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Abstract 

George Steiner considers a café as an emblematic institution for Europe. A cultural variant of this 

is the literary café, which marked the life of some big cities: Vienna, Berlin, Paris, Lisbon, Venice 

etc. A Romanian version of it was "Spieluhr" Cafe in Timişoara (1939-1945), whose atmosphere 

was maintained by writers, artists, actors, journalists, musicians, who gathered around Romul 

Ladea. This cafe contributed to the vitalization of the literary and artistic life of the interwar Banat 

region. 

 

Résumé 

George Steiner considère le café une institution emblématique pour l'espace européen. Une 

variante culturelle de celui-ci, c'est le café littéraire qui a marqué la vie de plusieurs villes: Vienne, 

Berlin, Paris, Lisbonne, Venise etc. La version roumaine a été "Spieluhr" de Timişoara (1939-

1945), dont l'atmosphère a été entretenue par des écrivains, plasticiens, acteurs, journalistes, 

musiciens réunis autour de Romul Ladea. Ce café a ressourcé la vie littéraire et artistique de Banat 

entre les deux guerres mondiales. 

 

Rezumat 

George Steiner consideră cafeneaua o instituţie emblematică pentru spaţiul european. O variantă 

culturală a acesteia este cafeneaua literară, care a marcat viaţa unor mari oraşe: Viena, Berlin, 

Paris, Lisabona, Veneţia etc. O versiune românească a fost "Spieluhr" din Timişoara (1939-1945), 

a cărei atmosferă a fost întreţinută de scriitori, artişti plastici, actori, jurnalişti, muzicieni, adunaţi 

în jurul lui Romul Ladea. Ea a contribuit la vitalizarea vieţii literar-artistice din Banatul interbelic. 
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Într-o celebră conferinţă ţinută la Amsterdam şi publicată apoi în limba franceză, George 

Steiner propune cinci criterii (sau axiome, cum le numeşte el) asupra identităţii europene. Dintre 

acestea, prima este cea a cafenelei ("Europa este a cafenelelor". Şi apoi: "Trasaţi harta cafenelelor şi 

veţi obţine unul dintre punctele de reper ale noţiunii de Europa"); aşadar, cafeneaua este considerată 

emblematică pentru definirea unui spaţiu aflat mereu în căutarea propriului specific. Chiar dacă 

unora le va fi greu să adere la această prioritate, nimeni nu poate contesta că imaginea cafenelei este 
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perpetuu solidară cu aceea  a vechiului continent, cel puţin pentru o perioadă anume, momentele ei 

de glorie situându-se între asediul Vienei şi sfârşitul Celui de al Doilea Război Mondial.  

Cafeneaua este, în opinia aceluiaşi Steiner, întâi de toate o atmosferă, "un loc de întâlnire şi 

de complot, de dezbateri intelectuale şi de bârfe, tărâmul hoinarului şi al poetului sau al 

metafizicianului". 

Un alt autor, Michel Braudeau, notează: "Din punct de vedere formal, nu există o literatură 

de cafenea, dar cafenelele sunt locuri în care, prin vocaţie, literatura pluteşte în aer ca o fantomă 

obişnuită. [2] "  De altfel, ele sunt locuri de întâlnire a unor artişti cu preocupări diferite, aşa cum se 

poate constata cercetând cafenele vieneze de la intersecţia secolelor al XIX-lea cu cel de al XX-lea, 

"unde vor lua naştere aproape concomitent psihanaliza freudiană, filozofia lui Ludwig Wittgenstein, 

sionismul lui Theodor Herzl, pictura lui Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, arhitectura 

lui Joseph Maria Olbrich şi Adolf Loos.  În timp ce Hugo von Hofmannstahl, Arthur Schnitzler, 

Stefan Zweig, Gustav Meyerink, Heimito von Doderer, Robert Musil, Rainer Maria Rilke, Elias 

Canetti îşi clădesc operele… [3] "   

