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MIHAIEMINF..8CU.
NATIONALE
WERTE
- INTERNATIONALE
GELTUNG,
hrsg,
vonIoanConstantinescu,
MUnchen,
Sudosteuropa-Gesellschaft,
1990,150p.
Abiaieşit de sub tipar,volumulMihaiEminescu
NationaleWerte- Internationale
Geltungconstituie
un al unsprezecelea
tom scosde Si.idosteuropa
Gesellsehaft,
în colecţia
"Si.idosteuropa
Schriften",
precumşi a cincizeci
şi optapublicatie
scoasăde Sudostdeutsches
Kulturwerk
(înseria"Wissenschaftliche
Arbeiten").
Ambelesocietăţiactivează
în Munchen
şi
se implicădirect'în acţiuniculturaleîn favoareaculturiişi literaturiiromâne.Editorul
volumului
de faţăesteIoanConstantinescu,
de la universitatea
dinAugsburg,
autoral unor
foartebuneculegerianterioare
despreCaragiale
(Caragiale:
FacettenseinesWerkes,
1984)şi
Eminescu
(Eminescu
imeuropăischen
Kontext,
1988).Culegerea
destudiidedicată
luiCaragiale
esteceadintîilucraredespremarelenostrudramaturg
apărutăîn Germania
din 1912Încoace.
Totlui IoanConstantinescu
i se datorează
şi editareaa douăvolumedesp}eMirceaDinescu
(1991şi 1992),însoţitedebunetraduceri.
'
în iulie 1989,s-a desfăşurat
la Augsburg,
sub auspiciileUniversităţii,
un colocviu
ocazionat
decentenarul
morţiiluiEminescu.
NiciuninvitatdinRomânia
nu a pututparticipa.
Intervenţiile
lor au fostînsătipăriteîn volumulde faţă,întregindastfelprofilulanunţatal
colocviului:
"valoarenaţională- apreciereinternaţională".
Desigur,estefoartedificilca, în
cazulunuipoet,maialesal unuiacareesteîntemeietor
detradiţie,săpoatăfi aflatunnumitor
comunpentrurelaţiaenunţată.
SeÎntrevăd
Însăla totpasulrecursulla comparistică,
trimiterea
la contextul
literareuropean
al epocii.Douădinstudiilecuprinse
în volumsîntedificatoare
sub
acestraport.Estevorba,maiîntîi,deacelaintitulat
DieirealeChromatik
alsStrukturelement
im
WerkvonEminescu
(Cromatica
irealităţiica elementstructuralal opereilui Eminescu)şi
datoratluiIoanConstantinescu.
Autorulareîn vederefrecvenţa
şi calitateaîntrebuinţării
unei
coloristici caresă se îndepărteze
de reteta"ut picturapoesis=.Este
subliniatfaptulcă nici la
VasileAlecsandri,
nicila DimitrieBolintineanu
nu potfi întîlniteexemplede destructurare
a
lumiicotidienecu ajutorulcromaticii.
Cu Eminescu,
se intrăînsăîntr-uncontexteuropean,
ilustratpe largdeIoanConstantinescu.
Numeroasele
excerptări
dintexteleeminesciene
vinîn
sprijinultezeidintitlulcomunicării,
detaliindu-se
particularităţile
cromatismului
soarelui,al
aerului,al metalelor
şipietrelor
preţioase,
al vegetalului
şi al acvaticului,
al umanului.
Maiales,
aici,în ceeacepriveşteomul,sîntadusecontribuţii
incontestabile,
caresubliniază
modernitatea
versurilor
eminesciene,
cărorale esteinsuficientăcoloristica
"reală"şi careapelează,drept
urmare,lanoicombinaţii
lexicale,
detipul"tîmplabateliniştită,cao umbrăviorie",Cromatica,
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subliniază
in concluzie
IoanConstantinescu,
a devenitla Eminescu,
o sintezădemodernitate
şi
a contribuit
la afirmarea
uneibunepărţia poezieinoastreulterioare.
în aceeaşitonalitatetemperatăse situeazăşi studiulLenauund Eminescu,Die
Leistungsfiihigkeit
einesYergleichs.
(LenauşiEminescu.
Valenţele
uneicomparaţii),
datoratlui
HorstFassel,O bunăpunerein temă,o cunoaştere
autorizată
nunumaiI opereicelordoipoeţi,
dar şi a bibliografiei
careîi priveşte,precumşi, nu în ultimulrind,o înţelegere
corectăa
posibilităţilor
şi datoriilorcomparisticii
l-audeterminat
pe autorsă reevalueze
în modcritic
toatecontribuţiile
anterioare
careau discutatposibilele
afinităţidintrepoetulromânşi poetul
german.
Restabilind
unechilibru
necesartiemultăvreme,HorstFasseltrecein revistăcelemai
de seamăcontribuţii
depînăacumin careaufostanalizate
similitudinile
Eminescu
- Lenauşi
subliniază
caracterul
circumstanţial
al asemănărilor,
rezumate
adeseala suprafaţa
opereisaua
biografiei.
în afaraunuicadrufoartegeneral,dictatmaicurindde epocă,decîtde afinităţi
structurale,
paralelismul
amintit,estede părereHorstFassel,aduceîn discuţiemai curînd
posibilităţi,
decîtrealităţiliterare.
Foarteapropiate
de temeiulprofundal intervenţiilor
luiIoanConstantinescu
şi Horst
Fassel sint paginile semnatede Wolf von Aichelburg:Eminescuau! deutsch.
Ubertragungsprobleme
(Eminescu
în germană.
Probleme
aletraducerii).
Semnatar
al unoradin
cele mai subtileversiunigermanedin operaeminesciană
(1972,1975,1989),Wolfvon
Aichelburg
constată,de la bun inceput,"fatalitatea
geografică"
abă.utăasupraliteraturii
române,carea determinat
necunoaşterea
valorilor
ei deosebite,
marginalizate
în raportcu ale
unor popoareeuropenefavorizatede dispunerea
centraleuropeană.
Traducătorcerebral,
Aichelburgpledeazăpentruîncadrareaversurilorlui EminescuÎntr-uncontextgerman
corespunzător,
ferindu-le
de clişeelepe carecititoruldejale cunoaşte
dinproprie-iliteratură.
Aceastaar insemnao apropiere
a poetului
romândecititorulgerman,
înseamnă
"a-lgermaniza
puţintel"("ihneinkleinwenigeinzudeutsehen"),
acoloundeşi cît esteposibil.Deciefectul
stilisticpresupune
cunoştinţe
foartelargiin celedouăliteraturi,
aproximarea
echivalenţelor
nu
numaiartistice,dari spirituale.
Tălmăcirea
devineastfelunautenticactde culturăşi face'ca
"urechea
germană
sănurămînăsurdă"la originalitatea
poetului
român.
Receptării
luiEminescu
în spaţiulgermanîi dedicăGeorgCojerean
cîtevapaginifoarte
dense,în Yersuch
einerDarstellung
derEminescu
- Rezeption
imdeutschen
Sprachraum
(Eseu
asuprareceptării
eminesciene
in limbagermană).
Sînttrecuteîn revistătraducerile
şi studiile
germane,
delaMaiorescu,
MiteKremnitz
şi Carmen
Sylva,la 1.Scurtu,Fr.Lang,LazarGusho,
Th,Fruhm,AlfredNoyer- Weidner,
pentrua seincheiacuEvaBehring,
KlausWeitman,
Hans
Diplich.
Răspîndirea
operei•luiEminescu
in Italiao discutăLuminiţa
Fasselîn ZurEminescu
Rezeption
in Italien.(Despre
receptarea
luiEminescu
în Italia).Subliniind
valoareaantologiei
apărutein colecţia"Eminesciana"
pe aceastătemăautoareadezvoltăcontribuţia
profesorului
milanezGinoLupi,alecăruimeritesintaflateîn tentativa
dea-lfacecunoscut
pemarelenostru
poetpublicului
italiancudeosebire
prinparalelisme
cuo literatură
familială
acestuia(Petrarca,
Tasso,Leopardi).
Demnăde remarcatmi se parea fi şi alăturarea
- evidenţiată
de Luminiţa
Fassel- pecareo faceGinoLupiÎntreEminescu
şi G.A.Becqer,Esteremarcată
de asemenea
pertinenta
observaţiilor
cercetătorului
italiandinStoriadellaletteratura
romena(1955şi 1968),
precumşi din numeroasele
articoleînserateîn Dizionarlo-Bompiani
delle opere e de;
personaggi
(1946-1954),
difuzatin lumeaîntreagăprinversiunifranceze,
germane,
spaniole,
portugheze.
Comparistica
rămînetotuşidomeniul
la carese apeleazăfrecventin volumuleditatde
Ioan.Constantinescu,
atîtin studiiledejaamintite,cît şi în altele,precumacelaintitulatDer
Toposder Liebeals Leiden(foposuliubiriica suferinţă),semnatde VioricaSandu
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Se pleacăaicide la premisacă, începîndcu Eminescu,
literaturaromânăa
renunţatdin ce în ce mai mult la mentalitatea
orientalizantă,
.Motivultrubaduresc
al
"tribunalului
iubirii"esteaflatîn Venere
şi MadonlJ
şi în Scrisoarea
Il, subliniindu-se
faptulcă
poetulromâna renunţatla aspectulorientalal motivului
,,iubiriica suferinţă",
amplificînd
tematicaeuropeană.
Aspectul
complementar
al "demitizării"
esteşi el folositde Eminescu
în
tradiţialiteraturii
occidentale.
LeNord.Repereel complementaire
dansla mythologie
dacede
M>Eminescuse intituleazăcomunicarea
lui MarinBucur,în care se aduc argumente
substanţiale
pentrutitlulîntregului
volum.Poetulromân- se afirmă- a imaginat
dramamitică
a dacilorsubsemnullegendelor
nordice,
tangenţele
producîndu-se
într-olumea absolutului.
