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Limităriletemporaleadăugatetitlului nu sînt singurelecare ni s-au impus
ori pe care ni le-am impus, din raţiuni metodologice. Bogăţia şi diversitatea
informaţiei ne-au obligat la o primă selecţie pe orizontală. Am optat, fireşte,
pentru literatură,oricum segmentulcel mai bine reprezentat,în acord, de altfel,
cu profilul revistei. în succinta şi fatal descriptiva noastră expunere rămîn
neacoperite, prin urmare,domeniile celorlalte arte, precum şi marea filosofie
germană, care, prin numele lui Leibnitz,Kant, Hegel, Schopenhauer,Husserl şi
Heidegger,face adeseaobiect de reflecţiela Cronica ideilor, rubrică semnatăde
Mircea Mateescusi
, ConstantinCalotă.
O altă circumscriererestrictivă are.în vedere agentul caremijloceşte şi
orienteazăreceptareavalorilorliterare.Criteriulnu este neapărat va:ioric.Totuşi,
între intervenţiile superficiale,cu tentă subliniat apologetică ale unei Magda
Raiu si
" contributiileoneste, solid informatesi
, argumentate,cu toată îngustimea
de percepţie,ale profesoruluiIon Sân-Giorgiu,diferenţelede performanţăsar în
ochi. Nici acesta din urmă, însă, nu ne va reţine atenţia decît în treacăt, întrucît
activitateagermanistuluiIon Sân-Giorgiueste prea bine cunoscutăspecialiştilor
pentru a mai insista. Două dintre cărţile sale, monografia Goethe (1938) şi
volumulAspecteliterare (1940),consacratîn întregimeliteraturii germane, sînt
recenzatechiar în paginile "Universuluiliterar". Din cele şase articole publicate
în această revistă, două au caracter ocazional (La moartea profesorului Julius
Petersen, nr. 38, 1941, Gerhart Hauptmannla 80 de ani, nr. 50, 1941)*; iar
celelalte, mai aplicate la text (In jurul dramei istorice germane, nr. 20, 1940,
.Lucinda", de Friedrich Schlegel,nr. 47, 1941),nu răzbat pînă în actualitate,cu
excepţia parţială a studiului Românii în literatura saşilor (nr. 36, 1940),
-------------*Notelebibliografice
din parantezetrimit la colecţiarevistei"Universulliterar",
Bucureşti,
1938-1944.
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oarecum complementarcelui intitulat, în volumul Aspecte literare, Literatura
saşilor din Ardeal.
Pentru a nu îngusta în mod artificialimagineape care literaturagermanăo
răsfrînge în conştiinţa Cititoruluiromân prin "Universul literar", menţionăm şi
prezenţelesporadiceale unor eseişti preocupaţisă adînceascăaspecteparticulare
ale unor opere şi autori selectaţi după afinitate. Rainer Maria Rilke întruneşte,
de pildă, preferinţelelui George Sbârcea (Popas lîngă amintirea lui..., nr. 5,
1940) şi Ion Stancu (Rainer Maria Rilke sau despre Dumnezeu, iubire şi
singurătate, nr. 4, 1944),dar nu numai ale lor, căci Rilke este una din marile
descoperirişi marile pasiuni ale multor poeţi români de după 1930. Atenţia se
îndreaptă de asemeneaînspre scriitori şi opere clasice, cum ar fi Heinrich von
Kleist, evocat de Aurel Călinescuîn tripla ipostază de "patriot, poet, mucenic"
(nr. 19, 1939), legenda Tristan şi Isolda, explorată de Vladimir Dogaru pe
dimensiunea tragică (nr. 13, 1942), sau omniprezentul Goethe, din a cărui
biografie'eroticăLuiza Bozianureconstituieepisodul Charlottevon Stein (nr. 4,
1944).Nu lipseştenici ispita disocierilorteoreticeîntr-o încercarede tipologie a
poeticului pe baze etnopsihice,ca în Poezie,poezie germană, poeziefranceză a
lui OvidiuDrimba(nr. 52, 1941).
Preocuparile semnalate pînă acum atcstă, desigur, o stare de spirit
favorabilăîntîlnirii cu .literaturaşi cultura germană,dar nimic mai mult. Ele nu
se deosebescnici ca interes (mai degrabăîntîmplător,cînd nu strict individual,
explicabil prin împrejurări de formaţie intelectuală, ca în cazurile lui Lucian
Blaga şi Tudor Vianu, sau profesional,la Ion Sân-Giorgiu),nici ca frecvenţă
(rămînînd sporadice),şi nici ca orizont (limitat la figurile notorii, cu o valoare
verificată şi omologată), de atitudinea generală a epocii (reticentă şi
contradictorie,după prăbuşirea Republicii de la Weimar), faţă de fenomenul
spiritualgermancontemporan.
O cu totul altă orientarevădeşteactivitateaa trei tineri scriitori, la care ne
vom opri în continuare.
"Universul literar", supliment săptămînal al cotidianului "Universul"
(l884-1953),f'usse încă în prima lui fază de aparitie (1919-1930), cînd
numărase Î1Weredactori nume sonore ca Perpessicius şi Camil Petrescu, o
revistă.atinerilor. Trăsăturaaceasta apare mai pronunţatăîn etapa 1938-1944,
cînd publicaţia poartă amprenta spiritului expansiv al juneţei tentate de toate
zările culturii. cîte mai erau accesibile, Expansiv, nu şi ofensiv în sensul
agresivităţiiiconoclaste,atît de proprie celui dintîi val al generaţieiinterbelice
româneşti.Căutărileînnoitoare nu mai afişează.aerulteribilist al experimentului
extrem, ci tatonează,Într-un impuls de reconcilierecu traditia, zone insuficient
exploatateale experienţeloranterioare,consumate.Programulestetic al revistei,
niciodatăexplicitat,este al unui tradiţionalismmoderat,pe linia spiritualismului
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de la "Gândirea",_sau,la fel de bine spus, a unui modernismclasicizat. Aşa se
explică deschidereaegală spre orice orientare legitimată de un respect minim
pentru artă, mefienţafaţă de avangardismulgratuit şi crispareaîn faţa dogmelor.
Caracteristicpentru acest interval de consolidarea tradiţiei, în sensul cel mai
larg al termenului,este şi .faptul că, organizaţiîn gruparea literară "Universul
literar", colaboratoriirevisteicolindăţara, făcîndmisionarismculturalşi estetic.
Curiozitateaenciclopedicăşi disponibilitatea.pentru dialog a membrilor
grupării se etalează in rubricaţia foarte bogată a hebdomadarului (cronică
literară,muzicală,plastică,teatrală,cinematografică,de idei), incluzînd,pe lîngă
literaturapropriu-zisă(poezie,teatru, nuvelă, roman),a debutanţilorşi a celor în
curs de afirmare,şi generoasespaţii consacrate'"cărţii străine". Tocmai pe acest
fond de permeabilitateşi de efort de autocunoaştereformativăprin confruntare
cu alteritatea survine şi noua atitudine a lor în raport CUliteratura şi cultura
germană,ceea ce constituiemotivaţiainternă,pur literarăa gestului.
Pînă atunci, pentru majoritatea revistelor, inclusiv pentru "Universul
literar de-a lungul anului 1938, din care o asemenea rubrică nu lipsea, "carte
străină" însemna, cu excepţii minime, carte franceză.Ponderea acesteia era atît
de autoritara, încît contactele cu celelalte 'literaturi erau mijlocite, în mare
măsură, de filiera franceză. Trebuie precizat imediat că inaugurarea în
"Universul literar"- din octombrie 1939 - a unei rubrici permanente;rezervate
exclusiv vieţii literare gennanertu conduce la eliminarea sau diminuarea
preocupărilor pentru cultura şi literatura franceză. Dimpotrivă, prin Mihai
Niculescu, redactor responsabilal periodicului,Rainer Biemel (eţhic german,
cetătean
român,
poet
din si în toate
"
.