În sfârşit, o precizare importantă ca atare, dar şi pentru discuţia noastră: "Unii au cafenelele 

lor de suflet. Freud, Rilke şi Mahler merg la cafeneaua hotelului Imperial; Berg, Kokoschka şi 

Schiele, la Museum. [4] " 

 Atmosfera cafenelelor literare vieneze din anii '20 ai secolului trecut este reînviată de un 

contemporan: "Rolul jucat de instituţiile rămase intacte ale cafenelelor, neatinse de ură şi de 

duşmănie, a fost considerabil. Herrenhof, Rebhuhn, Café Museum au fost asemenea locuri ale 

întâlnirii loiale, puncte de adunare ale unor intelectuali de îndeletniciri diverse, care au putut 

împreună şi au ştiut laolaltă. A fost, dacă e să dăm o definiţie sociologică, un loc al tranziţiilor 

fluide, al formelor existenţiale amestecate şi al individualităţilor relativiste, aşadar un forum potrivit 

pentru discuţii libere, pentru contraziceri impulsive, pentru grija sistematică fără de legăturile 

încrucişate între grupuri şi clanuri divergente. [5]"  

 Mai poate fi amintit şi un alt exeget al acestor instituţii, care, evocându-le, atrage atenţia 

asupra necesităţii de a disocia între cafeneaua obişnuită şi cea literară, chiar dacă admite că o atare 

diferenţiere rămâne valabilă doar în anumite intervale: o cafenea oarecare poate dobândi aura de 

literară la un moment dat, tot astfel cum o poate pierde în alt moment: "Cafenea literară trebuie să 

reprezinte mereu o extindere a conceptului de cafenea, fără a fi reprezentativ pentru acesta şi nici nu 

reprezintă vreodată un tip bine precizat, care să se lase definit exact. În vremea mai nouă, a putut fi 

precizată limpede numai cafeneaua literară supremă, Café Griensteidl, unde se întâlneau pe la 1890 

reprezentanţii Tinerei Viene" de atunci - Schnitzler, Hofmannstahl, Beer-Hofmann, Hermann Bahr - 

[…] A urmat  - cu Karl Kraus, Peter Altenberg, Egon Friedell şi Alferd Polgar ca aşa-numiţi 

obişnuiţi ai localului - Café Central, care şi-a păstrat rangul până la sfârşitul Primului Război 

Mondial, când a fost înlocuită de Café Herrenhof, a cărei strălucire este dată de numele lui Hermann 

Broch, Robert Musil, Franz Werfel şi Joseph Roth [6]" .  

Să reţinem, aşadar, că Europa însăşi se defineşte, între altele, prin cafenelele ei, că statutul 

de cafenea literară este, în general, mai scurt decât existenţa cafenelei respective, că există un 

interval temporal în care cafeneaua literară îşi are momentele ei de glorie, că există cafenele literare 

frecventate preferenţial de un grup de scriitori sau de altul.  

 

* * * 

 

 Nici spaţiul românesc, mai precis cel bănăţean şi, restrângând cercul, cel timişorean nu s-au 

sustras definirii prin acest topos cultural, ilustrat perfect prin celebra cafenea literară Spieluhr. Cum 

a apărut şi cum a funcţionat vor arăta rândurile care urmează. 

 Instituţiile culturale româneşti din Banat au apărut relativ târziu în raport cu Unirea din 

1918, devenită aici efectivă abia în vara lui 1919. Mai toate s-au ivit la mai bine de un deceniu de la 

acest eveniment crucial [7]. Astfel, Institutul Social Banat-Crişana a fost înfiinţat în anul 1933, ca şi 

Asociaţia Scriitorilor Români din Banat „Altarul cărţii”, Teatrul de Vest în 1936 etc. Semnalez, în 



 

  

 

Studii de ştiinţă şi cultură                                                                                           Volumul XIV, Nr. 4, decembrie 2018 

 265 

acest context, mutarea, în anul 1934, a Şcolii de Bele-Arte din Cluj la Timişoara, cu consecinţe 

benefice şi pentru mişcarea literară din oraş [8]. Excepţie face numai Asociaţia Corurilor şi 

Fanfarelor din Banat, organizată de Ion Vidu în 1922 [9]. Întârzierea îşi are, desigur, cauzele ei, 

dintre care amintesc aici dificultăţile materiale (sediu, dotare, personal minimal etc.) şi numărul 

relativ mic de reprezentanţi ai diferitelor ramuri artistice.  