în
literaturanoastră,Eminescu
facesă coboarespresudmitologia
Nordului,
pe careo aşazăîn
loculmituluiRomei.Periculoasă
pentruDaciaerateroareasudului,
salvatoare
- alianţanordică,
eroiiînvinşiai Dacieiadoptindregatuldivinitll.\iior
septentrionale
spre a-i salvapropria
origine.
Studiulsemnatde ArturGreive,GerdaSchulerşi IonTaiosse opreştepe largasupra
surseieminesciene
a epitetului
"dulce",cu deosebire
în Ce-Iidoresceu ţie, dulceRomânie?
Estepresupusă
o influenţă
a unorimaginidinChanson
deRoland,apărutîn traducere
germană
la 1861şi cunoscut
probabil
deEminescu,
darnu sîntneglijate
niciconstrucţiile
asemănătoare
întîlnitela scriitoriromânianteriori,
precumNegruzzi
sauAlecsandri.
Totasupraunorversuri
de tinereţese opreşteşi PeterNeuhofer,
în studiulZurdlchierlsche
Entwicklung
Eminescus
(Despre
evoluţia
poeticăa fuiEminescu),
comparînd
douăversiuni
alepoezieiDinstrăinătateşi
reliefînd,pe bazauneiminuţioase
analizetextuale,efortultreceriide la o poeziepatriotică
la
unadeiubire.Altedouăcomunicări
sîntsemnate
deSvetlana
Paleologu
Mattaşi milaGregori,
Volumul
se încheiecuuntabloucronologic
al vieţiişi opereiluiEminescu
şi cu o bibliografie
primarăşi secundară,
cuprinzînd
esenţialul
pentruuncititordelimbăgermană
(ambelealcătuite
deVioricaSanduConstantinescu).
Elegantşi sobru(copertă
deRaduA. Maier),temeinic
alcătuit,volumul
îngrijitde Ioan
Constantinescu
reprezintă
o nouăşi remarcabilă
contribuţie
la cunoaşterea
literaturii
noastreîn
Germania.
I DanMănucă
MIRCEA
ELIADE,
Jurnal,voI.I-II, ediţieîngrijităde MirceaHandoca,
Bucureşti,
Humanitas,
1993,607p. + 558p.
Sobrădestăinuire,
JurnalulluiMirceaEliadeoferăcititorului
traseece se intersectează
înpunctecare,laprimavedere,
pardiverse,
darauÎnsubsidiar
experienţa
singulară
a savantului
român.Jurnalul,ca şi Memoriile,
completează
imaginea
percepută
de lectorprinparcurgerea
volumelor
de beletristică
saude istoriareligiilor,
deeseurisaude articolepublicate
în ţară,în
presainterbelică
sau,maitirziu,in străinătate.
Cîtevanuclee,în jurulcăroragravitează
alteînsemnări,
se recunosc
în primulvolumal
Jurnalului.
Timpul,subdiferiteparadigme,
doruldeţară,generaţia
al căreiconducător
spiritual
a fost,genezacărţilorsale,diasporaromânească,
viaţaca o iniţierelabirintică,
sacralitatea
cosmică,
universul
opereiştiinţifice
şi celal beletristicii
sînto partedinproblemele
majorecu
cares-aconfruntat
scriitorul
şi savantul
MirceaEliade.
Timpul,aceastădimensiune
a existenţei
omuluiprinvremelnicie
în eternitate,
revine,cu
o persistenţădevoratoare,
în întreagaoperăeliadescă,Cunoaşterea,
prin mit, a timpului
primordial
îl conduce
pecititorsaupecelcepracticăritualul,sprerevelarea
absolutului.
Căzut
în istorie,omulse poatesalvareintrîndîn timpulsacru.întoarcerea
în illo temporeprin
"transcenderea
Istoriei"esteun act de libertate;aici sălăşluieşte
şi libertateapoeţilor,în
încercarea
lordea devenicontemporani
cuactulprimordial
dezămislire
a limbajului,
ca i cum
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---------------------------------------------acesta"n-ar fi fost uzat, mistuit,profanatde Timp".Cindultimulpoet va recunoaşte
"condiţionări
leIstorici",
atuncisevaproduce
inevitabilul:
,,Dumnezeu
sevacoborîpe.pămîntşi
va spune:«Messieurs,
on ferme
...»" Dar cărţilesînt purtătoareşi ale altui timp:pentru
posesorul
loreleînseamnă
"timpconcentrat,
istorie".În 1946,desfăcînd
lada00cărţiexpediată
de la Londra,fiecarecarteii aduceamintelui MirceaEliadede bombardamente,
de orele
petrecutela BritishMuseum
în 1940.Un alt senspe careîl poatecăpătacartea,maiprecis
jurnalul,esteceldetimpconcret.Notaţiile
dinjurnalsîntpentru,,maitirziu",sîntfragmente
de
timpcenusevorpierdeînuitare,ci vorfi contemporane
cutimpulviitorilor
cititori,
Oaltăfaţăa timpului
seregăseşte
în spectacolul
deteatru,Vorbindu-le
studenţilor
despre
teatru,MirceaEliadeîşiexpuneideeadinnuvelaAdiol.
..: "Levorbesc
despretimpulconcentrat
al spectacolului:
cumseiesedintimpulistoric(prezentul
cronologic)
şi sepătrunde
într-unalt
ritm temporal".In Adio!
... actoriiconcentrează
în durataspectacolului
întreagaistoriea
omenirii,Cincisecundecorespund
"celorcincisecolecaredespartultimacreaţievedicăde
primaUpanishadă.
.." 1.Totodată,
in dialogul
dintreactorişi publicsepercepediferenţa
dintre
timpulspectacolului
şi timpulcronologic.
Spetatoriitrăiescîn secolulal XX-leaşi nu se POl
'intoarce
înapoiÎntimp.,,Noi- spuneactorul-putem,'pentru
că sintemactori,adicăparticipăm
la mister,retrăimcondensat
întreagaistoriea religiilor"
2, Şi în romanulNouăsprezece
trandafiri,prinreprezentaţiile
scenicese reeditează
momentede marevibraţiesufletească,
adevărate
actede şamanism,
Evadarea
dintimpulprofanîn timpulsacruse faceprinritualul
spectacolului,
prinmuzică,
gestşi cuvînt.
Avîndu-şi
esenţaîn aceeaşitemăamplăa timpului,
dorulde ţarădevineun laitmotiv
pe
parcursul
Jurnalului.
Peisajesauîntîmplări
ii evocăluiMirceaEliadeaniipetrecuţi
în România.
Veştile
primite
dinIară
îl descumpănesc:
arestările
1946îl deprimă,
secetadinacelaşi
anO
îi
esteduşman
şi lui.
n octombrie
1946primeşte
deladin
Bucureşti
,,Revista
Fundaţiilor
Regale".
adevărată
crizăde deznădejde
urmeazălecturării
revistei.Motivul:
"înstrăinarea
de adevărata
meavocaţie,aceeade scriitorromân".Niciodată
Eliadenua abdicatde la statutulde scriitor
român,nuşi-aabandonat
patriadinlimbaromână.
Unuportmoral,dupăcumelînsuşinotează,
i-afost,,mituldiasporei
româneşti,
caredă
sensexistenţei
melede exilat".Dorul,Mioriţa,Eminescu
sîntcomorişi ale diasporei
În care
Eliades-aIntegrat
încercînd,
prinarticolele
publicate
10diferiteperiodice
delimbăromână,să
atragăatenţiaasupradezastrului
şi teroriicomuniste
dinţară.O notă<linmartie.1948defineşte
diaspora
românească
desemnîndu-i
continuitatea
depăstrătoare
a valorilor
spirituale
naţionale:
.Diasporaromânească
- prelungire
şi amplificare
a transhumanţei
păstorilorromâni,Rolul
nomadismului
pastoralîn spiritualitatea
populară
românească,
opoziţiafaţăde lumeaînchisăa
plugarilor
sedentari.
«Dorul»,
Mioriţa,şi cîtealtedincelemaifrumoase
balade- creaţiaacestui
nomadism",
(p,136).
Peisajele
româneşti
îl bîntuieneîncetat;
străbătînd
meleaguri
îndepărtate
el setranspune
în timpulcopilăriei
şi al tinereţii
- eternăreîntoarcere
al căreiefectdurerosl-arfi pututdistruge
treptatpeomulEliadedacănuşi-arfi găsitechilibrul
inmuncadecercetător
minuţios
al istoriei
religiilor:
"înţelegîncăo datăcîtdemultmăapărămuncaşi erudiţiade dorulpămîntului
şi al
văzduhului
dincareamfostdesprins".
Lanuricumaci,o plimbare
Îtflmunţi,îi evocăamintiri
dragi.în 1950ideea că firul vieţii se poaterupe oricind,că a rămasprintrepuţinii
supravieţuitori
ai generaţiei
saleîl nelinişteşte,
îşi dă seamacă "aproape
toţiprieteniicu care
urcamverilepemunteaumurit- pefront,inlagăre,Înînchisori.
Mănumărprintreceidoi,trei
supravieţuitori
dintr-ungrupde pestedouăzecide tineri(în 1933--34,
nimeninu împlinise
treizecideani...)".
1MirceaEliade,Incuriela Dionis,Bucureşti,
CarteaRomânească,
1981,p. 111.
2MirceaEliade,op.cit"p, 114.
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Cucîtămîndrieîşiaminteşte
eruditul
romândegruparea
"Criterion",
deprogramul
şi de
membriiacesteia.Prinextrapolare,
popularitatea
tinerilorde la "Criterion"
esteasemuităcu
"vogaexistenţialistă
a Parisului".
Rolulintelectualului
in menţinerea
identităţiişi demnităţii
poporuluia fost foartedes subliniatde savantulromân.El a perceput,încă in ţară fiind,
ignorarea
loculuiintelectualului
pe scarade valoriale naţiunii,ignorarevoităde autorităţile
vremii,1ncit"Criterionul"
i separeunargument
palpabilşi imediatce-isusţineincrederea
in
vocaţiaintelectualului:
,,«Criterionul»
a insemnat
depăşirea
momentului
universitar
in cultură,
coborîrea
intelectualului
in arenă,contactul
directcupublicul,
indeosebi
cutineretul;
exactceea
ce au incercat,şi izbutit,existenţiali
ştiiparizieni".