. .....,',de..' limbă franceză
.. ',' si
'" traducător
. ......',,',
. " cele trei
..
limbijJ. S. Bervalşi multi alţii, acesteacontinuăa fi reflectatela zi.
Coexistenţa,număr de număr, a unor rubrici de Note (germane,franceze,
italiene si
si
, româneşti)
.
<; pune în
. • evidentă
'.' o semnificativă diversificare
. .
,
amplificarea orizontuluircceptival revistei şi, totodată, avertizeazăsă nu dăm
altă proporţiedecît cea meritatăfactorilorexterni, de natură istorice-politică,în
exolicarea
dinamicii
culturale. Fără îndoială, aceştia
au însemnătatea lor.
1-'
".'
,', ,
Expansiuneamilitară a Germaniei,precum şi faptul că România devine aliată a
Axei au constituit circumstanţele favorizante, ca să nu spunem agravante,
forţînd,Într-un fel, sub imperativulevidenţei,apropierea.Se va vedea, de altfel,
că receptorulnu ignoră aceste realităţi şi nici nu poate elimina din imaginea pe
care o construieşteaspectele distorsionatecare i se impun de la sursă printr-o
anumităpoliticăde difuziunea bunurilorsimbolice.Preponderenţirămîn, totuşi,
factorii individuali, personalitatea şi preferinţele valorice ale receptorului,
motivaţiaintimă il opţiunilorsale. Dacă în cazul altor publicaţii şi personalităţi
ale momentului interesul pentru fenomenul spiritual german se sprijină p,-' \\

78

GHEORGHE
HRIMIUC

bătătoare la ochi simpatie pentru naţional-socialism, acţiunea celor trei
deţinătorisuccesiviai rubriciide la "Universulliterar"pleacăde la alte premise.
Provenind din zone geografice unde românii conlocuiau cu puternice
comunităţigermane, ei s-au familiarizatdin copilăriecu limba, mentalităţileşi
culturaacestora.
Pentru bucovineniiMircea Streinul şi 'TraianChelariu,germana, ca limbă
oficială a imperiului habsburgic,fusese în primii ani de şcoală şi instrumentul
prin care deprinseserăelementelefundamentaleale instrucţiei,Traian Chelariu
era, ca atare, îndreptăţitsă afirme: .Modestulautor al acestor rinduri a copilării
printre nemţi, vorbeşte germana tot aşa de nuanţat şi de volubil ca şi
româneasca,cunoaşte,de la origini şi pînă în ziua de azi, literatura.şi filosofia
germană ( ... )" (nr. 24, 1942).Cei doi şi-au făcut studiile Iiceale şi universitare
la Cernăuţi şi tot acolo, unde culturagermanăcontinuasă ofere modeluloricărei
edificări intelectuale,se formaserăşise manifestaserăca scriitori, de la debut
pînă la maturitate.Ştefan Baciu, un enfant prodigue braşovean,mort de curînd
în Hawaii, îşi publica, în 1933, la nici 15 ani, în traduceregermană, cele dintîi
versuri, în revista .Klingsor", condusă de Heinrich Zillich. El cunoştea în
amănunt miscarea
literară
,
,'. a sasi
, lot transilvăneni,cu multi'
. , dintre
..' reprezentantii
. '. ..
,.
ei marcanţifiind prieten(nr. 47, 1939).
Pentru toti aceşti tineri scriitori, deci, cultura şi literatura germană
reprez'PItauo componentăimportantă a formaţiei lor spirituale, un canal de
comunicarecu marile valoriale umanităţiişi un prestigiostermende emulaţieîn
propria creatie. Era firesc, prin urmare,ca, atncicînd li s-a oferit ocazia, ci să
caute, într-un gest de admiraţieşi recunoştinţă,să transmităconimporani1orlor
interesul pentru una din marile culturi ale lumii. A ne întreba dacă şi-au ales
bine momentul, cînd din Germania fuseseră alungaţi sau împiedicaţi să se
manifestemai bine de 250 de scriitori,echivaleazăcu a pretindecă scriitorul,şi
omul în general, îşi poate alege clipa naşterii şi împrejurărilevieţii. Scriitorul,
însă, răspunde prin actele sale (opera) la o altă întrebare,mai dramatică,iviră,
semnificativ, tot într-o minte germană: "La ce bun poeţii în vremuri de
restrişte?" Fiecare o face după puteri şi numai strict personal, în deplina
cunoştinţă, cel mai adesea, a răspunderiiasumate faţă de momentul pe care îl
trăieste.
, Pentru ŞtefanBaciu, de exemplu,iniţiatorulrubricii intitulate, la început,
Cronici germane, .zăngănitul de arme" şi "criza de omenie"cînd "unde culturi
cad", sînt un îndemn de a "depăsi
pentru
, cotidianulsi
, situaţia internaţională",
, ,
ca, "înannaţi cu un simplu condei", să .rnilităm pentru-Iumină Într-o ţară
linistită
si
,.să
,
, vie". Ca linie de conduită,el Promitea
.
. nu coboare,dintre cărti
.., si
?
idei, în praful steril si.
si al polemicii",Din
,. urît al cancanului
.,
,. acelasi
') Cuvintde
Început (nr. 43, 1939), demne de reţinut, întrucît ele rămîn valabile şi pentru
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continuatoriilui, sînt argumentelepe care Ştefan Baciu le invoca în sprijinul
initiativei sale. El pleca de la constatareaunei nemeritat <;leslabe cunoaşteri a
culturii germane în România, "unde atîţia mici autori străini sînt traduşi şi
ştiuţi". Invocînd, ca probe irefutabile pentru profitul ce poate rezulta din
apropierea atentă a mesajului acestei spiritualităţi, exemplele lui Maiorescu,
Eminescu şi Blaga, el îşi propunea să familiarizeze pe cititorul român cu
"diferiteaspectedin trecut şi din.prezent",cu "scriitorimari, dar puţin cunoscuţi
la noi", Între care .zeprezentanţirari ai lirismuluigerman de totdeauna",şi, mai
ales, ca pe o trebuinţă urgentă, cu •.marii creatori moderni" (Thomas Mann,
Carossa, Blunk, Ştefan George, Georg Trakl, Hennann Burthe, Schnack,
Richarda Huch, Morgenstern,Daubler ş.a.), întrucît la noi se auzise "aproape
numai de sublimelearmonii ale lui Rainer Maria Rilke". Scopul unei asemenea
,,imagini caleidoscopice", năzuind să cuprindă literatura germană de
pretutindeni,nu doar din graniţeleGermaniei,era dublu: să depăşeascăstadiul
aleatoriual simpleirezumări"a unei cărţi" şi să .Jncite la gînd şi la lectură".