 Restrângând discuţia la domeniul literaturii, constat că scriitori români din perioada 

antebelică ce au continuat să scrie şi ulterior sunt abia câţiva: Mihail Gaşpar (dispărut în 1929), 

Iuliu Vuia (decedat în 1933), Emilia Lungu-Puhalo (care a trăit până în 1932) şi nu mulţi alţii, mai 

modeşti încă decât aceştia. Mult prea puţini spre a închega o mişcare vizibilă şi durabilă. Va trebui 

să apară prima generaţie interbelică de scriitori (adică cei născuţi în către anul 1900 şi care au 

debutat în jurul lui 1930) pentru a se putea constitui prima instituţie de profil: Asociaţia Scriitorilor 

Români din Banat „Altarul cărţii”: Gheorghe Atanasiu, Virgil Birou, Aurel Cosma Jr., M. Ar. Dan, 

Romulus Fabian, Dorian Grozdan, Ilie Ienea,  Liviu Jurchescu, Constantin Miu-Lerca, Volbură 

Poiană Năsturaş, Grigore Popiţi, Ion Stoia-Udrea şi alţii. Cu rare excepţii (Grigore Bugarin, Lucian 

Costin, Romulus Fabian, de exemplu), ceilalţi erau sau au devenit timişoreni, fapt ce a uşurat 

considerabil coagularea unui nucleu stabil de forţe creatoare, ce au simţit necesitatea coordonării 

eforturilor lor în şi printr-o instituţie adecvată, capabilă adică să-i sprijine în drumul lor de afirmare, 

inclusiv naţională. 

 Interes pentru subiectul nostru prezintă, desigur, faptul că intenţia de constituire a acestei 

prime asociaţii profesionale a apărut într-o ambianţă colocvială permisivă: în restaurantul 

„Ciocârlia”, situat lângă Gara Fabric, după o şezătoare care a avut loc două zile mai devreme în sala 

Teatrului. La această întâlnire, din 29 mai 1933, au participat: Gheorghe Atanasiu, M. Ar. Dan, D. 

Fara, Constantin Miu-Lerca, Volbură Poiană-Năsturaş, I. Roşu-Roşioru, D. Stănculescu, Traian 

Topliceanu, Alexandru Ţinţariu şi Ion Stoia-Udrea. Cel din urmă consemnează: „Cu toată 

însufleţirea generală, asociaţia nu a luat fiinţă totuşi. Se mărginea, deocamdată, la o activitate de 

cenaclu. Şedinţele de lucru le ţineam în sala profesorală a Şcolii Politehnice, cu participarea tot mai 

multor oameni de litere şi artă”[10]. Acelaşi memorialist scrie că „în luna martie 1934, s-a încercat 

din nou înfiinţarea Asociaţiei Scriitorilor Români din Banat, ţinându-se adunarea generală de 

constituire. Nu s-a izbutit nimic nici de data aceasta. Activitatea a rămas să se mărginească la câteva 

şedinţe de cenaclu şi la o şezătoare literară din ‚Săptămâna cărţii’… Şedinţele de cenaclu nu se mai 

ţineau la Şcoala Politehnică, ci în biroul Fabricii de Tutun, preşedintele cenaclului, M. Ar. Dan, 

profesor la Politehnică, fiind şi directorul acestei fabrici[11]. Aveam, de formă, şi un comitet de 

conducere (eu eram secretar)”[12]. Adevărata constituire a asociaţiei s-a petrecut în 26 iunie 1936, 

„în sala de şedinţe a Fabricii de Tutun”, ţelul convenit fiind „gruparea, protejarea şi selecţionarea 

scriitorilor români din Banat, în scopul promovării culturii româneşti în general şi a literaturii în 

special”[13]. Primul preşedinte ales a fost M. Ar. Dan, urmat apoi de C. Miu-Lerca (1938) şi de 

Virgil Birou (1941)[14]. 