Sesizind,
cu durere,perspectiva
redusăde
impunere
a valorilor
româneşti
dincauzanecunoaşterii
limbiiromânepe planinternaţional,
a
lipseiei deautoritate
faţădelimbiledelargăcirculaţie,
MirceaEliadesubliniază
in însemnarea
dinnoiembrie
1946:.Dacă«Criterionul»
ar fi avutun alt instrument
de expresiedecitlimba
română,ar fi fostconsiderat
dreptcelmaiinteresant
precursor
al existenţialismului
francezde
astăzi".
O scrisoare
de la Constantin
Noica,dincareEliadereproduce
unfragment,
îl afectează
profundcăciestevorbadeanul1947,ance aparţine
închisorii
culturiiromâneşti.
MirceaEliade
surprinde
un segment
de "timpconcret",
la datade 15iulie,în Jumal:,,Amtrăitşi trăimaşa
datorităgeografiei
ti destinului
nostruistoric.Generaţia
meaa avutmarelenorocsăsedezvolte
şi să-şiînceapăcreaţiadupă1918,adicădupăprăbuşirea
celordouăimperialisme,
rus şi
german.
Douăzeci
deanidelibertate,
atîtane-afostîngăduit!
..."
Depărtarea
faţădeţarăca distanţăin kilometri,
darnu depărtarea
spirituală,
estevăzută
cao iniţiere,cao probăa labirintului.
Creatorul
NopţiideSlnziene
îi propune
lui VintilăHoria
camodelpeDante,nupeOvidiu.
Aceasta,
deoarece
arerevelaţia:
"desţărarea
cao lungăşi grea
încercare
iniţiatică,
menităsănepurifice,
sănetransforme.
Patria,depărtată,
inaccesibilă,
va fi
caunParadisin carenereintoarcem
spiritualiceşte,
adică«înspirit»,în taină,darreal".
Redactarea
zbuciumată
a romanului
Noaptea
de Sînziene
îl facesă simtăşi maidureros
lipsacelordragide acasă,despărţirea
de tinereţe,de trecut,de hirtiiledin adolescenţă,
de
corespondenţă,
dosarele
primelearticole.
şi-o pronunţă'r=
şi cade,
implacabilă,
caode
sabie:
"Aici,cu
în «Occident»,
nusuntSentinţa
decîtunfragment".
Revenind
la aUăcoordonată
a Jurnalului,
ni serelevăsavantul
MirceaEliade.La 1 iunie
1960acestanoteazăo adevărată
proferume
de credinţă:
rostulcercetărilor
saleÎntr-untimpîn
care"Natura",
totmaidesacralizată,
estepecalesă-şipiardăconotaţiile
pentruminteaşi inima
omuluimodem."Cred--explicăEliade--că potsă mănumărprintrepuţiniieuropenicareau
reuşitsă revalorifice
«Natura»,
descoperind
dialectica
hierofaniilor
şi structurareligiozităţii
cosmice.(...) eu am ajunsla sacralităţile
cosmicereflectîndla experienţa
de fiecarezi a
ţăranilorromânisaubengalezi.
Amplecatdecide la situaţiiistoricecontemporane
şi de la
valoriculturalevii". (p, 367).Pe aceastădimensiune
a concepţiilor
arhaice,primitiveşi
primordiale,
Eliadese întîlneşte
cu operalui Brâncuşi;
admiraţia
pentrucreaţieşi pentruom
esteîntunecată
dereproşul
cănua îndrăznit
să-Icunoască
personal
pemarelesculptor.
Numede prestigiu,
atitromâneşti
cit şi străine,aparîn însemnări,
ştiutfiindfaptulcă
savantul
româna purtato corespondenţă
deosebit
debogatăîn toatecolţurile
lumii.
Totodată,sîntemmartoriitravaliuluiepuizantîntru zămislireacărţilordintrecare
spicuim:Techniques
du Yoga,SecretullYuluiHonigberger,
Le Mythede l'EternelRetour,
Noapteade Stnsiene,
Nostalgie
du Paradis,J2()()()
de capetede vite,Fp.taCăpitanului,
Pe
stradaMtntuleasa,
Laţigănci,FromPrimitive
10Zen,In curtela Dionis,Memorii,
însoţitede
comentarii
privindreceptarea
lordecătrecriticadespecialitate
şi depublic.
_
Nuvela12000decapetede vitesălăşluieşte
în labirintul
ginclirii
luiEliadetimpde"vreo
cinciani" pînă cîndeste scrisă;la micro-romanul
Pe stradaMlntuleasa
trudeşte"uneori
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opt-nouă
ceasuripezi".Plasatin decorul
Bucureştiului,
acestati permiteluiEliadeo afundare
"penesimţite
într-omitologie
bucureşteană
rămasăîn adormire
cincisprezece
ani".
Scriitoruldecodifică
o partedin simbolistica
nuvelelor
sale.Astfel,"sensulsecret"al
nuveleiPoduleste"camuflajul
misterelor
în evenimentele
realităţiiimediate".
PrinUJţigi'Jnci
se consacră"prelungirea
mituluiîn literatură"
căci,.lAligdnci(şi alte nuvelede acestfel)
revelează
semnificaţii
nebănuite,
di:tsensvieţii«detoatezilele»".
Romanul
carel-aobsedatşi i-afost,separe,foarteaproape
desuflet,s-anumitNoaptea
de Stnziene.
Scriitorul
îşi propunetrecereade la "timpulfantastic"
al începutului,
Ja "timpul
psihologic"
şi la "timpulistoric",
pentrucafinalulsăfieproiectat
în "timpulfantastic".
în 1951
raportîndacestromanla Maitreyi,romanultinereţiisale,Eliadeîl numeşte"operamea de
maturitate".
Vizualizează
imagini,scrieca în transă,cu multeversiuni,
cu emoţie.în Jurnal
personajele
romanului
sîntoameniviicareparsă-şisugereze
singuridestinul
în faţaautorului
lor.Şi,cutoatecă succesul
nuestecelsperatderomancierul
MirceaEliade,elrămînestatornic
în conştientizarea
valoriiNop,iide Sînziene:
,,Darastanu-misdumbreşte
admiraţia
pe careo
amfaţădeaceastăcarte,fărăîndoialălucrulceimaibunpecarel-amscrispînăazi"(p.283).
UnadevăratuniversesteJurnalul,o lumeîn carese facsimţiteşi deznădejdea
dar şi
bucuria,speranţadar ,i semnelede întrebare.
Ţări,continente
I-auprimitpe acestom pe
"traiectoria
vitalăşi culturală:
Bucureşti
- Calcutta- Lisboa- Paris- Chicago".
Jurnalul
păstrează
fragmente
de timpşi o mişcarein dublusensare100c:
cititoriidevincontemporanii
însemnărilor
luiEliade,iaracestadevinecontemporanul
orelornoastredelectură.
Ofelialchim
MIRCEADINESCU,
Lyrik.Revolution
und âas neue Europa,hrsg. von Ioan
Constantinescuund
Henning
Krauss,
Augsburg,
1991,138p.
în seria"Conferinţele
universitare
dinAugsburg",
a apărutfoarterecent,cunumărul21,
unvolumdespreMirceaDinescu.
EditorisintIoanConstantinescu
şi Henning
Krauss,Celdintîi
a scosîn aniidinurmăaltedouăcărţi,unadedicată
luiCaragiale,
altaluiEminescu.
Oaspeteal Universităţii
din Augsbug- una din.celemai faimoasede pe bătrînul
continent
- poetulromâna conferenţiat
şi apoia cititdinpoeziileproprii.în februarie1991,
senatulaceleiaşi
Universităţi
i-aconferitdistincţia
decetăţean
deonoarecu tiUuacademic.
I-a
fostacordată
pentru"angajarea
curajoasă
în apărarea
demnităţii
omeneşti
într-unregimtotalitar
si edificarea
uneiordinisocialeumane".
,
Primelepaginialevolumului
sîntsemnate
derectorulUniversităţii,
JosephBecker,care
faceo prezentare
a luiMirceaDineseu,
o expunere
a receptării
luiîn spaţiulculturiigermane,
precumşi o .Jaudatio",
în care,întrealtele,poatefi citităurmătoarea
apreciere:
"precum
Vaclav
Havel,tot aşaa aşezatşi aşeazăMirceaDinescumicafericirefaţăin faţăcu utopiaşi riscul
transpunerii
ei inumaneîn practică".în traducerea
LianeiStrauss,urmeazăalocuţiunea
de
răspunsrostitădeDinescu
la 8 mai1991.Intitulată
Impotriva
prejudecăţilor
luiPlaton,aceasta
pleacăde la premisacă mediileacademice
sint,în principiu,
partizane
alecunoscutei
teoriia
filosofului
grec,dupăcare,poeţiitrebuiealungaţidincetate,căciconstituie
IIDrău exemplu
pentruceilalţicetăţeni.
Dupăo seriedeconsideraţii
înmarginea
eeninientelor
dinRomânia
din
decembrie1989,continuă:,,Mi-efoarteteamăcă, dacănu vomgăsi împreunăo soluţie,
cetăţenii
Europeide estvorpăşiin secolulal XXI-lea
in chipdecetăţenideclasaa doua".Tot
LianaStrausstraducecuvintele
luiMirceaDinescurostite,conform
tradiţiei,cu acelaşiprilej
(Realismsocialistşi suprarealist).Scriitorulromânface o apreciereexactăa situaţiei
dezastruoase
dinculturaromânească
dinaintededecembrie
1989,datoratăcenzurării
drasticea
tuturormijloacelor
de expresie.
Oamenii
aucăutatsă afleadevărul
prinintermediulficţiunilor
literare,maialesaleaceloradinpoezie,Cenzura
grosolană
ocaziona
aceastăpreferinţă
şi faptul
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esteexemplificat
deMirceaDinescu
printr-oîntîmplare
verosimilă
şi apoiprinîncercarea
de a
explicamecanismul
exprimării
artisticeîntr-oRomânie
aflatăsubdictatură.