"Cînnuindu-secu inima" şi Iară un plan metodic, Ştefan Baciu onorează,
în mare parte, aceste promisiuni,în scurtulrăgaz cît rămîne titularul rubricii. El
preferă perspectivelerpanoramice,sirnţindu-se în largul său în prezentarea
percutantăşi ademenitoarea marilorcurente şi orientăriori în privirea sintetică
asupra unor opere şi autori. Astfel,în chiar a doua cronică(nr, 45, 1939) face un
bilanţ foarte exact al receptăriiprivilegiateîn Româniaa operei lui Rainer Maria
Rilke, însirînd
si
,
, ierarhizînd valoric numele traducătorilor, de la cei care au
transpus cărţi întregi (Gheschichtenvom Lieben Gott de Nichifor Crainic şi
Briefe an einer jungen Dichter de Maria Ana N. Musicescujj la autorii de
volumeselective din lirica rilkeană (Eugen Jebeleanu, George Fonea şi Maria
Banuş), pînă la cei ale căror tălmăciri au rămas prin reviste. Profuziunea
receptăriinu i se pare "un accident",ci dovadaunei consonanţedintre opera lui
Rilke şi "spiritulliteraturiinoastre".Era momentul,credeael, să se aprofundeze
prin interpretareaceastă experienţăcare poate însemna pentru orice creator ,,6
răsturnarefantastică,un cutremurspiritual".O cronică similară este Însemnare
actuală despre Georg Trakl (nr, 25, 1940),un autor a cărui poezie mărturiseaaltundeva - a fi fost "un fel de apiu al adolescenţeimele" (Însemnărlle unui
cetitor; 1, nr, 14,1940). Aceastăpasiune se concretizase,încă din 1938, într-un
volum de tălmăciri intitulat 25 de poeme din Georg Traki, apărut la Editura
,,Frizc"dinBraşov.
Aceeasi
, .cunoastere amănunţită dovedeste
, Ştefan Baciu cînd vorbeste
,
despre Ciţiva scriitori saşi din Ardeal (nr, 47, 1939),creionînd pertinent
profiluri de reviste,opere şi autori; Asupra.,specificuluitransilvan"al scrierilor
lui Adolf Meschendorfer,"cel mai de seamă între ai săi", va reveni pe larg (nr.
37, 1940),detaliindtematicaromanelorinspiratedin viaţa burghezieisăseşti din
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Ardeal si traducînd, în final, .spre a proba ,,mîna de mare meşteşugar" a
autorului,Poezie de toamnă. După o nostalgicăevocarea atmosfereiromantice
(Despre duhuri. Sau, pe marginea romantismuluigerman, nr. 49, 1939),
urmează tabloul vivant, carnavalesc,dar nu şi superficial,cum s-ar crede, al
epocii 1920-1932, cu pleiada ei de artişti şi de poeţi, ale căror biografii şi
producţii a outrance, expresie a depresiunii postbelice,dar şi a unui protest
zvirlit în obrazulfilistinilor,nu mai erau în vogă, fiind chiar, observă el, "puse
la index în Germaniade azi" (Cîţiva domni ciudaţi,nr. 51, 1939).Deşi fronda
lor radicalăîl încîntă,ca si
din sfidarea
" unele rezultateartisticeiesite, neasteptat,
,
tuturor normelor morale şi estetice comune, Ştefan Baciu are impresia că
întreagamişcarear fi fost nu un curentliterar valabilşi viabil,ci o "psihoză","o
modă", derulatăpe "ritm drăcesc de charleston",Concluzie logică pentru cel
care considera poezia germană antebelică - prin Rilke, Ştefan George,
Morgenstem şi Trakl- ca o epocă similară celei a lui Goethe - Schiller.
Comparativcu aceştia, un Erich Kăstner, ,Jncisiv, retoric, cinic, sentimental",
HansAdler, "tristul şi Iascivulcîntăreţal femeilorde noapte", Walter Mehring,
"puţin golan, puţin instigator, puţin umanitarist", Joachirn Ringelantz,
"derbedeulliriccu luleauaîn colţulgurii", apoi Klabundşi doar amintiţiiBertolt
Brecht, Else Lasker-Schullerşi Klaus Mann oricît de simpatici în boema lor,
abia erau ceva mai mult decît o curiozitate,un fenomende interregnestetic. Cu
toate. aceste.rezerve, el nu condamnă, cum făcuse Ion Sân-Giorgiu,dintr-un
îngust unghi tradiţionalist,dar şi obedientfaţă de sensibilităţileoficiale,aşa-zisa
"anarhie lirică.din. Germania" şi nu se sfieşte să interpreteze"simbolul" din
nuvela Tonio Krăger a lui ThomasMann, despre care, acelaşi Ion Sân-Giorgiu,
în Aspecte literare (nr. 12, 1940) păstrase tăcerea, Întrucît era neagreat de
regimulnazist.
În munca de vulgarizare, cum îşi definea cronicile, Ştefan Baciu nu
ocoleştenici starea prezentăa literaturiigermane,caracterizatăde "un spirit mai
cuminte,mai domestic",dar şi de o ,,regretabilălipsă a lirismului"(Însemnările
unui cetitor, Il, .nr, 27, 1940).În curentul dominant al momentului,.Blut und
Boden", pe care îl definea, inspirat şi sugestiv pentru cititorul român, ca "un
semănătorism avansat", un scriitor ca Ernst Wiechert, cu Die Ma/()rin, se
regăsea ca "într-o matcă a sa" (nr, 23, 1940). Aceeaşiorientare o ide4tifica în
culegereaKdmpfenund Glauben, scoasă în 1935 de Johanes Eilemann (nr, 31,
1940).Observîndcă, prin organizareamaterialuluiîn jurul ideilor directoarede
Dumnezeu, Popor. Suflet german şi Muncă, Se conferea antologiei "unitatea
ideologică",din care, apoi, se deducca.,mareaunitate a sufletuluigerman" (de
la Edda pînă la Baldur von Schirach),cronicarulnu mai găseşte şocante, din
aceastăperspectivă,.vecinătăţ]paradoxaleÎntre aceleaşicoperţi", ca Bismark şi
Josef Goebbelssau Goethe Hitler! Cu toată ironia subtextuală,atitudineaeste

UTERATURA
GERMANĂ
îN..UNIVERSUL
LITERAR"
ezitantă,chiar prudentă,dacă ţinem seamacă autorulîşi impune "să se abţină de
la consideraţii critice". Rămîne să medităm asupra derutei pe care o poate
provocamanipulareaabilă a noţiunilorsacre,în mintea cea mai onestă, mai ales
cînd propagandapare să vină în întîmpinareaaspiraţiei oricărui intelectual de
cunoaştere sistematică a altor spaţii culturale. Astfel, cînd saluta entuziast
institutionalizarea cooperării ştiinţifice şi culturale româno-germane, prin
înfiinţarea la Berlin şi Bucureşti a unor institute specializate,cu, între altele,
programeconcretede traducerireciproce,ŞtefanBaciu era îndreptăţitsă vadă în
asta şi o confirmarea trudei şi apostolatuluipropriu în serviciul unei cauze
nobile (Pe marginea unor declaraţii, nr. 35, 1940).
Între multelelucruribune pe care literaturaromânăleavea de învăţat de la
cea germană,era, după părerea sa, şi "arta de a traduce", în sensul derulării,în
acest domeniu, a unei acţiuni coerent organizate, orientată exclusiv de ţeluri
intelectuale,de cunoaştereşi nu comerciale(nr. 38, 1940).Şi în aceastăprivinţă
cartea germană era pentru dînsul "o noţiune cu caracter de perenitate, una din
cele mai înalte trepte din conceptulde carte" (nr. 23, 1940).