 Despre starea de atunci a literaturii române din această provincie vorbeşte de la sine faptul 

că la înregistrarea oficială a asociaţiei s-au întâmpinat greutăţi, căci „legea prevedea să fie 30 de 

membri fondatori, dar nu menţiona ca aceştia să fie necondiţionat scriitori şi, nefiind în Banat în 

acel timp 30 de scriitori, am invitat la adunarea generală de constituire şi personalităţi care activau 

pe tărâm artistico-cultural şi aveau legături directe cu literatura: Sabin Drăgoi, Ioachim Miloia, 

Romul Ladea, Catul Bogdan, Vichente Ardeleanu, Marius Bucătură, Andrei Bălan, Nicolae Ivan, 

Pompiliu Şerbescu…”[15] 

 Dar asociaţia, neavând un sediu propriu, „în centrul oraşului, unde ne-am fi putut întâlni 

regulat, fără să deranjăm pe cineva; eram convins că ne-am fi putut dezvolta activitatea mai 

bine”[16], membrii ei simţeau nevoia unor întâlniri obişnuite, eventual în afara cadrelor 

instituţionale, unde discuţiile să se desfăşoare liber, fără un program dinainte stabilit. Localurile 

care răspundeau acestei dorinţe erau, fireşte, restaurantele şi cafenelele, de care Timişoara 

interbelică nu ducea lipsă. 
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 Nevoia de solidarizare a devenit şi mai mare atunci când în arena literară a intrat o nouă 

generaţie de scriitori, din care au făcut parte, printre alţii: Petru Sfetca, Pavel Bellu, Ion D. Suciu, 

Mircea Şerbănescu, Petru Vintilă, Marius Munteanu, Traian Rusu-Şirianu, Alexandru Jebeleanu, 

Traian Iancu, Traian Liviu Birăescu, Nicolae Ţirioi. Este vorba despre tineri absolvenţi ai liceelor 

din Timişoara, Oraviţa, Lugoj şi Caransebeş, care, la un deceniu şi jumătate de la înfiinţare, au 

început să livreze culturii bănăţene primii reprezentanţi. Mulţi dintre ei au participat la aşa-numita 

„blocadă literară”[17] contra unor scriitori mai vârstnici. Lor li s-au alăturat, în semn de înţelegere 

şi solidaritate, din generaţiile anterioare, Virgil Birou, Ion Stoia-Udrea, Ilie Ienea, Constantin Miu-

Lerca, Octavian Metea şi alţii.  

O primă acţiune coordonată a acestui grup a fost organizarea cu succes a sărbătoririi unei 

jumătăţi de secol de la naşterea lui Mihai Eminescu (15 iunie 1939), ceea ce i-a încurajat în a 

persevera în ideea unităţii lor, dincolo de orice formă instituţională, faţă de care o sumară, dar 

lămuritoare experienţă i-a determinat să manifeste neîncredere. Este evenimentul care premerge 

coagulării grupului de la Spieluhr, a cărui aspiraţie firească de strângere a rândurilor a căpătat o 

turnură boemă, prin frecventarea spontană a acestui spaţiu care s-a impus drept prima cafenea 

literară timişoreană. Este vorba despre un local situat pe strada Ungureanu, la nr. 8, a cărui faimă 

se datoreşte, astăzi încă, grupului de scriitori, plasticieni, compozitori, actori, arhitecţi şi ziarişti, 

care l-a frecventat între 1939 şi 1945. Graţie lor, el a intrat în legendă. 