"Amîncercatsă
vădrealitateaşi să exprimla modulrealistceeace amvăzut.Desigur,
nu în chipdirect.Am
făcut-oincifrat.Amfolositparabolaşi astfelam reuşitsă-iînşelpe cenzori".Se ilustrează
genezaunorpoezii,dezvăluindu-se
mesajullordizident,
sefacaprecieri
asupravalabilităţii
sau
lipseide valabilitate
a poezieipolitice."Sîntde părerecă soartaunuipoetnutrebuieneapărat
legatădeo realitate
determinată
a unuitimpanume".
Confesivă
a fost alocuţiunea
lui MirceaDinescuprezentată
la 14 mai ]991,tot la
Universitate.
"Deşinupar,sîntuntimid.Şi cîndse vorbeşte
desprescrisulmeu,devinşi mai
timid.Aceasta
cutoatecă,prinviaţaşi prinscrisulmeu,amvoitsădistrugimaginea
tradiţional
romantică
a poetului,
a unuipoet-robot".
Aceasta
ar fi comunăscriitorilor
dintoateţărileesteuropene,
generată
decircumstanţele
politicecareaudeterminat
capoeziaşi cuvîntulsăajungă
aiciarme.Avîndîn vederecă politicaesteîn genereo nefericire
pentrusocietate,
s-aprodus,
prinpolitizare,
şi o pierderepentruscriitor.Dar,apreciază
poetulromân,estevorba,probabil,
de o fazăde acumulare,
careprecededorinţeide întoarcere
la masade scris.Origineaunor
poezii,întorsătura
lor subversivă
constituie
substanţa
celorrostitede MirceaDinescuîn faţa
universitarilor
germani.
Serefaceatmosfera
de dinaintede decembrie
1989,se explicăadresa
unorversuri,a unormetafore.
în interviurile
publicate
deunziaraugsburghez
şi alecărorÎntrebări
aufostformulate
de
IoanConstantinescu,
HaosKrebsşi KlausWittmann,
MirceaDinescususţinecă a incercatsă
eviteo localizare
preastrictăa imaginiipoetice,pentruca versurilesalesă aibăo bătaiemai
lungă.Dealtfel,se afirmă,pentrucă tintesc"celula"tipuluide societatetotalitară,imaginile
sîntvalabileşi pentrusituaţiacarea existatpînănudemultşi în Bulgaria,
PoloniasauU.R.S.S.
Artizanal opinieipotrivitcăreiascriitorul
trebuiesă facămereupartedinopoziţie(înpolitică,
desigur),MirceaDinescuopinează
că, dacăar fi rămasun politician
activ,nu ar fi acceptat
decît conducerea
unui "Ministeral Opoziţiei".Referinda-se
la conjunctura
existentăîn
primăvaraanului1991în România,scriitorulrăspunde:
"Ia noi, mulţicredcă democraţia
înseamnăa ieşi in stradăşi a aruncacu pietreîn ferestreleParlamentului".
Ar fi vorbade
psihologia
rudimentară
a unoroameninumiti"funcţionari
ai protestuluif,
care ar parodia
revoluţia
dindecembrie
1989.
'
Lacîtevazile,MirceaDinescu
a participat
la altăîntîlnirela Universitatea
dinAugsburg,
precedatăde o prezentare
făcutăde prof.dr. HenningKrauss,de la catedrade romanistică,
autor,în acestvolum,şi al articolului
Alergiatiranilorfarăde cuvinte.
Sepuneaiciproblema
modalităţiide înţelegerea poezieilui MirceaDinescuîn Germania,se fac trimiterila
disidenţele
literareale lui Breeht,Aragon,Eluardfaţăde Germania
nazistă.Esteremarcat
caracterul
nonconformist
alliriciipoetului
român,predominanţa
motivului
"lumeape dos"(die
verkehrte
Welt),coexistarea
a douăimaginiopuse,a originalităţii
şi a copiei;"distanţadintre
lumearealăşi lumearăsturnată
şi apropierea
lumiirăsturnate
delumeareală- amîndouă
produc
nemulţumiri
faţăderealităţile
curente,
provoacă
reacţiascontată
a cititorului".
Prezentarea
uriei
lumidenaturate
este,în poezialuiMirceaDinescu,
directpolitică,iarîn contextul
ateismului
de
statşi al colaboraţionismului
clerului,versurile
luirealizează
chiaro teodicee.
Cineîl redape
Dumnezeu
în lumearăsturnată,
cineseîndoieşte
deel sauparea seîndoiacelatrebuiesă pună
subsemnulîndoielii
propriul
luiroldecreatoral lumiidecuvinte.
Substanţiale
paginidesprepoezialui MirceaDinescuscrie,în volumulpe care îl
prezentăm,
IoanConstantinescu,
în articolul
Politicul
şi contopirea
temelor,plecînddela ideea
că în Europasecoluluinostrupoeziapoliticăa ajunsun fel de speciea literaturii,în care
poeticulesteîndepărtat
prinaccentuarea
politicului.
La scriitorul
român,în schimb,politicul
reiesedin magiacuvintelor,
din bogăţiaimaginativă
şi din structuracarnavalescă.
Aceasta
explicăpentruce versurilelui nu au valoarede conjunctură,
Temelese amestecă,precum
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eroticu1cu politicul,poeticulcu thanaticul,
politiculcu thanaticul,
ereticulcu thanaticul,
Politicul
cîştigăastfelin substanţă
metafizică.
Cîtevapoeziiincănepublicate
in România
(traduse
in germană
deIoanConstantinescu)
şi o biografie
cudateesenţiale
întregesc
unvolumsubstanţial,
dupăa căruiparcurgere
cititorul
germanvainţelegemaicorectfundamentul
versurilor
luiMirceaDinescu.
DanMănucă
Nikolaus
Lenau.Begleitbuch
zurAusstellung,
hrsg.EduardSchneider,
StefanSienerts,
MUnchen;Sudostdeutsches
Kulturwerk1993, Veroffentlichungen
des Stidostdeutschen
Kulturwerks,
ReiheA:KulturundDichtung,
Herausgegeben
vonAntonSebwob,
Bd.34,223p.
Din 1977,cindWalterScheffler
a pregătito expoziţie
Lenaula Esslingen
("Lenauin
Suabia"),
nu a maipututfi văzutănicăierio manifestare
încercînd
să prezinteoperamarelui
poetintr-oviziunede'ansamblu.
Acestlucrua fostposibilabiaprinexpoziţiapregătităde
Sudostdeutsches
Kulturwerk
din MUnchen
in primăvara
anului1993ia Esslingen.
Cei doi
germani
şti careau pregătitexpoziţia,
EduardSchneider
şi StefanSienerth,au intocmitşi o
culegerede studiidespreLenau,primain felulei, dacănu ne gindimla publicaţiile
fostului
"LenauAlmanach"
din aniişaizecişi ale revistei"LeneaForum"dindeceniul8 al secolului
nostru.întrucitambelepublicaţii
editatedeSocietatea
Internaţională
Lenauau incetatsăapară,
cei doi cercetători,
originaridin România,au făcutacumprimulefort În reactualizarea
preocupărilor
pentruscrierile
luiLenau.
Dintreautoriivolumului
de faţă,o partecolaborează
de un sfertde veacla intocmirea
celeidea treiaediţiicriticealeopereipoetuluinăscutîn Banat(primaediţie,ceaa luiEduard
Castle,continuasă fie şi acumbazacercetărilor).
Dintreei Wolfgang
Martensa incercatsă
prezinte.
semnificaţia
uneiediţiimonumentale
şi deluxdincreaţialuiLenau(p.125-132),
fără
a intraîn analizesociologice
profunde;
WalterScheffler
a reluatvechilesalepreocupări
pentru
sejurulluiLenaulaEsslingen,
înfăţişînd
apropierea
luiLenaudecontesa
MariedeWurttemberg
(p.151-160).HartmutSteineckesi Hansgeorg
Schmidt·Bergmanncontinuă
si ei niste
preocupări
mai vechi.Steinecke
reflectează
asupraposibilităţii
unei'antologiidin'poeziaiui
Lenau,caresăincludădiversele
perspective
istoriceşi subiectiva
referitoare
la versurile
avute
în vedere:E Urmărită
atitudinea
luiGOnter
KunertfaţădeLenau,o datăîn perioada
RDG-istă
a
luiKunert,
o datăîn fazasavestgermană
(p.103-112).
Scbmidt-Bergmann,
autoral unuistudiu
de maximăpreciziedespreatitudinea
de "Weltschmerz"
la Lenau,incercade aceastădată,să-I
situezepeLenaupecoordonatele
unuiByronşi Leopardi.
O privireîn direcţia"Weltschmerz"uluisud-estsauest-european
ar fi fostbinevenită
aici(p.113-124).
Şi o altăcategorie
deautoriîşi continua
cercetările
maivechi.Estevorbadeceice s-au
ocupatdereceptarea
luiLenauîn spaţiulculturalsud-esteuropean.
AntalMâdldinBudapesta
e
prezentprindouămicistudiidespreLenauşi Ungaria
şi Lenauşi Austria(p.133-140,
respectiv
p. 141-150).în primulstudiuMădlprezintăbiografialui Lenauşi înşira,raportatăla ea,
tematicapustei,a Ungariei
în versurilepoetului.
în cadrullegăturilor
cu realităţileaustriece,
Mâdlatrageatenţia- maiales- asupratenteipoliticea scrisului
IUlLenau,încercînd
săexplice
amănunteşi intenţiipoetice.SevillaRăducanu,pe vremuriprofesoarăla universitatea
bucureşteană,
îşi reiarepertoriul
de faptereferitoare
la receptarea
lui Lenauîn limbaromână
(p,185-192).
Dinpăcate,nicideaceastădatănuaflăminterrelaţiile
in procesul
receptordintre
diversele
culturişi limbiexistente
în spaţiulactualal României,
undeLenaua preocupat
pe toţi,
iarîn diferiteperioade
elfostreceptatmaiintensba la români,ba la slaviibănăţeni,
ba la sîrbi.