Dacă, aşa cum intuia Ştefan Baciu (nr. 18, 1940), la Ion Sân-Giorgiu
acceptarea artificialelor ierarhii literare, fabricate de propaganda nazistă, se
manifesta ca lipsă de curaj (de unde, omisiunile, evitarea subiectelor
inoportune),în cazul lui Mircea Streinul, succesorullui Ştefan Baeiu la rubrica
de Cronici germane, ea lua formaunei subscrierideschisea principiilordirijiste
în viaţa literară şi artistică, pe fondul unei simpatii ideologice. De aici,
caracterul compozit şi suspect al discursuluisău critic, în care idiosincraziile
naţional-socialismuluiîşi găsesc un ecou fidel. Gălăgiosul wînturător al
sloganurilorrasialede la .Jconar" face, prin urmare,nu doar operă de informare,
ci mai cu seamăuna de îndoctrinare.El vrea, de pildă, "să spulbere"din mintea
cititorului "prejudecăţile"relative la statutul artei şi al scriitorului în statul
totalitar, care le-ar fi, chipurile, adevăratulbinefăcător.Fie că vorbeşte despre
traduceri(Of.50, 1940),despre Tradiţia literară (nr. 49, 1940),Mircea Streinul
aplică invariabil principiul "sanitar" (cum 11 ridiculiza, undeva, Şerban
Cioculescu),al.opoziţieidintre spiritul"curat"germanşi infiltraţiileuzurpatoare
şi degradante ale "mafiei" israelite, care, mai ales între 1918-1930, ar fi
instaurat "o adevăratădictatură"prin .rnediocrii" Glaser, Zweig, Emil Ludwig
etc. Cu o evidentă slăbiciune pentru .rnonumental", el recomandă ditirambic
traducerea romanului Soli und llaben al lui Gustav Freytag şi, cu sufocaţii
admirative,lecturatratatuluiîn patru tomuri, Literaturgeschichtedes deutschen
Volkes(ediţia nazificată, 1938-1942, a lucrării în patru volume, 1912-1925,
Llteraturgeschichteder deutschenStămmeund Landschaftenşde Josef Nadler,
Aşa se face că acest scriitor talentat, deşi haotic şi inegal, traducătorcompetent
al poemelorîn prozăale lui GeorgTrakl, ajunge să prenumereÎntre argumentele
6
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actualitătii lui Rainer Maria Rilke (nr, 51, 1940), calitatea de precursor al
"mesianismului poeziei din al treilea Reieh" şi faptul că Hitler "apreciază
muzicalitateagravăa acestuielegiac",
Dar Mircea Streinul, ale cărui contribuţii substanţiale la cunoaşterea
valorilor literaturii germane se găsesc în "Revista Fundaţiilor Regale" şi în
ziarul "Suceava" din aceeaşi perioadă, asigură numai un fel de interimat al
rubricii, între Ştefan Baciu şi Traian Chelariu,revenind,de altfel, pentru încă o
lună, de data aceasta, surprinzător, cu un ton mai neutru şi cu reducerea
comentariilor în favoarea traducerii de piese şi fragmente semnificative din
Nietzscheşi GeorgTrakl,
Preluatăde Traian Chelariuîn februarie1941,rubricaîşi va schimba titlul
în Note germane, păstrîndu-I pînă la dispariţia ei din cuprinsul revistei, în
februarie 1944.Vreme de doi ani, ea devine o oglindă a vieţii literare germane,
inscriindu-secu mai multă rigoaredar şi cu toate riscurileîn actualitate.Primul
efect al acestei opţiuni
li lui Traian Chelariu este cresterea
considerabilă a
,
,.
volumului de informaţii, inclusiv prin lărgirea ariei de cuprindere asupra
revistelor şi a producţiei editoriale. Riscul subiacent constă în pulverizarea
aceleiaşi informaţii-pînă la a face dificilă sesizarea punctului de vedere al
receptorului, care, cu toate acestea, există. Diversificarea modalităţilor de
prezentareşi atenta distribuirea spaţiuluisînt instumenteleprin care materialul
este dominat şi ordonat valoric. Simpla înregistrarea sumarului unei reviste
alternează cu punctarea articolelor demne de interes, prezentarea planurilor
editoriale, CI1 sublinierea importanţei unor ediţii de excepţie, fişa
biobibliograficănudă a unui autor, cu detaliereaşi ierarhizareavaloricăa operei
întregi, recomandările de liste de lecturi, cu lectura comentată, traducerile
fragmentare,cu grupajelecompacte.notiţaexpeditivă,cu microeseul,totul într-o
pendulare Între prezent-trecut-prezent, corespunzător mişcării reale a
fenomenuluiliterar.Numelede autori, revistesi
, cărti
, revin după aceeasi
, logică a
circulaţieiprezente.
Asumareaactualităţiipune problemalibertăţiide opţiune, Dinamica vieţii
literare, cu atît mai mult cu cît ea este dirijată şi controlatăinstituţional,scoate
în prim-planautori şi opere, pe care, dată fiind frecvenţaapariţiei, cronicarulnu
le poate ocoli decît cu riscul de a da o imagine deformatăa realităţii. Cum el
însuşi trăieşte în orizontul limitat al prezentului,pentru evaluarea scrierilor în
circulaţie,nu găseşteunitate de măsurădecît în autoritateatradiţiei,ceea ce nu e
mai puţin riscant, pentru că şi traditia poate oferi şi justifica orice. Astfel, dacă
Holderlin, care este şi pentru Traian Chelariu un reper fundamental.Lstăpînea
oda gravă şi bogată-n verb sobru", pentru "cinstireaeroilor neamului" (nr, 28,
1940), constatarea că poezia lui Ludwig Friedrich Barthel, din ciclul Dem
Schwertdie Riihmungdes Schwertes"descindein linie dreaptădin HOlderlinşi
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Kleist" devine implicit o legitimare a liricii care exaltă mistica războiului ca
fatalitate şi nebunie sfîntă (nr. 20, 1942). Sau, invers, cînd constaţi că autori
precum Friedrich Schnack, Rudolf G. Binding, Hans Carossa, Hans Friedrich
Blunck, Erwin Guido Kolbenheyer,FriedrichGriese,Max Melle, Hans Grimm,
Ina Seidel, Hans Franck şi Wil Vesper reprezintă "mai valoros etnicismul
german actual", întrucît Între scrierile lor există şi autentice creaţii de artă
literară (nr. 19, 1942) şi pentru a- explica larga difuziune de care se bucură,
apelul la legatul lui Heinrich von Kleist din Katechismusder Deutschen îţi
poate da iluzia unei motivaţii coerente prin constante ale spiritului german
(nr, 1, 1942).
Dintr-o asemenea perspectivă,devine inteligibil succesul unui minor ca
Walter Flex, recuperatcu Der Wandererzwischenbeiden Welten.ca .rnodel de
conştiinţă totală şi dezinteresatăintegrare în neam" (nr, 16, 1941). Lui Traian
Chelariu nu-i scapă faptul că destinul lui Walter Flex îl repetă pe acela al lui
Theodor Korner, care cîştigaseo imensă popularitatepostumă tot cu o singură
carte tLeyer und Schweit),şi tot cu preţul identificăriicu cei mulţi. Asemenea
exempleşi multe altele fac acceptabilpunctul de vedereetnic din care Johannes
Beer îşi scrie cartea DeutscheDichtung seit hundert Jahren, unde, .revizuind
istoria literară",tratează scrisul german"ca o putere vitală a poporului" (nr. 39,
1942). Cît de insidios este criteriul etnic, mai ales cînd se vrea exclusiv, o
dovedeste
, faptul că Traian Chelariu, desi
" nu împărtăşeşte
., rasismul si
, nu
. neagă
valoareaintrinsecăa scriitorilorevrei de limbă germană,aprobă îndepărtarealor
di.is.torie literare, întrucît, spirite dizolvanteşi semănătoriaij îndoielii, ar fi
străim fim germane(nr. 15, 1942).