Din mărturiile participanţilor, nu puţine, însă mai lacunare decât ne-am fi aşteptat, rezultă că 

aici a funcţionat o adevărată şcoală de artă şi de atitudine estetică [18], sub „conducerea”, 

neasumată de ei, însă recunoscută de ceilalţi, a legendarului „Trifoi cărăşan”, format din Romul 

Ladea, Ion Stoia-Udrea şi Virgil Birou [19]. Însă liderul necontestat al grupului a fost, aşa cum 

unanim recunosc participanţii de atunci şi comentatorii de mai târziu, Romul Ladea.  

Constituirea acestui grup şi asumarea lui Ladea drept conducător urmează  modelul 

cafenelelor literare vieneze, urmat şi de cele timişorene, aşa cum afirmă un contemporan.[20] 

 

* * * 

  

Spieluhr poate fi considerată una dintre cafenelele prin care se lăsa identificată atât Europa 

cât şi Timişoara. Desigur, în acest oraş funcţionau în anii ’30 zeci de asemenea localuri şi încă mult 

mai multe restaurante, aşa cum se arată într-un ghid din epocă [21] 

Nu am găsit însă în mărturiile contemporanilor date sigure despre existenţa cafenelei. În 

ghidul amintit, nu figurează cafeneaua noastră, şi nici vreun restaurant Wolf, aşa cum informează 

un alt autor că l-ar fi chemat pe proprietar [22], tot astfel cum nu am întâlnit informaţii privind 

momentul până la care a existat. 

 Date ceva mai precise există în legătură cu statutul literar al cafenelei. În cronologia 

intitulată Încrustări pe răbojul anilor [23] Dorian Grozdan precizează că, în anul 1939, cafeneaua 

cu acest nume „devine un adevărat cenaclu, unde se adună scriitori, artişti, ziarişti, oameni de 

cultură, în jurul sculptorului Ladea”. Acest an este confirmat, indirect, şi de Petru Sfetca, care, într-

un articol din 1943 [24], intitulat elocvent Prima cafenea literară de la Timişoara sau Cenaclul 

„Spieluhr”, afirmă: „Aici se strânge de patru ani, seară de seară, toată protipendada bănăţeană: 

poeţi, pictori, muzicanţi, actori şi ziarişti, în sfârşit tot ce are mai select Banatul ca viaţă şi 

manifestare artistică şi literară”. Prin urmare, un calcul simplu ne duce tot la anul 1939 [25].  

La fel de vagi sunt informaţiile despre punctul final al cafenelei literare. Petru Vintilă îşi 

aminteşte: „M-am stabilit la Timişoara în 1945. Am frecventat şi eu cafeneaua scriitoricească 

denumită Spieluhr, a cărei glorie era în crepuscul”[26]. Acelaşi scriitor mărturisea în altă parte [27]: 

„În sfertul de veac din urmă, viaţa m-a apropiat deseori de Romulus Ladea. Întâi în 1945 şi 1946, la 

Timişoara, cu orele dulci petrecute la cafeneaua artiştilor, Spieluhr…”. Datele par plauzibile, căci 

din aceeaşi cronologie întocmită de Dorian Grozdan aflăm că Ladea s-a mutat la Suceag, lângă Cluj 

[28], eveniment care a determinat sau, în orice caz, a grăbit  destrămarea grupării. 
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Oamenii de cultură şi de artă timişoreni se întâlneau şi în alte cafenele, situate îndeosebi în 

centrul oraşului,  aflate în conexiune cu marile restaurante de acolo. Mircea Şerbănescu îşi 

aminteşte despre Aron Cotruş din anii săi petrecuţi la Timişoara: „Ca prin vis parcă-l văd printre 

câţiva prieteni la o masă de cafenea în centrul Timişoarei”[29], Franyó Zoltan putea fi găsit, 