Unfeldesumăs studiilor
vizîndreceptarea
luiLenaula sîrbişi croatio aflămîn prezentarea
lui
KatalinHegedi.is-Kovacevic,
actualaşefădecatedrăa germeniştilor
dinNoviSad(p.175-184).
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Mairămînecomunicarea
luiRudolfSchierdespreposesiunile
agrareale lui Lenaudin
America(p.161--174)
şi contribuţiile
luiEduardSchnieder
şi alelui StefanSienerth,Ultimul
analizează
felulcumşvabiibănăţeni
au încercatsă se apropiede creaţialui Lenauşi cumau
încercatsă-Irecepteze
capeunbunal lor,datorităfaptuluică Lenaus-anăscutîn Banat(chiar
dacăBanatulnuaparenicimăcaro singurădatăîn operasaliterară).
EduardSchneider
a expus
pe largbiografia
luiLenau,folosindu-se
detoatăbibliografia
vastăreferitoare
la acestsubiect.
A reuşit,Înacelaşitimp,să schiţeze
o vederedeansamblu
asupraopereiluiLenau.în celedin
urmăa maiaccentuat
anumitepunctede atracţiedin expoziţiade la Esslingen(receptarea,
episoade
biografice
începînd
cuBanatul,
Ungaria,
Bratislava,
Viena,America,
Stuttgart
...).
întrestudiulluiSchneider
şi antologia
celorlalte
luăridecuvîntseîntindeparteavizuală,
selecţiafotografiilor,
gravurilor,
reproducerilor
de manuscrise,
de foi de titlu,de busturi,de
obiectepersonale,
înfăţişînd
o micămostrădecronicăvizibilăa vieţiişi creaţieiluiLenau,aşa
cumeaa apărutlaEsslingen.
Dinpăcate,gruparea
tematică
dinexpoziţie
nupoatefi regăsităîn
volumul
defaţă,iardinbibliografia
anexată
studiilor
nurezultărînduirea
lorîn expoziţie.
Ceidoieditoriaureuşitsăînsumeze
totCeeace se ştiaşi se ştiedespreLenau.Reluările
datorate
unorcunoscuţi
exegeţiai creaţieiceluinăscutînBanat,caredefaptestepoetaustriacosuab,îndeplinesc
un scopdidactic:se reînvieşi se actualizează
ceeace timpde deceniis-a
pierdutoarecum
dinvedere,lucrufirescÎntr-operioadă,
cîndreceptarea
arteicontemporane
se
facedoarparţialşi insuficient.
Ce se poatefaceatuncicu un obiectşi un'subiectdinistoria
relativîndepărtată.
Expoziţia
dela Esslingen
şi volumul
defaţăaucăutatsărăspundă
la această
întrebareprintr-oinventariereşi elucidarea faptelorcunoscuteşi a evoluţiilordeja
înmagazinate.
Arurmaapoi,cmdinteresul
pentruLenaua fostdinnoutrezit,o cercetare
care
descoperă
noimodalităţi
aleuneimobilizări
de valoriistoriceîntr-uncontextde artăvieşi în
cursde dezvoltare
sprenoi sinteze.Acestenoi exegezelenau-iene
pot aparedepăce s-a
întocmitfişacelorrezolvate
şi antologate
şi învolumul
luiSchneider-Sienerth.
Horst.Fassel
Tăbingen
Die Bukawina.Studienzu einer versunkenen
LiteraturlandschaA,
hrsg, Dietmar
Goltschnigg
nudAntonSchwob,
Tubingen,
FrankeVerlag,1990,465
p,
în 1921,FranzKafkaa lansatun paradox,
referitorla literatura
germanăa evreilordin
Praga.Aceasta,susţineael, al'fi fostrezultatul
a treiimposibilităţi:
"imposibilitatea
de a nu
scrie;imposibilitatea
dea scrienemţeşte;
imposibilitatea
dea scriealtfel".Camla fels-arputea
afirmaşi despreliteraturade limbagermanădinBucovina.
Peisajulliterarcarea fiinţatÎn
Cemăuţiide odinioară
şi în juruloraşuluia atrasnumeroşi
cercetători,
dinAustria,România,
Germania.
Şi pe bunădreptate.Căcinu poatefi trecutcu vedereaun spaţiucare11dăruit
literaturii
germane
şi celeieuropene
numeprecumPaulCelan,RoseAuslander,
AlfredMargulSperber,
AlfredKittnerş.a.
Ceimainumeroşi
vorbitori
delimbăgermană
aufost,în specialdupă1920,evreii,lucru
explicabilprin vecinătatea
Galiţiei,precumşi prin dezvoltarea
unui climat
sub
ocupaţiaaustriacă
şi apoidupăînfăptuirea
Uniriidin 1918.Interesulvăditfaţăde o literatură
atîtde importantă
se vădeşteşi in culegerea
de studiicare,apărutăcu oarecaretimpîn
rămîneactualăprinseriozitatea
şi, uneori,noutateaconcluzii
lor. De altfel,editoriisIntdoi
binecunoscuţi
germani
dinGraz,profesorii
AntonSchwob
şi Dietmar
Goltschnigg.
în cîtevafoartebunepaginideanalizăa bazelorpoliticeşi cultural-istorice
aleliteraturii
germanedinBucovina,
KurtReindelimitează
cujusteţecîtevaperioade:
de început(de la -'
zicemnoi- răpireaBucovinei
pînăla 1848);a doua,mergîndpînăla înfiinţarea
Universităţii
cernăuţene,
în 1875;a treia,pînăÎn 194011944,
considerată
tot de înflorire,cîndEhH:ovina
a
18
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revenitla patria-mamă;
în fine,ultima,destingere,
cîndscriitorii
bucovineni
de limbăgermană
s-auîmprăştiat
în exil.Încorporarea
Bucovinei
în Ucrainaa însemnatnimicirealiteraturilor
română,germană
şi idiş.
Faţăde o cunoaştere
amănunţită
şi exactăa realităţilor
istoriceşi culturale,
pe careo
vădesctoţiautori!studiilorantologate,
Intoleranta
şi agresivitatea
pe carele exhibează
Edith
Silbermann
uimesc.Sprestupoarea
cititorului
debunăcredinţă,
autoarea
- născutăla Cernăuţi,
deci,sepresupune,
cunoscătoare
a istoriei.locurilor
natale,vorbeşte
de,,ruml.lnische
Herrschaft
liberdiesenehemaligen
Landesteil
der osterreich-ungarischen
Monarchie"
(p.311).Oricine
poatesă aibănostalgiile
lui, chiarşi, vorbalui Musil,a "KaKaniei",
dar Bucoyina
a fost,
"odinioară",
partecomponentă
a principatului
Moldovei.
Ceeace cunoscabsoluttoţi ceilalţi
autori.
În modfiresc,se fac referirişi la literaturaşi culturaromână,deşi mi se pare că
legăturile
şi interpătrunderile,
incontestabile,
române-germane
dinBucovina
nu sintatinse,în
volumulde faţă,nici pe departeîn raportcu amploarea
pe careau avut-o.HansBergel
urmăreşte,
de exemplu,
în amintirile
saledespreMargul-Sperber,
atmosfera
bucureşteană
din
aniide dupăîncheierea
celuide al doilearăzboişi modalităţile
pe carele-auîncercatscriitorii
germani
dincapitala
României
pentrua supravieţui
tăvălugului
dictaturii.
Observaţii
. extremde interesante,pentrua defini specificulliteraturiigermane
bucovinene,
sîntcuprinse
în articolullui Hartmut
Merkt.Referindu-se
la paginilesemnatede
scriitoriievrei(dupăromânifi ruteni,evreiiconstituiau,
în 1910,a treiaputernicăetnie
bocovineană),
autorulestede părerecă evreiiemancipaţi,
dinacestţinut,vorbitoride limbă
germană,au intratîntr-unfel de exil interior,în speţălingvistic,iar reprezentanţii
lor
intelectuali
şi-aucăutatidentitatea
spirituală
prinpoezie.
Observaţia
estejustificată,
întrealtele,şi de versurile
lui PaulCelan,asupracărorase
oprescnumeroase
dinstudiilevolumului,
aparţinînd
luiDieterSehlesak,
Hartmut
Merkt,Edith
Silbennann,
MichaelJakob.Fiindvorbade versuride o valoareindiscutabilă,
analizeles-au
pututdesfăşuracu maimultădezinvoltură,
făcîndapella o metodologie
modernă.Studiile
reueitein volumulprezentataeumconstituie
o incontestabilă
reuşităîn cercetarea
opereilui
Celan,
DespreRoseAuslănder
scriuIngridSporkşi Johann
Holznersubliniind
aceeaşiapetenţă
pentrurefugiul.
în cuvînt,într-opatrieimaginară
construită
cu ajutorullimbii(germane),
pe
vremeacînd,credeapoeta,"pămîntul
încămaierarotund/nu
colţuros,
ca astăzi".Estereliefată
prezenţauneitematicialcătuitădin perechi,precumcăutareaeu-luişi preţuirealimbii,sau
patriaalăturatălegendei
(basmului).
Estevorbade un dramatism
al aspiraţiilor
spreuniversul
idilical unuiCernăuţi
deodinioară,
considerat
unoraşal muzelorşi devenit,dupăocuparea
lui
detrupelenaziste,unspaţiuincare"a scrieînseamnă
a vieţui.A supravieţui".
în acestcontext,
estederemarcat
restituirea
poezieiscrisedeSelmaMeerbaum-Eisinger.
O intreprindWolfgang
Emmerichşi SabineWerner-Birkenbach,
studiindpuţineleversuri
rămasedela adolescenta
moartăintr-unlagărdedeportare.
Toto restituire
intreprinde
şi Horst
Fassel,în paginileconsacratelui Leo Katz.Originardin Siret, acestaa avut o viaţă
caracteristică
tuturorscriitorilorevrei de limbăgermană.
diJ Bucovina,pendulîndîntre
România,Austria,Germania,
Franţa,StateleUnite,între social-democraţie
şi comunism,
Ambeleromaneale lui LeoKatzau tematicăromânească
(Vfnătorul
de morţişi Vremea
semănatuluîş.