'
Dar, la urma urmelor, cronicarul conştiinciosare de ales între tăcere şi
ceea ce-i oferă producţia editorială, devenită şi ea instrument al politicii
totalitare. Traian Chelariu a înţeles să vorbească şi meritul lui este de a o fi
făcut, în cea mai mare parte pe un ton de constatareşi într-un mod descriptiv, şi
despre cărţile aruncate pe piaţă în tiraje enorme de serviciile de propagandă.
Între acesteă,un loc importantîl ocupă culegerilede lirică patriotică "sub zodia
revoluţieinaţional-socialiste",ca DeutscheWendea lui Hainz Kindermann(nr.
36, 1(42), sau DeutscheDichtungin der Entscheidungder Gegenwart,alcătuită
în 1938 de Hans W. Hagen cu girul "comisieioficialepentru protecţiascrisului
naţional-socialist",despre care referă cu sentimentul că ajută la .,cunoaşterea
idealurilorliterareale Germanieide azi" (nr. 44, 1942).
Bune sau rele, aceste idealuri se poartă şi Traian Chelariu le vede
promovatenu doar.de GerhardSchumann,"poetul mişcării naţional-socialiste",
dar şi de un Franz.Turnler,în al cărui ciclu lm Kleid des Soldaten descoperăo
"poezie abruptă, virilă", "desprinsă din lumea vechilor incantaţii gotice", deci
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neîndoielniceînsuşiri de artă
37, 1942). Ca un căutător valon estetice
întîrzie mai îndelungautorulasupraoperei,adeseastufoase,a unor scriitoricare,
aereati
de autorităţi.
tolerati,
''''' ", si chiar sărbătoriti, si
's
l . ori
, continuau
să activezeîntreţinîndimpresiaunei vieţi literarebogate,aproapefrenetice.
micromedalioanelepe care le consacră acestora au aspectul unor schiţe
monografice,trecînd în revistă.prin sumare caracterizărimajoritatea scrierilor
lor, Traian Chelariu este preocupat,
primul tind, să discearnă şi să
încercuiască volumul sau creaţia reprezentativă,definitorie pentru fiecare în
parte. Astfel, de la Ştefan Paul Andres, "autentic şi puternic povestitor renan",
reţine "excepţionala"nuvelă Hagia Mone (nr. 10, 1941),iar de la OUoGmelin,
a cărui operă "ţi se imprimă conştiinţă","capodoperade stil" Konradin reitet
(1933),amintindde Carnet al lui Rilke (nr, 11, 1(41). Un cuvînt bun are despre
antologiile lui Will Vesper, Emte aus achi Jahrhunderten deutscher Lyrik
(1906) şi Die Ernte der Gegenwan.DeutscheLyrikwmHeute (1932),dovezi de
bun gust şi de generozitate în promovarea scrisului altora (nr. 15, 1(41).
Stehr, omul cu biografie zbuciumată,
de Knut Hamsun, îi
impune cu Der Heiligenhof (1917) (nr, 13, 1(41), pe cînd Emil Strauss,
recunoscut abia de Germanianouă, atinge "culmea maturităţii sale artistice şi
pragul celebrităţii" în Der Schleier (1920) (nr. 47, 1941). Pe Herman Lons,
hoinar' îndrăgostit de natură şi vînătoare, îl apreciază pentru impresionanta
evocare a Războiuluide 30 de ani, în capodoperaDer Wehnl'olf(191O)(nr, 48,
1941).Cu Ina Seidel pătrundeîntr-o "atmosferăgravă"de "îndepărtatăsimfonie
a morţii", rezultînd din patetica înfruntarea omului cu destinul (nr, 50, 1941).
Friedrich Schnack îi vorbise la Cernăuţi, unde îl întîlnise înainte de refugiu,
despre "fatalitatea"legăturilorcu etnia, ceea ce volumul GesammelteGedichte
(1938) confirmă din plin. Poemele lui il surprind prin sintaxa specială a
construcţiei,astfel că încercareade a o transpune,neinterpretată,'in româneşte
"sună stupid" (nr, 19, 1942).Un alt povestitoraustriac,Friedrichvon Gagern,şi
el "interpretal peisajuluinatal", scrisesein 1924 "o carte genială": Ein Volk(nr,
27, 1942). Dacă pentru Max MeU, "prozatorul artist" şi "drrun<lturgulde
succes", are atenţia meritată de "un adept al artei pentru artă", Fritz Usinger
admiră nu numai volumul Die Geheimnisse,din 1937, cu cele "şaptezeci de
poeme perfecteca briliantul si vii ca insusi focul", abstrasecontingentului,asa
cum doar HOlderlin,Novalis'si
, Stefan
,"-' Genle au putut scrie, dar si
,. tăria "de' a
sta deoparte", "preocupatexclusiv de scrisul şi arta lui", înfruntînd, cu riscuri
incalculabile acuzaţia de "dcfetism" (nr. 1, 1943). în
Geheimnissedes
reifen Lebens,de Hans Carossai se pare "una din cărţile
mai frumoaseale
literaturii germane contemporane".Dintr-o traducereintegrală, care aştepta un
editor neinteresatde "succesul"fin<LncÎar,
publică mai multe pasaje, pentru a-şi
convingecititorii (nr. 7, 1943).
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Cu exemplele din urmă ne-am apropiat
altor motivaţii care
orientează
operată de Traian Chelariu în spaţiul literaturii germane.
Cauze
unele tinind
afinităti
,
'ţ si
, consonanţe,
') altele de pasiuni
sedimentate în copilărie şi adolescenţă,cînd nu sînt pur şi simplu
la
rezistenţa
a unor texte, ca in cazul mărturisit al lui Rudolf G.
Binding (nr, 26, 1941),dau frazeloro vibraţieşi o căldurăaparte.
Pentru admiraţia, mergind pînă la
arătată baladei germane,
lecţiile profesoruluiArcadieDugan au partea lor de vină, De la acesta învăţase
în cursul inferior al liceului cea mai simplă definiţie 11genului, ilustrată prin
lectura emoţionantăa lui Erlkănig Goethe (nr, 45, 1942)0Cînd scrie, deci,
seninul şi devotatulUhland, indicînd şi piesele care nu pot să lipsească
nUHr··oeventuală antologie de
(nr. 46, 1941), despre Bories Freiher
von Munchausen(Înnoitond baladei germane,nr. 29, 1941), sau recomandăpe
Agnes Miegel cu convingereacă "de la imnurile lui Pindar incoace nu s-a scris
nimic mai măreţ şi mai profund", fiorul acelei lecturi pune,
memorie, un
accent afectivpe eventualele
(nr. 16, 1941).Pasiuneapentru acest gen
poetic îi prilejuieşteşi surprizade a descoperi'în balada Des Sultans Tochterlein
und der Meister
Blumen,ClIcare se deschideculegereacelebrăDas Kauben
Wanderhom,a lui Arnim Brentano,apropieritematice, dar, mai ales, frapante
similitudiniprozodicecu Luceafăruleminescian(nr. 4, 24 ianuarie 1942).
Între poeţii activi ai momentului,Joseph Weinheberpare să capteze şi să
satisfacă în mai mare măsură interesul şi exigenţele de gust ale lui Traian
Chelariu, sensibil la solemnitatea sobră a formelor clasice şi la simplitatea
elevată a limbaiului.
Nostalgiculcîntăret., al zilelor senine si
'J
s al lfunelor traditii
,
apuse, din WienWărtlich,ca şi elegiaculreculesin limpezimeagravă a imnelor
din "capodoperalirică" Spate Krone (1936)îl farmecădeopotrivăşi-l determină
să-I considere "urmaş necontestatal lui HOlderlin",Onoare cu totul specială,
întărită şi de numeroaselereveniri (Of.9, 1941; ne. 28, 1941; ne, 44, 1942; nr.