împreună cu grupul său boem, „fie la cafenelele centrale (îndeosebi la Palace sau Lloyd), fie în 

anumite cârciumi mai puţin vizibile şi mai cu seamă de un pitoresc propriu”[30], iar Ion Frunzetti 

(elev în timpul refugiului la Liceul C. Diaconovici-Loga) îşi aminteşte că a avut prilejul să-l vadă 

aievea pe Ladea „la una din cafenelele de pe Corso. Timişoara avea – şi cred că mai are încă – 

tradiţia vieţii de cafenea, în sensul bun, al Europei centrale – l-am zărit, identificat cu ajutorul unui 

coleg ce-l ştia, poate la Lloyd, poate la Palace, unde hălăduiau ca la ei acasă, ore în şir, după-

amiezile şi seara, scriitorii şi ziariştii apropiaţi vreuneia din revistele locale”[31]. Asemenea 

întrevederi aveau un evident caracter ocazional. Rareori aflăm că unul dintre comeseni era un 

obişnuit al localului, cum a fost Grigore Ion, despre care acelaşi Mircea Şerbănescu spune: „L-am 

cunoscut la o masă de la Palace, unde putea fi găsit ca la o adresă bine precizată”[32].  

 

* * * 

 

Specificul cafenelei Spieluhr era tocmai previzibilitatea întâlnirilor cu şi între cei interesaţi. 

Ea emana din obişnuinţa lui Romul Ladea, devenită apoi un fel de ritual colectiv, de a mânca la 

prânz şi seara în acest local, aflat pe drumul său dintre locuinţă (de pe strada Solderer, nr. 11, 

actuala stradă Lucian Blaga) şi şcoala unde preda (aflată tot pe strada Ungureanu, ca şi 

cafeneaua)[33].  

Ea a devenit literară, dar curând după război, a încetat să mai fie un asemenea local, 

câştigându-şi această calitate atunci când grupul de scriitori s-a adunat acolo şi pierzându-şi-o 

atunci când ei nu au mai constituit o prezenţă, cu precizarea că în măsură decisivă întreaga 

atmosferă se datoreşte lui Ladea. 

Acesta a fost şeful neoficial, însă recunoscut de toţi, al celor care se întruneau acolo. 

Ipostaza de lider nu vine numai din ascendenţa temporară faţă de majoritatea celor care frecventau 

cafeneaua. El avea faţă de ei şi un ascendent estetic, fiind unul dintre puţinii oameni de cultură din 

Banatul interbelic care au studiat în Occident [34]. Frecventarea şcolilor şi a atelierelor de pictură 

din Paris, Berlin şi München i-au insuflat o viziune modernă şi, totodată, un ideal personal asupra 

artei plastice îndeosebi, validate de sculpturile sale atât de originale, lor adăugându-li-se şi 

preocupări remarcabile de estetică şi de filozofie. Contemporanii care au participat la fenomenul 

Spieluhr şi-l amintesc în maniere diferite, dar care converg fără excepţie, spre recunoaşterea lui 

drept „centrul şi şeful cenaclului” şi „pater familias”[35], „şeful de şcoală”[36] , „nababul”[37], 

„maestrul”[38], „un foarte bun camarad”[39] etc.   

Omul Ladea nu lipseşte, nici el, din amintiri. Astfel, Alexandru Jebeleanu îl evocă drept „un 

om vesel când trăia la Timişoara. De câte ori am petrecut alături de el clipe de neuitat! Lângă 

sclipirea paharului de vin, parcă şi spiritul maestrului devenea mai sclipitor. Aborda probleme de 

filozofie, de plastică, de literatură cu o vervă care nu te lăsa să te mai desprinzi de el. Uneori era 

liric, alteori acidulat.”[40] Mai detaliat îl pomeneşte Petru Sfetca: „Robust, cu ochii vioi, ieşiţi de 