Antologia
îngrijitădeAntonSchwobşiDietmarGoltschnigg
cuprinde
paginide analiză
temeinică
a scrierilor
luiAlfredGong,
GregorvonRezzori,
GeorgDrozdowski,
JosephGregor,
KarlEmilFranzos,
despreuneleperiodice
cernăuţene
oridespreprezenţa
llteraturii
germane
din
Bucovina
înpresatransilvăneană.
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În ansamblu,
volumulDie Bukowina
reuşeştesă adîncească
imagineade pînă acum
despreo partea literaturiibucovinene.
Din păcate,corelaţiilecu literaturaromânăsînt
întîmplătoare
şi nu totdeauna
argumentate,
cu toatecă unelecontributii
se datorează
cîtorva
cunoscători
avizaţişi ai literaturii
noastre.Sărecunoaştem
msăcă istoriciinoştriliterarinuau
făcutei mşişiaproape
nimicpentruprezentarea
scriitorilor
românidinBucovina,
pentruanaliza,
dinpunctulnostrudevedere,a ceeacea fostliteratura
bucovineană,
Cindastfeldestudiivorfi
încheiate,se va RJ1tea
întreprinde
şi o privirede ansamblu,
complexă,
asuprafenomenului
bucovinean,
mai ales din perioadainterbelică.
împrăştiaţim toatălumea,toţi cei ce au
contribuit
într-unfel oarecarela derularea
uneivieţispirituale
intenseşi tntr-unclimatde
toleranţă,
specificadevăratei
culturi,au rămascu nostalgia
obcinelor.
,,M-amîntrebatadesea
dacănuar fi fostmaicumintesăfi rămasImgăfagiidinpatriamea"- îi scriaCelan,în 1960,
luiMargul-Sperber,
DanMănucă
Lirasem;gorodov.Stihi,Perevodiz nemetki,hrsg.von.W. Weber,E. Wittkowski,
Moscva,
Hudojestvennaja
literatura,
1992,552p.
Nicăierinu a apăruto antologie
mai cuprinzătoare
a poezieide limbagermanădin
România.
Meritulacesteirealizări
il aumprimulrindWaldemar
Weberşi E.Wittkowski,
darla
fel de importantă
estesubventionarea
culegerii
de cătreVDA(Vereinfur dasDeutschtum
im
Ausland)
de ia Bonn.Prefatavolumului
de faţăa scris-oWeber,careîntretimps-a stabilitîn
Austria,undea ţinutcîtevaprelegerila universitatea
de la Graz.Fiselebio-bibliografice
ale
autorilor
germani
dinRomânia
sunt,deasemenea,
operaluiWeber,traducător
al versurilor
lui
OscarWalterCisek,OskarPastior,RichardWagner,CarmenPuchianu,JulianaModoi.
Wittkowski
litradusdinpoezialuiMosesRosenkranz,
AlfredKittnerşi Immanuel
Weissglas,
Prefatalui Waldemar
Weberse ocupade "libertatealăuntrică",
urmăreşteanumite
caracteristici
regionale
ale poeţilorgermanidinRomânia.
Deşianul1989estemenţionat
ca
punctulde plecarepentruo libertatesocialăşi politică,totuşi,şi m era.borbaciov,
nu era
posibilămenţionarea
uneimiciliteraturi
regionale
germane,
existenţa
maicuseamăîn perioada
românească
a provinciei:
estevorbade literatura
germanăbasarabeană,
omisăde Weber.El
specificasituaţiagermanilor
dinTransilvania,
Banat,Bucovina,
dinSaluMare,şi Dobrogea
(nicimăcarBucureştiul
nu e prezentat
ca uncentrude culturăminoritară
germană,
exceptînd
semnalarea
mutăriiunorscriitoribucovineni
- după1944- în capitalaRomâniei).
Weberlăsa
să se întrevadă
predilecţia
sa pentruscrisulde limbagermanădinBucovina,
de undecitează
pînăşi revistedescurtădurată.DerNerv"(1919),
daromitealtepublicaţii
la feldeimportante
şi trageconcluzia
eronată,că fenomenul
modernist
s-arfi limitatla Bucovina.
Maiinsistă
asupragrupuluide la Timişoara
dinanii'70 ("Aktionsgruppe
Banat"),considerat
un grupde
opoziţiefaţăderegimuldictatorial.
Serepetăuneleclişee,potrivitcăroradupăepocastalinistă
ar fi urmato perioadă
dereformeşi decăutăriasiduudecainoi;În acestsensse atrageatenţia
asupraimportanţei
unormodelevestgermane
dinanii'60 asupraevoluţiei
literaregermanedin
România,
ceeacediminueâză
originalitatea
acesteia.
Selecţiapoeţilorşi a poeziilor
este,caîn oriceantologie,
oarecum
subiectivă,
darWeber
şi Wittkowski
auadunatunnumărimpresionant
deautori,iarîn cazuriizolateau şi înglobatîn
selecţialoruncorpusimportant
detexte.Celmaibineprezentat
estePaulCelan,dincares-au
tradus45 depoezii.Urmează
ungrupde poeţişi poetecu vreodouăduzine de poeziitraduse:
FranzHodjak(25),WcmerSollner(25),WolfvonAichelburg
(23),IreneMokk:a
(22),Moses
Rosenkranz
(22).Alfred
Margul-Sperber
e prezentcu 18poezii,RolfBossertcu l7. Această
ierarhiecantitativă
aratăo anumităpredilecţie
a antologiei.
Darselecţiaeste,în multecazuri,
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greudeînţeles:OskarPastiorseaflăpeacelaşiplancuHansSchuller
şi LuiseFabri,dacăe să
luămnumărul
depoeziitraduse(citeIl).
Autoriidin antologie
suntpupaţiîn ordinecronologică
(dupăanulnaşterii),ceeace
excludeo periodizare
dupăepoci,în carenuaujucatîntotdeauna
un1;01
numaiceidinaceeaşi
generaţie
(chiarprimiidoipoeţidinantologie,
KarlGrtinnşiEmstKUhlbrad,
născuţiamîndoi
în
deceniul
6 al sec.al 19-1ea
nusuntapropiaţi
întreei).Cronologia
împiedică
şi constatarea
unor
evoluţiiîntimpa autorilor,
bunăoară
e greudestabilit,cecontribuţii
auavutMargul-Sperber
şi
Rosenkranz
înainteşi după1945.Dacăacceptăm
antologia
ca o panoramă
a personalităţilor
poeticedindiferitele
regiuniromâneşti
în secolulal 20-1ea,
meritulculegerii
e evident.Aufost
incluşi77depoeţişi poete,ceeaceconstituie
o reuşităincontestabilă.
Lafeldeimportant
este,
că nu se stabilescpreferinţe
tematicesaude poetologie;
dupăprefaţăne-amfi aşteptatla o
insistenţă
asuprapoezieiermetice,i de introspecţie
accentuată;
acestlucrunu se întîmplă,iar
Weberşi Wittkwoski
au selectatdin toategenurilepoeticeposibile,practicatede autorii
germanidinRomânia.
De asemenea,
fenomenul
lirice urmăritîncepîndcu anul1855(data
'paşteriia luiKarlGrtlnn)
şi continuă
pînălageneraţia
depoeţinăscuţiîn 1967.Peregiuniapare
o disproportie
surprinzătoare:
dinTransilvania
suntincluşi39 de poeţişi poete,dinBucovina
numai9 (nuaparAlfredGong,ErichSinger,GeorgDrozdowski,
DuszaCzara-Rosenkranz
(mai
tin:iuCzara-Stec),
Heinricb
Kipper,
DavildGoldfeld
s, a.),dinBanat26(printreei însăşi nume
nesemnificative
cumar fi LaiseFabri,RenateStorch,darnuunHansDiplich,
unHeinrich
Erk,
"HUdeMartini-Striegel
etc.),
Uneleomisiuni
şi erorise datorează,
probabil,
şi barierelor
deinformaţie.
E deadmirat,
oricum,cît de multau adunatceidoieditorişi cîtetraduceri,
în partefoartereuşite,au pusla
dispoziţia
cititorilor
dinfostaUniuneSovietică.
Şi o intenţiea acesteiîncercări
a fost,desigur,
sădovedească
concetăţenilor
lordinKazabstan,
dinSiberiaşidinalterepublici,
căo comunitate
minoritarăpoatesă-şipăstrezelimbaşi culturaşi să contribuie
ca o "a cincealiteratură
germană"
la evoluţiascrisului
în limbalormaternă.
Şiatuncimicilescăpări(RoseAuslănder
sar ti născutla 1907,nu în anul1901;Elisabeth
Axmann
ar fi redactoare-la
.NeueLiteratur",
deşi(l;\
de multplecatăîn Germania,
darşi omisiunile
în transcrierea
culiterelatinea numelor:
RosaAuslănder,
RenateStirch,ElsaKornis,
LottaBerg,suntdeo maimicăimportanţă).
Este,cumam maisubliniat,
o realizarede prestigiu
pe careWeberşi Wittkowski
au
reuşit-ocuaceastăantologie,
careumpleungol,carear fi urmatsădispară,dacăantologia
lui
AlfredKittner,desprecaresevorbeaîn anii'70,ar fipututfi realizată.
Gheorghe
Şerban
Tiibingen
MihaelaMîrţu,Dynamique
des'formestheâtralesdansl'oeuvrede Moliere(Htstoire
d'unedissidence
secrete,Iaşi,EdituraUniversităţii
..Al.I. Cuza",1990,258
p.
Tezăde doctorat,probabilcu unelecompletări
şi amplificări
ulterioaresustineriiei
publice,Dynamique
desformestheâtraies
dansl'oeuvredeMoliereseîncadrează
neîndoielnic
în ceea ce se poate,încăt, desemnadreptcriticăuniversitară,
în acest sens pledează
instrumentarul
criticutilizat,instrumentar
de certănoutate,dar!unavalidatădeja,precumşi
propensiunea
spremaximaaprofundare
şi spre exhaustivitate.