45, 1942),întrucît, pentru HOlderlin,Traian Chelariuîşi recunoaşte"o dragoste
vecină. cu adorarea" (nr, 23, 1943), El singur întruneşte condiţia poetului
absolut, ceea ce îl situează deasupra celorlalti trei "uriaşi innoitor! ai limbii
germane" (Goethe, Nietzsche şi Ştefan George). Destin tragic "în sens
sofocleian",precursor(cum îl descoperăîn Holderlins Sămlitche Werke),al lui
Valery, în ceea ce priveşte partea de meşteşug, stăpînită prin calcul, a poeziei
(ne. 14, 1941),nerecunoscutdecît cu reticenţăde către contemporani,chiar dacă
aceştia se numeau Goethe şi Schiller (Of.52, 1941), magicianul"odei grave şi
bogate-nverb sobru" (nr, 28, 1941),pe textele căruiaTraian Chelariumeditează
la "ceea ce înseamnă să fii poet" (nr. 13, 14 şi 15, 1943), sau îşi pune ia
incercareaptitudinilede traducător(nr. 16, 1943),HOlderlineste, în viziuneasa,
geniu.l"curat ca sfinţii", iar opera lui "mult rnai apropiatăde sufletul românesc
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decit s-ar crede" (nr, 23, 1943).Nu sînt convenţionalecuvinteomagialeacestea,
prilejuitede cei 100de ani de la moarteapoetului(7 iunie 1943),ci ofrandaunei
si, poate, o revansă
.Pretuiri
'J> iesi
, te din
. comun
.,
, luată în fala
l' stării curente a
literaturiigermane.
Cînd vrea să scape de apăsareazilei de ali, Traian Chelariuse apropie de
clasici, în căutare de ,,razism"sufletescşi de învăţătură.Recitindu-lpe Schiller
42, 1941), regăseşte în poezia lui abstractă, "gennanică şi kantiană pe
deasupra", "bucuria tonifiantă,de care are atîta nevoie umanitatea.chinuită de
prea grave destine"; cu Eichendorff,din Aus dem Leben eines Taugenichts,
.Jmnul cel mai pur şi mai cald dedicat Lenei", gustă voluptatea reveriei,
.Nirvană a tuturor romanticilor(nr. 49, 1941);în fine, la Goethe (nr. 26, 194];
nr, 27, 1941; nr. 39, 1941), Lessing şi Schopenhauer(nr. 30, 1942), află
preţioase lămuriri despre tainele creaţiei, libertatea literaturii şi a imaginaţiei,
relaţia autor-public etc., chestiunicare îl preocupănu doar ca scriitor, dar şi ca
filosof şi psiholog,dovadăatenţiaacordatăculegeriiDichterschreibeniiber sicn
selbsi sau confesiunilorde genul Mein Leben semnate de Friedrich Griese,
WilhelmSchăferş.a. (nr. 34, 1942).
Clasici, pentru Traian Chelariu, nu sînt, însă, numai autorii 'impuşi de
traditie ca modele exemplare,ci şi aceia care participă la o anumită tipologie
retorice-stilistică,rezumabilăîn pasiuneapentrudesăvîrşireaformală,claritateşi
preferinţa arătată unor genuri şi specii, fie consacrate încă din Antichitate
(epigrama,aforismul),fie reprezentîndreplici moderne ale idealului clasic dc
artă: sonetul. "Un mare meşter al formelor poetice imuabile", "cu versuri
perfecte formal ca nişte figuri geometrice",a fost, după părereasa, Platen, care
"a scris în metru antic odele germane cele mai bune pînă în zilele noastre şi
sonetele cele mai pure şi mai nesupuse timpului".'Actualitatea lui, în ciuda
germanofobieiconsecvente,fusese revelatăabia de Ştefan George,admiratorşi
continuatoral cultuluiformelor(nr. 47, 1941şi, anterior,nr. 30, 1941).
Linia clasicizantăa literaturii gennane o vede ilustrată, printre altele, de
pasiunea constantăcu care autorii din toate timpurileau cultivat maxima, cum
probează convingătorantologia lui Erich Brock Sinspriiceaus dem deutschen
Schriftum(nr. 37, 1942), şi epigrama,începînd cu Klopstock şi Xenien ale lui
Goethe, pînă la FriedrichGeorg Junger, din al cărui Taurus traduce mai multe
mostre (nr. 47, 1942).Între maestrii
pe
, aforismului,Traian Chlariu evidentiază
.. ' ,
Lichtenberg (ni'. 44, 1941) şi pe Emst Junger (ni'. 48, 1942), acesta fiind
considerat "unul din cei mai desăvîrşiţi stilişti ai literaturiigermane de azi", a
cărui "claritate cristalină", atît de neobisnuită
limbii germane, .rlepăşeşte''
'"
aproape, culmea atinsă de Goethe. Dar, constată el, "acest mare scriitor, nu a
fost si
, nu va fi prea
. curînd recunoscutde amatoriinemti
, sau streini ai scrisului
germanîntemeiatpc dogmeşi postulareetniciste".
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Genul acesta de aprecierideconspirăo afinitate structuralăîntre subiectul
receptor şi obiectul preocupărilor sale. Scriitor polivalent, printre cei mai
instruiti din generaţialui, Traian Chelariuse manifestăca un om de cultură de
orizont european,'încrezătorîn permanenţavalorilorclasice. Preferinţeleacestui
spirit echilibrat înclină, firesc, spre autorii care întreţin cultul tradiţiei grecolatine şi aspiră să realizezeîn creaţiiarmoniosrotunjiteidealul clasic al perfectei
corespondenţedintrefond şi formă.
între Novalis şi Pascal, de pildă, atît de înrudiţi prin fervoareamistică a
catolicismului lor .nezdruncinat", deosebirile i se par ireconciliabile, iar
alegereauşoară. Numai al doilea .realizează armonia",echilibrulÎntre uman şi
divin, de aceea lectura lui e "odihnitoarc"şi înviorătoare"ca un izvor de apă
vie", la care te Întorci.Din "umilinţa",mărturisită,în faţa divinului,Pascal face
metodă de cunoaştere, izbutind să tie un "cuceritor de sensuri" pe "drumul
misterului". "Cerebral chinuit de întrebări şi sentimental zbuciumat de
suferinţe", Novalis "pendulcază Între teză şi antiteză", La dînsul, totul e
"Încercare,tentaţie, apocalipsă",cuceririle lui sînt "spaţiale", cantitative, căci,
mînat de "un zel păgîn, adună şi grămădeşte fapte pentru o filosofie
enciclopedistăîn care eul să se confunde cu Dumnezeirea",Pascal a fost un
cunoscător,Novalisînsă, .risipă de scînteietoareseminţeale gînduluicoborît ca
o brumă siderală pînă în brazdele realităţii, considerată ca un continent
necunoscut", ale cărui taine xată a le descifra printr-un "procedeu magic".
"Figură icarică, de cea mai atractivă şi, deci, mai apropiată de mit apariţie",
Novalis"nu poate place decît unei anumitecategoriide cititori" (nr. 43, 1941).