sub o frunte proeminentă, cu părul de culoarea cânepii, întotdeauna ridicat vâlvoi într-o dezordine 

frumoasă, de parcă l-a râşchiat o mână divină, niciodată cu cravată la gât, cu faţa arămie, obosită, 

probabil de şirul nopţilor albe, risipite şi trăite intens, de-a lungul anilor (deunăzi a împlinit 42), 

toată figura trădează pe boemul înnăscut şi deci incorogibil” [41]. Acelaşi poet insistă mai ales pe 

vocaţia lui de a-i atrage pe tinerii cu aspiraţii artistice şi de a oferi o atmosferă adecvată acestor 

aspiraţii: „Spirit concentrat în sine şi fugarnic de tot ce e vulgar – are tainicul fluid care face să simţi 

că nu este singur, care îţi dă îmbărbătare ca un frate mai bătrân. Aristocrat în conformaţia sa 

sufletească, sunt sigur că toţi cei din jurul lui i s-au simţit înrudiţi, lungile şi zgomotoasele 

convorbiri stabilind şi luând  un caracter de spontană intimitate”. [42] Un alt memorialist afirmă: 

„Era ceva ce atrăgea mai ales tinerii. Ei se aciuau la masa spadasinilor neobosiţi, ascultând cu luare-
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aminte, nestingheriţi nici un moment de splendida lor lipsă de experienţă. Îţi aduceau  punctele de 

vedere, primite ca atare, fără infatuare sau dispreţ. Lui Ladea îi plăceau tinerii, se bucura să-i aibă în 

preajmă şi să vorbească laolaltă ca de la egal la egal.”[43] 

 

* * * 

 

Dar localul a fost perceput de participanţi în feluri diferite, astfel că nu este lipsit de interes 

să urmărim această diversitate „terminologică”. Rând pe rând, el a fost numit cafenea literară 

(Petru Sfetca), cafenea scriitoricească (Petru Vintilă), cafeneaua artiştilor (Dorian Grozdan), local 

(Mircea Şerbănescu), cafenea pur şi simplu (Mircea Şerbănescu), cafeneaua-restaurant (Mircea 

Şerbănescu), dar şi restaurant pur şi simplu (Petru Sfetca, Dorian Grozdan). Uneori, se precizează 

că este vorba de un cenaclu (Petru Sfetca, Dorian Grozdan, Mircea Şerbănescu). Mulţi dintre cei 

care şi-au notat amintirile nu uită să se refere explicit la notorietatea localului, pe care îl consideră 

când celebru (Mircea Şerbănescu), sau cunoscut (Dorian Grozdan), când, dimpotrivă, cu gloria în 

crepuscul (Petru Vintilă). Ţinând seama de specificul acelor întâlniri, ce decurge din apartenenţa 

participanţilor la domenii distincte ale artei, cea mai potrivită ar fi, desigur, denumirea cafenea 

artistică, dar întrucât există o întreagă tradiţie ce nu poate fi ignorată şi care vorbeşte despre 

cafenelele literare, am optat pentru acest din urmă termen. 

Poate cea mai bună definiţie a fenomenului Spieluhr vine tot de la Petru Sfetca: „Rechemând 

amintirea, putem determina istoriceşte existenţa unei importante mişcări literare şi artistice la 

Timişoara în sânul cenaclului fr la Spieluhr, la care a participat elanul de înnoire al mai tuturor 

personalităţilor artistice şi literare ale vremii […] Din strada Ungureanu nr. 8 se lansau seară de 

seară cele mai hotărâte idei în legătură cu ceea ce era de apărat şi de atacat […] Dar faptul esenţial 

este că această cafenea literară de la Spieluhr a pus în lumină spiritul propriu al unui nou climat 

cultural românesc la Timişoara” [44]. În mare măsură, viaţa  literar-artistică postbelică a oraşului şi 

a provinciei întregi îşi trage seva din începuturile entuziaste de aici. 
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