelképezik a környezetben,
míg a bejárat feletti eresz a teremtés mûvébe való besorolásra kíván utalni. Van még
itt tíz aranyfüstös goly is, amely a tízparancsolat értékét jelzi.

A templom és a hozzáépült részek nyugati homlokzata (fõleg a plébánia
mögött) számos, különbözõ formájú ablakkal tekint a látogatóra, amelyek a többféle
lehetséges kitekintésre, látásmódra utalnak: akik belül vannak, azok sem egyformán
látnak. A hullámvonalas gyep a homlokzaton és a homlokzat hullámvonalai nemcsak
az egyenetlenségre, de a természetadta reménységre utalnak. Érdekes, hogy az
aszpisz is rendhagyó ebben a templomban: nyugati irányba - kis oldalhajóként -
kerekedik ki és érdekes módon nem a templomnak, hanem a keresztelõ (vagy
hétköznapi) kápolnának az aszpisza. Az aszpisz melletti fej a kiáltó angyalt ábrázolja
a Jelenések könyvébõl... Az említett kápolna külseje egy mozaikkal kirakott háborús
emlékmû, amelyet Franz Weiss készített. Az emlékmû szerves része Krisztus és
Mária Magdolna, illetve egy sötét spirális körbõl kilövellõ eltorzuló sugarak, amelyek
a környék vizeibe jutnak. A jelkép a fölötte lévõ két különbözõ méretû ablakkal együtt
az eszme és víz kifejezõi.

A TEMPLOM BELSEJÉBE LÉPÜNK ezután a lebegõ csempékkel
toronyíveken át. A bejárattól balra találjuk a keresztelõ „medencét”, amely színes
kerámiából van. Önmagában véve nem különös és nem eltérõ. A fölötte lévõ kerek
ablak egészíti ki mondanivalóját, üzenetét. Az ablak színes üvegei egy (több színbe
ágyazott vörös csavarvonallal fejezik ki az életet. Hundertwasser tervei itt a János
evangéliuma 3,5-re alapoznak: „újjászületni víztõl és Lélektõl”. A bejárat után jobbra
a gyóntatószék, amely egyben a templom modellje, illetve a Kármel modelljének
ötvözete. Ennek érdekessége, hogy népszavazással döntöttek a lehetséges
elképzelésekbõl s így Bárnbach népe 80 : 20 arányban döntött a megvalósított változat
mellett. A bejárat fölött a karzat, amelynek homlokzatát nyolc absztrakt festmény a
Miatyánk gondolatiságát juttatja kifejezésre (Kurt Zisler munkái). / Ezekrõl a munkákról
is külön tanulmányt volna érdemes írni /.

A templomnak két szenteket ábrázoló ablaka van, amelyek Franz Weiss
mûvei: a keresztelõ szent János és a Szent Borbála ablakai. Mindkettõn fölismerhetõek
az alakok. Az elsõ Jézus megkeresztelésének a jelenete, a másodikon a templom
védõszentje háttérben a bányavárossal, illetve az egyik ablakkarikában a közismert
bányászjelvény a két kalapáccsal. (Különben mindkét ablakképen a feliratok is jelzik
a szentek kilétét)

Természetes - katolikus templom lévén - nem hiányozhatnak a keresztút
állomásai sem. A 14 stációt Rudolf Pointer fára festve dolgozta ki.

A templomban a fölújítás után nincs hagyományos értelemben vett magas
szószék, csak az, amely az oltár-apszis területén található. Az oltár-apszis egyik
oldalán Szûz Mária a gyermek Jézussal, a másikon szent József, mint a család és az
egyház védõatyja áll színezett szobor formájában. A Madonna különben a régi
templomban is meg volt. A templom átalakításával ez a szobor is változtatásokon
esett át részben, fõleg a színezés tekintetében.

Maga az oltár rendkívül eredeti. Hat vastag - Bárnbachban készített -
üveglemezbõl összeállított „láda”, amely akár a Szövetség ládájának is tekinthetõ. A
ládában azonban nem a Tízparancsolat van, hanem tizenkét réteg és ugyanannyi
eredeti színû földréteg került az elképzeléseknek megfelelõen, amely Izrael l2 törzsére
is éppúgy utal, mint más - a Szentírásból ismert - tizenkettes számok jelzéseire. A
központban elhelyezett föld Betlehembõl, a Vatikánból, Kievbõl és Dachauból
származik, míg a többi a világ minden részérõl került össze. Az oltárterv maga az
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Erwin Talker mûve. A szentség, illetve az Evangélium tartó (Krisztus és az eucharisztia,
illetve Krisztus és a feltámadt Krisztus az Igében) Franz Weiss munkája. Szemben
az oltárral állva a szentségtartó ajtói egyik szárnyán a kenyér, a másikon a bor
jelképei vannak. Maga a díszítés mûvészi fafaragás. a másik oldalon a nyitott
Evangélium fölötti kép kifejezõ jelképei a galamb és a fénycsóvák a Szentlélekre
utalóak.

Az oltárképen a keresztre feszített Krisztus áhítatra hív, mégpedig úgy,
hogy az egész kép rendkívül szuggesztív. Az oltárképrõl a tervezõ és kivitelezõ
Hundertwasser azt mondotta, hogy „Ez nekem így adatott” megcsinálnom, mintegy
belsõ sugallatra.

Az oltár és az oltárkép mellett két-két hatalmas gyertyatartó, míg az
elmaradhatatlan örökmécses a szentségtartó mellett van elhelyezve.

A KÖZNAPI KÁPOLNA, amelyet keresztelési kápolnának is neveznek
Hundertwasser tervei alapján Karl Fuchsbichler alakította ki. Van egy külsõ bejárata
és egy a templomból is. A kápolnát és a templomot a sekrestye köti össze.

A kápolnán öt színes ablak van, amelyeket Otto Brunner készített úgy,
hogy voltaképp egyetlen ablakteret bontott öt részre. A kápolna többi ablakai szintén
„képtelenek”, akár a templomnál. - Négy ikon is van a kápolnában, melyeket Egon
Maurer készített.

A kápolna oltára is egyedi megoldás eredménye. Az oltár üveglemezekbõl
áll, amelyek összsúlya 4 tonna. Az üveglemezeket 690 mirosta-vasrúd köti össze,
amelyet különleges technológiával készítettek el. Az üveglemezek a „rétegekben”
föláldozott embert kívánja jelképezni. Ennek az oltárnak a kivitelezõ mûvésze Gustav
Troger.

A kápolna oltárképe a keresztrõl való levételt ábrázolja és annyira
„klasszikus”, hogy azonnal elárulja: a régi templomból került ebbe az új kápolnába.

Lehetne itt még szólni különbözõ bejáratokról (sekrestye, plébánia, lelkészi
lakás), fõ és mellékajtók díszítéseirõl, de ilyen terjedelemben meg sem közelíthetjük
a teljesség igényét sem. Ez az írás csak azért született, mert l993-ban „véletlen”
találkozhattam a világhírû mûvésszel, akinek megtetszett ez a jelképekben
kimeríthetetlen gazdag temploma, amirõl õ azt tartja, hogy „A templom szép akar
lenni, hogy magához vonzzon és behívjon...”, amely a dr. Johann Weber püspök
szerint „...egy Istenrõl szóló beszéd”, amint azt a szentelés alkalmából
szentbeszédében kifejezte.

Resicabánya, 2000. február 21 - 28.
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