D",<;ociernc
de mai sus, atît de revelatoarepentru profilul ,yntdectualului
Traian Chelariu, fac parte din primul, În ordine cronologică, dintre cele trei
microeseuriînchinateunor figuri proeminentedin cultura germanăşi concepute
ca o deliberată provocare la replică. Şocant, în egală măsură pentru cititorul
german cît şi pentru cititorul român, este microeseul despre Lenau (nr. 11,
1942), care debutează şi se încheie cu o negaţie. Prima contestă lui Lenau
calitateade scriitor german,iar cea de-a doua pune sub semnul întrebăriiclişeul
după care Eminescu ar fi "un Lenau român", Nu vom insista asupra
argumentaţiei,în bună măsură pertinentă şi bine articulată: Destul să reţinem
concluziile:Lenau este un poet de "continiietnice",iar i.cultul"pentru persoana
şi opera lui, în momentul post-goethean,se explică prin fascinaţia pe care o
exercită,în mod obişnuit,"streiniişi necunoscutul",avînd deci, o puternicănotă
exotică,
Mai subtil şi de o mai bogatăcomplexitateideatică,microeseuldedicat lui
Nietzschesfideazăla rîndul său simţul comun, prin proclamarea.Jnactualltăţii"
filosofului metaforic şi a poetului ,,ritmurilorîn libertate", care "a dat limbii
germaneo dimensiuneîn plus: dimensiuneajocului". Inactualitateaeste probată,
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paradoxal,de înţelegereainadecvată,de-a dreptuldeformată,de care a avut parte
mesajul acestui "filosof neîmplinit, adică nesfîrşit", care rămîne, totuşi, "un
mare confidental nesfîrşiţilor,al tinerilor,al celor încă disponibilişi cu sufletul
neinfierat de stigmele curninteniei
si
,
, ale conformismului".În fata
, .zisipei de
cuget şi de patimă", a ,;deii, supraomului, modelată metaforic",
"susceptibilităţileşi ascunzişurileinconştientvinovateale sufletului nostru" de
.adamiti mai tovarăşi cu jivinele pămîntului decît cu arătărille de foc ale
spiritului neîntinat" reacţionează cu ostilitate sau cu entuziasm ipocrit.
Perspectivaintrării Într-o actualitate veritabilă este situată de Traian Chelariu
sub semnul unei profeţii sumbre: "e foarte probabilca înseşi esenţele doctrinei
sale propovăduiteîn pilde să fie puse la index într-o apropiat viitoare societate
închinată idolului masă. Ş se prea poate ca evul mijlociu al acestei noi secte
sociale să domine multe veacuri pînă la o altă renaştere". Pe de ală parte..
observăcronicarul,cu trimiteredirectăla prezent,"vorbelorlui de foc li s-a mai
dat o întrebuinţate-piezişă: întrebuinţarea drogurilor care exaltează numai
simţurile,fără a se fi purificat, în prealabil,metalul spiritului"(nr. 32 şi nr. 33,
1942).
Mîna dublă a cenzurii germane şi autohtone şi-a lăsat, cum s-a putul
constata,umbraşi asuprapaginii lui TraianChelariu,uneoriîncă înainte ca ea să
fie scrisă. Şi totuşi, dacă numele unor scriitori (ca Thomas Mann şi Bretolt
Brecht,de ex.), devenitetabu şi în Româniadupă 1941,nu pot fi rostite, dar mai
ales tipărite,TraianChelariuo-a scăpatnici o ocaziede a-şi afirma independenţa
de spirit, rezerva şi opoziţia faţă de exagerări,dogme şi prejudecăţi,sau chiar
dispreţul pentru gonflajele retoricii patriotarde. Acest lucru se ptrecc cu
regularitate,ori de cîte ori abordeazăchestiunide principiu,relative la teoria şi
tipologiaculturilor,precumşi la relaţiiledintre specificităţilelor ireductibile.El
îşi va spune cuvîntul şi în falsa dispută cultură franceză -- cultură germană,
agitată conjunctural de diverşi oportunişti, nu fără încurajarea făţişă a
oficialităţii interesate.Ca "suflet etnic manifest",o culturănu poate fi, opinează
el, comparatăcu alta în intenţia de a o reduce la cealaltă, a o "umili" sau a o
"ucide" (nr, 30, 1941).Nici prejudecatacurentăprecumcă literaturagermanăar
cultiva mai mult fondul decît forma nu găseşte credit. Ea este risipită prin
observaţiaÎntemeiatăcă, în Germania,unde "critica şi programulteoretic sînt
forţe de propulsiea literaturii",problemaformeis-a pus cu acuitate,"conducînd,
în extrem,fie la artificiile geniale ale lui Arno Holz, fie la artificiile pur şi
simplu: ca ale expresioniştilorradicali"(nr. 54,1941).
Pledoaria pasionată în favoarea relatiilor culturale, singurele durabile,
dintre natiuni.
pleacă de la ideea caracterului unic al fiecărei culturi si, a
,
dreptului ei de a participa la dialog ca diferenţă constituităistoric. Pretenţiile
monopoliste sau hegemonice,pe temeiuri rasiale, în materie de cultură sînt
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întîmpinarede Traian Chelariunu doar cu argumentede bun simţ. El denunţă
teoria rasială ca pe o mistificarea adevăruluiprin transferulilicit al unui mit
literar - în sine inofensiv,ca orice ficţiune - în domeniul ştiinţei pozitive, cu
pretentii
Blunk poate
, de autoritate. Un poet .nordicisr" ca Hans Friederich
.
construi,la urma urmelor,în Nordmănner,un tip de erou metafizic,suferindde
"dorul de dor" şi irezistibil atras de alte orizonturi,ceea ce, punctează ironic
TraianChelariu,normanziisau vikingiiistoriein-au fost niciodată.De aici, însă,
Pînă la prezumtia
.
, de a lua un "curent literar", un cliseu,
" ca dovadă a existentei
unei rase superioare,îndreptăţitesă dicteze norme de conduită întregii lumi,
distanţa este enormă,Priorităţileistorice reale nu pot fi uzurpate cu argumente
puerile. "CulturaEuropeide azi e culturamediteranianăşi nu baltică sau a Mării
Nordului sau a Atlanticuluiseptentrional",iar "Renastereavine si ea pe drum
levantin" (nr. 5, 1942), conchide autorul. 'în consecinţă, Trian Chelariu
respinge cu argumentesevere pretenţiile"psiho-pedagogului"Ernst Krieck din
tratatul Prinzip der Weltanschauungund Problem der Wissenschajt,după care
"naţional-socialismular fi actualmenteunicul Weltanschauungpozitiv, avînd
însăşi viaţa drept numitor comun" (nr. 35, 1942).Din aceleaşi raţiuni se arată
circumspectîn legăturăcu resuscitareade către ŞtefanGeorgea mituluipoetului
profet,întrucît, nuanţeazăel, "profeţiinu apar decît la cotiturileistoriei şi atunci
iau chip de eroi ai faptei" (nr. 6, 1942).
Cu toate acestea,Traian Chelariunu neagă fundamenteleetnopsihologicc
ale culturii. Dimpotrivă:"Toate naţiunilelumii există, rezistă şi persistă numai
în măsura
care nu"toţi
se abat
de la disciplina
lor etnică",
adevăr
puternic
reliefat
de
culturaîn
germană:
scriitorii
germanivorbesc
despre.
o prestaţie
germană,
despre o viziunegermanăa lumii, despre stil şi comportamentgerman,judecată
şi cinste germană, rectitudine şi simplicitate germană. Toate sunt germane
pentru nemţi (... )". Orgoliu, orbire naţională,se întreabă Traian Chelariu?Nu,
doar "necesarul,firescul complexde superioritate pozitivă" care mobilizează
resurselebiologiceşi spiritualeale unui popor. Acestelementmerită a fi cultivat
şi nu grandilocvenţapatriotardăa supralicitatorilorideii naţionale(nr. 12, ] 942).