Demersul,ca urmare,este
caracterizat
de un eclectismmetodologie,
deosebitde productivadesea,precumşi de o
pronunţată
erudiţie,corelată,desigur,cu un stii ştiinţific,rece, categoricimpersonalizat,
Autoareaîşi permite,astfel,o singurădată,în ultimilepagini,maiprecisla paginaZ31,o
-----------------------1Noţiunea
de criticăuniversitară
paresă devinăinoperantă
de vremece aproapetoţi
mariicriticidinzilelenoastreaparţinunorinstituţii
deînvăţămînt
superior.
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mărturisire
directă,dezvăluind
că s-aapropiat
iniţialdeoperaclasicului
francez,,impregut.e
de
lapsyehologie
ducontre".
Belectismul
metodologie
transpare
chiardintitlullucrăril:
"dinamica
formelorteatrale"
implică.maiîntii,perceperea/descrierea
acestora,
aşadar,alegerea
uneiperspective
formaliste,
axatăpetextşi funcţionarea
sainternă,
perspectivă
furnizată
atitdesemiologie
teatrală,cîtfiide
naratologie
şi de teoriacomunicaţiei,
şi, în al doilearlnd,examinarea
genezei"formelor
teatrale"şi a "funcţiunilor
lor socialeşi ideologice"
(p.41),deci,abordarea
perspectivelor
oferitedesociologia
culturii,istoriamentalităţilor
şi esteticareceptării,
Subtitlul
Histoired'une
disidence
secretecompletează
spectrul,
trimiţînd- am spune:neaşteptat
- la individualitatea
creatorului,
înţeleasă
- ce e drept- "cao prezenţă
intertex!uală
maidegrabădecîtbiografică"
(1"40).
Primulcapitolprecizează,
cu o minuţiedeosebită.
ameninţată
întrucîtvade pericolul
căderiiîn digresiune.
"fundamentele
teoretice"ale demersului
critic:considerarea
genului
dramaticca unulnon-literar,
deţinîndo suităde ,,mărciformalece se combină
într-omamer!
specifică",gen în care textulposedăo "dominantă
iconică"sau care este ,,00 spaţiual
imaginilor",
imaginifurnizate
celmaiadesea(întotdeauna?)
de mituri,motiveşi temece se
concretizează
cuajutorul
unormijloace
deexpresie
scenică,
Următoarele
şaptecapitolesînt consacrateexaminăriietapelorcreaţieimoliereşti.
Desigur,
cuprivirela acestea,existăastăzi,lapestetreisecolede la moarteadramaturguluI,
un
consens.Autoarea
pleacă,deci,de la viziunea
tradiţională,
aduclndu-I
totuşi.cîtevacorecturi.
(Unexemplu
semnificativ
esteintegrarea
pieseiAmphitryon
în grupulformatdeTartuffe
i DOf:
Juan,în ciudacronologiei).
în cadrulfiecăreietape,analizatemelorşi a sistemului
actanţial
relevătipurilediferitede
transgresiune
(implicitde transgresori),
precumşi reacţiile- ,.,gesturile
fundamentale"
- prin
careele sînt reduse- incluziunea
(sau iniţierea),excluziunea
şi medierea.În modalitatea
acestoradin urmă,MihaelaMîrţupuneîn evidenţădezvoltarea
"disidenţeisecrete"a lui
MolierefaţădePutere,ceaspirituală,
a Bisericii.
oricealaică,a Regelui-Soare.
în legăturăcu aceastăevoluţie,are loc şi aceeaa "formelorteatrale".Esteceeace
autoarea
numeşte
,joculdublu"
al scriitorului
francez,
care,in
pianestetic
id est
îşi
incepecariera
careprezentant
al "formelor
teatrale"
populare,
carnavaleşti,
ptntru
cateatral),
ulterior
să
adopteforma"elltară",a spectacolului
de curte,constînd
în baleteşi pastorale
plinede glume
fade,nufărăa incercasăo facămaiteatrală,prininfuzarea
unorelemente
propriispectacolului
popular.
Se dă atenţiacuvenităşi metapieselor
moliereşti
- Critiquede l'Ecoledesfemmesşi
l'Impromptu
de Yersailles
- "spaţiuproductiv
al conştiinţelor
speculare"
-, comedii
care"auca
subiectcomundereflexiereprezentaţie
teatralămolierescă,
universul
ei deimaginişi efecteleei
asupradestinatarilor"
(p.64).
Operîndo sistematizare
- fireşte,in limitelenecesităţilor
resimţiteIa abordarea
subiectului
- a teoriilorşi concepţiilor
actualeasuprafenomenului
teatral,aducîndo înţelegere
profundă,
bazatăpeo informaţie
extremdelargă,a dramaturgiei
luiMoliere,
lucrareaMihaelei
Mîrţurelevănivelulridicatal romanisticei
ieşeneşi,poate,al criticiiuniversitare
Îngenele.
VictorDurnea
HenningKraus,Literaturaintrerezistenţăşi colaboraţionism,
traducerede Comelia
Ioncioaia,
postfaţădeIoanConstantinescu,
Iaşi,EdituraJunimea,
1992,280p.
Recent,EdituraJunimea
a inaugurat
o nouăcolecţie,coordonată
de universitari
dinIaşi
şi din Augsburg.
Denumirea
("Divanul
Est-Vest"european)sugereazăceva din molcoma
dorinţădesfat,dublatădeprivireacritică,pecareo a1.1
moldovenii.
Ceadintîiaparitieîn cadrul
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colecţiei,
iniţiatădeIoanConstantinescu,
s-adovedit
inspirată,
dinmaimultepunctedevedere.
Maiîntîi,pentrucă II-aopritasuprauneicărţi.ce propuneun subiectde mareactualitate
in
Europacentralăşi esetică,acelaal raporturilor
dintreliteraturli
şi putere.In al doilearind,
pentrucă volumul
luiHenning
Krauss,
Literatura
Intrerezisten(4
şi colaboraţionism;
nuconţine
nici pe departepamfleteori, şi mai rău,justificări,ci explici, rezultatedintr-un"divan
înţelept"
purtatintresociologie
şi istorie.În al treilearind,pentrucăoferăcititorilor
româniun
modeldecriticăuniversitară
germană.
HenningKrausseste un reputatromanist,şef al catedreide literaturiromanicea
Universităţii
din Augsburg,
specializat
în literaturăfranceză,autoral unor studiidespre
literaturafrancezădin EvulMediupînăîn zilelenoastre.Deschiderea
metodologică
2. lui
HenningKraussesteamplă.Ea cuprinde
filologiaşi editareade texte(Altfranzosische
Epik,
1978),sociologia
literară(DiePraxisder "literatureengagee"im WerkJeanPaulSartres,
1970),esteticareceptării(Epicafeodalee pubblicoborghese,1980),naratologia,
stilistica.
Eclectlsmul
de tip superioruniversitar
are menireadea feri interpretarea
de pericolul
uniformizării,
dea oferiuncîmpcitmailargi dea permite
uncontrolseveral concluziilor.
Cu
deosebire
sociologia,
istoriaşi psibanaliza
parsă fiepiloniipe careHenning
Kraussîşi sprijină
eşafodajul
interpretativ.
.
Selecţia
defaţăestereprezentativă
pentruceamaimarepartea preocupărilor
luiHenning
Kraussşi a fostastfelalcătuită,
încitsă susciteinteresulcititorului
romândinagitatanoastră
perioadă.Lipseşte,probabildinraţiunibinejustificate,
textulcarea dat şi titlulantologlei
prezente
(Resistenza
e Collaborazione
nellaletteratura,
1992),
Profund
convinsde,multitudinea
faţetelor
pe careo implicăevaluarea
estetică,Henning
Krausspropune
ca unprimsubiectdemeditaţie
citevaconsideraţii
asupraliteraturii
de valoare
şi asupravaloriiliterare.Esteticul
numaiesteînţelesîn sensrestrictiv
şi aicivatrebui,poate,
prevenită
o anumerezistenţă
dinparteacititorului
român(aceluidinEst,în general).
Acesta,
obositpînăla saturaţie
detezaimplicării
socialea literaturii,
vatreceuşorpesteafirmaţia
că se
impunecunecesitate
includerea
"utilităţii
sociale"
a textuluiliterarprintrecriteriile
deevaluare.
Gadamer
oferăargumente
greude respinsîn sensulistoricităţii
valoriiesteticeşi, preluîndu-I
uneleafirmaţii,Henning
Kraussestede părerecă ,,maximele
estetizante"
au avutdarulde a
contribui
la adîncirea
crizeipecareo traversează
ştiinţaliteraturii.
Aceasta,
pentrua se situacu
adevărat
în contemporaneitate,
trebuiesăaibăîn vedere"atito analizăa condiţiilor
sociale,cît
şi cercetareamodalităţilor
existentede comunicare,
răspîndirea
operelorliterare,canonul
subiectelor,
al genurilor,
stilurilor,
motivelor,
metaforelor
etc."(1'.13).Programambiţiosşi
vast,imposibilde realizatîn totalitate,de undeşi parţialitatea
programatică
şi subiectivă
a
evaluării.
Nu lipseşteînsădinaceastăpoziţietranşantistoricizantă
şi relativizantă
o secretă
nostalgiea uneimetafizici
a valorii,carerăzbatedininvocarea
unuitextbrecbtian.
Henning
Kraussstudiază
în texteleantologate,
cupredilecţie,
comportamentul
literaturii
în perioadele
de
crizăsocială.cumsîntrevoluţiile
şi războaiele.
Ambele
situaţii,explozive
în celmaiinaltgrad,
sîntinvestigate
in literatura
franceză
începînd
cu 1940şi terminind
aproximativ
cu 1960.Două
deceniide frămîntăriparoxistice,
care reprezintăun barometru
pentrumodulde a fi al
literaturii.