UrmărindconcluziileeseuluiInfluenţagermană în cultura română (nr. 21.
22, 23, 24, 1942) constatăm că ucenicul român şi-a însuşit bine lecţia de
demnitatea maeştrilor germani.Este rîndullui să afirme o originalitatespecifică
a literaturiiromâne,clădită pe o "disciplinăetnică"proprie,care se cere nu doar
identificată,dar si
în situatiile
, cultivatăconstient
,
, de contact si
? schimb de valori
cu alte culturi. El se arată adeptul influenţelor catalitice, fiind apropiat, în
această privinţă, de teoria lui Lucian Blaga. Comentînd,cu alt prilej, cartea lui
N. Tcaciuc-Albu,Goetheşi Eminescu(nr. 29, 1942),Traian Chelariu evaluase
cu destul scepticism munca de depistare şi nominalizare a unor influenţe
superficiale,de ordinul temelor,motivelorsau al nuanţelorstilistice. Adevărata
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influenţă germană s-a exercitat,din punctul lui de vedere,la un nivel mult mai
profund, ca un ferment care a produs "o foarte fertilă răscolirea zăcămintelor
nevalorificateÎncă" ale fondului şi sufletuluiautohton. El nu exclude premisa
unei afinităti
, dintre "adîncurile sufletului nostru nu tocmai meridional" si
,
spiritul german,care se rcpcrcuteazăasupraculturiiromâneca "un fel de vrajă",
încît se poate spune că "toţi românii crescuţi în mijlocul sau în imediata
apropierea culturii germanesuferă de prea mult fond, de prea mult sunet, cum
s-ar exprima Blaga". Dar, tine el să avertizeze, tocmai din această cauză,
"culturagermanănu (ne) poate fi de tot favorabilă.Rudimentare,dar cu atît mai
autentice, ritmurile ei frîng şi tulbură cristalizărilepur formale (... ), care, în
cultura română se supun unor măsuri şi tipare complet deosebite". Numai
Eminescuizbutise o "sintezăgenială"între "fondulnostru etnic, nerealizatpînă
atunci, şi cugetareaamplă,nemărginitde amplă,germană".Concluziasună şi ca
o recomandare:"Culturaşi mentalităţilegermanene favorizeazăcînd apelăm la
ele în vremi de sfîrşit sau început. Dar ele ne pot fi periculoase şi, foarte
probabi1, ne vor fi periculoaseîn fazele de precizareşi limpezire formală ale
simtirii
, si
, cugetăriinoastre".
Putem conveni că. în planul creaţiei propriu-ziselucrurile stau în felul
acesta, dar trebuie să adăugămcă orice întîlniredintre două culturi conduce,cel
puţin, la o mai bună clarificareşi sesizarea individualităţiifiecăreiaîn parte. Un
exemplude autocunoaştereprin celălalt,ca reacţiela impactulalterităţii,îl oferă
Traian Chelariuînsuşi,
, în nr, 42 din 17 octombrie 1942,cînd, incitat de lectura
unor fragmente din Tagebuch im Siiden a lui Friederich Bischoff, apărute în
revista .EuropaischeLiteratur",încearcăo circumscrierea personalităţiiculturii
române în context european. El schiţează C\.1această ocazie ojeorie foarte
interesantă,care, dacă nu este cu totul originalăîn punctul de plecare, rămâne,
pentru acea dată, una dintre cele mai ingenioasedin cîte s-au formulat.
Pornind de la ideea diferenţieriiculturilordupă miturile specifice în care
sublimează, Traian Chelariu constată că pentru culturile nordice, termenul
complementar,mitul Iecundatorîl reprezintă sudul solar, un fel de chemare
nostalgicăa originilor,dată fiind matca mediteraneanăa culturii europene.Prin
comparaţie,în cultura română nu există un mit al sudului, al Italiei, ceea ce o
diferenţiazăîn egală măsură de tipul nordic şi de cel sudic, fără să o izoleze de
ele. Individualitateaculturii române s-ar defini, după părerea lui, la răscrucea
axei meridionaleşi septentrionalecu axa vest-estică,prin care se manifestăo li
treia dimensiune: spaţialitatea scitică, orizontul deschis. "Ne sînt accesibile
deopotrivă atît profunzimile sufleteşti ale omului nordic cît şi vastitatea
orizonturilorscitice,iară deasupraacestoradîncimişi zări pluteşteînsoritul zenit
al sudului". Să retinem
că Traian Chelariu nu vorbeste
,
, de sinteză" ci de
echilibrul liber (analitic disociabil) al celor trei coordonate cardinale ale
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sufletuluiculturalromânesc.Aceastăinsolită trăsăturăar fi pusă în evidentă,pe
de o parte, de absenţanevoii de mituri străine,compensatoare,în cultura noastră
şi, pe de altă parte, de faptul că străiniisesizează,de obicei,numai cîte o latură a
originalităţiiei, după regula contrastului:pentru sudici sîntem nordici, pentru
nordici, meridionali,iar pentrucei din vest, orientali.,,Noiînsă ne uităm la ei şii înţelegem integral şi fără a le altera sufletul, deoarece ne simţim acasă în
tustrele aceste perspective ale vieţii sufleteşti. Iată de ce sint recunoscător
destinului că mi-a îngăduit să fiu şi să pot rămâne român liber în ţara lui",
încheie Traian Chelariu, încrezător în viitorul culturii româneşti, în ceasul
sintezei, "cînd ne vom găsi în meridian".Orgoliu'1,delir patriotic",ne întrebăm,
la rîndul nostru. Nu, doar "necesarul, firescul complex de superioritate
pozitivă",ale cărui efecte miraculoasele descifraseşi le vedea atît de bine puse
în valoarede culturagermană.
Este greu de spus, în încheiere, dacă literatura germană se recunoaşte
măcar în parte în imaginea pe care i-o pun dinainte tinerii de la "Universul
literar", în perioada 1938-1944.Desi
, lucreazăeu modelulîn fată,
, ca si
, pictorul
artist, comentatorul literar nu-şi mai face demult un ideal din fidelitatea
fotografică, Receptarea este asemenea unei oglinzi magice, care împrumută
obiectuluireceptattrăsăturilereceptorului.La rîndul lui, nici acesta nu are chip
cu totul individual, cum se iluzionează a crede. Ca profesionist, însă, el
păstrează, mai mult sau mai puţin, conştiinţa rolului mediator şi moderator al
prezenţei sale în punctul de închidere a circuitului care leagă opera de
destinatarul ei, Ascendentul comentatorului de literatură asupra cititorului
obişnuit, ca şi asupra scriitorului, este asigurat tocmai de aJeastă poziţie
intermediară,aparentsubalternă(de secundantal actanţilorprincipali).Mai mult
decît cei doi, el conservă şi utilizează conştient, în exerciţiul său, memoria
genului şi a literaturiiîn general. Aceastaîi dă dreptul de a spune autorului că
opera lui, deşi "unică",nu este unica posibilă,iar cititorului,că nici o opinie nu
este infailibilă sau definitivă. Nici chiar a lui, a criticului, deoarece privilegiul
de care vorbeamnu-i asigurăşi invulnerabilitatea,
De aceea, cînd se adreseazăcititorului cu cuvintele lui Traian Chelariu:
.Nu-ti,. pot oferi întotdeaunanumai ineditul si
, absolut valorosul.În nici un caz
însă nu-ţi VOIaduce zarzavatliterar (nr. 31, 1942),deşi perfectonest, el se poate
înşela.
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