Cums-acomportat
literatura
în acestedouădecenii,
dince cîţivaaniderăzboisălbatic,
esteun faptÎIlbunămăsurăilustrativ
pentruverificarea
nunumaia unorvalori,darşi a unor
criteriiaxiologice,
Aşadar,estecercetată,
prinsondaje,
situaţiadinambelepărţialebaricadei.
Dela "poeziadecontrabandă"
(careseîntemeia
peo polisemie
voitdispersată
şi complexă,
in
carecomplicitatea
dintreautorşi cititorera esenţială),
la poezia..clandestină"
(simplăşi
univocă,directăşi exhortativă),
se trecela detaliereamodalităţi
lor prin care dramaturgia
franceză
dintimpulocupaţiei
a participat
lamişcarea
derezistenţă.
Esteinvestigat
"orizontul
de
în\elegere"
al franceznlui
dinteritoriile
aflatesubocupaţie
străinăşi seinsistăasupramodurilor
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în caredramaturgii
auînţelessă-irăspundă,
depăşind
dificultăţile
ridicatedecenzură.Henning
Kraussdistingetotodatătrei modalităţi
de replică,în condiţiile
în carepînăşi pieselordin
repertoriul
clasicle eramodificat
textul(unpersonaj
negativ,,Adolphe",
estetransformat
în...
.Albert").Aşadar,in repertoriuesteinclusăo piesă,precumJeanneavecnousde Claude
Vermorel,
în caretextulerasesizatcareplicăla conjunctura
politicăimediată;
în al doilearînd,
Sartresefoloseşte
demitologia
creştină,
deexemplu,
pentrua introduce,
in Bariona,o invitaţie,
trucată,la rezistenţă;
în fine,Jean-Richard
Bloch,in Toulon,piesăscrisăîn exil,îndeamnă
deschislaîmpotrivire.
De cealaltăparte,Berenice,
piesăa lui RobertBrasillach,
folosindun subiectla care
apelaseră
şi Corneille
şi Racine,accentuează
contrastele
etnice,încercînd
să introducă
opiniişl
sloganuri
alenaţional-socialismului.
Scopulpropagandistic
estevizibilşi piesaluiBrasillaeh
se
construieşte
dinschemeşi prefabricate
ideologice.
"Neadevărul
politicmînjeşteformaestetică"
- esteuncrezal luiAdorno,
lacareHerming
Krausaderăexplicit,
însăprudent.
La motivul"Berenice",
aş adăugaşi un caz din literaturaromână,relevatde romanul
Antiquitas
rediviva,
scrisde Gheorghe
Băgulescu
în 1926.Adeptal teoriilorlui A. C. Cuza,
colonelul
Băgulescu
(ajunsmaitîrziuambasador
al României
la Tokio)puneîn seamaevreicei
Berenice
toatepăcateleimaginabile,
chiarceeace istoriaînsăşineagă,pentrua-şisusţineteza,
intocmai
caşiBrasillach,
Situaţiiasemănătoare
cu aceleadescrisemai.susanalizează
HenningKraussşi atunci
cîndinvestighează
modulin carea fostprezentatrăzboiulîn literaturafrancezăpostbelică,
pornindde la premisa,exactă,că acestereprezentări
depindeleinselede evoluţiapolitică.în
consecinţă,
pemăsurăce seapropiaanul1953,al amnistiei
generale,
evenimentele
dintre1940
şi 1944îşipierdeau
gravitatea.
A contribuit
multla aceastadegradarea
trameiprinînchiderea
ei
in clişeedistructive
(machisardul
e curajos,ocupantul
e crud,colaboraţionistul
e laş ş.a.m.d.),
urmatădeceeacesenumeşte
"retragerea
dinistorie",
a individului,
a scriitorului,
faptcareduce
la absenteism.
Unreviriment,
deşipe altplan,al procedeelor
angajării
aşacumfuseserăeleînţeleseîn
perioadarăzboiului
mondials-a produsîn timpulconflictului
algerian.I!steun prilejpentru
HenningKraussde a-şi demonstra
teza potrivitcăreiapoziţiafaţă de revoluţiadin 1789
constituie
unrevelator
al atitudinii
ideologice
şi politicea unuiscriitor.destînga(JeanAnouilh,
cuPauvreBites)oridedreapta(DrieuLaRochelle,
cuCharlotte
Corday).
O a douasecţiunea volumului
pe careîl prezentăm
esteconstituită
dinstudiiledespre
literaturafrancezăa existenţialismului
şi a teatruluiabsurdului.
Sartre,Camus,Schehade
sînt
scriitoriipreferaţi,mai ales pentrucă primiidoi au emis opiniifoartetranşantedespre
"angajamentul"
literatur
ii, Dacăexistenţialismul,
in numeleacestuiprincipiu,a creat eroi
ancoraţiin metafizic,
deoarece
dorescsă corijezerealitatea
considerată
imperfectă,
situîndu-se
pepoziţiaireductibilă
a lui,,Entweder
-' Oder"(Sau- Sau),teatrulabsurdului
alegepe "Nici-Nici",într-unrefuztotalal implicării.
Analizele
şi corelaţiile
defineţe,fundamentarea
elegantă
a ipotezelor
şi conducerea
spre
concluzia
argumentată,
folosirea
conjugată
a uneimetodologii
complexe
îl introduc
pe cititorul
românîntr-uncîmpmaipuţincunoscut
şi pecareil vaparcurge
nunumaifrecvent,
darşi cuun
interessporit.Invitaţiei
luiIoanConstantinescu
dindensapostfaţăpecareo semnează,
vatrebui
săi serăspundă
cupromtitudine.
Deoarece
criticaliterarăgermană
contemporană
oferămetode
deosebite
de aceleape care,maimultsaumaipuţindeclaratsubinfluenţa
franceză,
le practică
în modobişnuit
criticulromân(universitar
saunu).
DanMănucă
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JohannBohm,VieDeutschen
in Rumănien
unddieWeimarel'
Republik,
1919-1933,
Mit
einem Literaturbeitrag
von Dr, WolfgangKnopp,Ippesheim,1993,Publikationen
des
Arbeitskreises
furGesehichte
undKulturderdeutschen
Siedlungsgebiete
imSudosten
Europas,
Reihe:Geschichte
undihreHilfswissenschaften,
Band3,300p.
JohannBohm,istoricoriginardin Transilvania,
încearcăsă elueidezeo perioadă
controversată
şi preapuţincunoscută
exactdinistoriaminorităţii
germanedin România.In
acelaşitimpse străduieşte
să aratedependenţa
evoluţiei
politicea grupurilor
de germanidin
România
depoliticadinGermania;
evoluţia
germanilor
dinRomânia
sprenaţional-socialism
se
vrea,deasemenea,
ilustratădeaceastăcarte.
Penoineinteresează
aici,în primulrînd,capitolul
întocmit
deWolfgang
Knopp,carese
ocupăcu literaturade limbagermanădinRomânia
Mare(p,237-268).Aceastăîncercarede
sintezăsebazează
peobibliografie
insuficientă,
iarconcluziile
nupotla rîndullor,să satisfacă
mai mult.Metodafolosităeste cea monografică,
iar eşalonarea
se face.dupăprovincii.
Introducerea
şi concluziile
dinacestcapitolvădescnumai,cît de străinesteautorulfaţăde
specificul
fiecăreiprovincii
în parte.Nevomreferiia citevadintreprovincii.
Bucureştiul
este
prezentatde la pagina261la pagina264.SingurulautortratatesteOscarWalterCisek.Nu
aflămnicidesprepresaîn limbagermană,
carela Bucureşti
areo tradiţiedeunsecolşijumătate
(incepînd
dinanul1844),desprerevistelepropagatoare
de culturăromână("Kulturnacbricbten
<1.U8
Rumănien";
.DieVerstăndigung"),
Nuseatrageatenţiaasupracolaborării
eutorilor-germaai
la revistelede avangardă
românească
("Unu","Contimporanul"),
nu suntcunoscute
lui Knopp
succesele
teatraleîn limbagermană,
din 1916I pînăîn 1943,iar cîndciteazăprezenţala
Bucureşti
a luiSperber,Kittner,Knoppnu ţinecont,că aceştias-aumuiatla Bucureşti
abia
dupăceBucovina
denorda intratîn proprietatea
Uniunii
Sovietice.
CîtdespreGeorgStrelisker,
despreKonradRichter(cunoscut
traducător
al lui Eminescu)
şi desprealţi autorigermani
bucureşteni
nuaflămnimic.
Lafelseîntîmplă
în subcapitoiul
intitulat"Basarabia
şi Dobrogea"
(p.259-261).
Despre
Dobrogea
nu se spune,în afaratitlului,nimic.Ar fi fostposibilsă se menţioneze
celecîteva
cronicide localităţidinDobrogea,
se puteacitaşi poetaElseBonitzerdinConstanta
sau se
puteaurmăriteatrulde amatoridinsateledobrogene
cu o micăpopulaţie
germană.
Se puteau
urmăriapoisuplimentele
dinziarelede la Cernăuţişi Chişinău,
destinate
în anii 1932-1938
exclusivDobrogei.
Cît.despre
Basarabia,
nu aflămnimicdesprepresade limbăgermană,
nici
desprenumăruldestulde marede piesede teatruamatorcu temereligioase
(RudolfWeiss,
AlbertMauch,KarlKnauer,RichardReinig).în schimbse susţinecă după1918a avutloc o
exploziede creativitate
în domeniulpoeziei,ceeace nu corespunde
cu realitatea.Şi în
Basarabiagenulcel mai des cultivatde literaturăa fost cronicaunei localităţi.Au urmat
amintirile
de războişi memoriide călătorie.
Poeziilenuau apărutîn volumedecîtdupă1940,
cîndgermanii
dinBasarabia
eraudemultmutaţiI'nGermania,
'Cîtdesprenumeleenumerate,
ele
sîntculesedinarticolullui KarlLiebramdin 1935,careîncercao primăsintezăa Iiteraturii
germane
dinBasarabia.
DespreBucovina
(p,254-259)se dau,de asemenea,
informaţii
incomplete
şi deficitare.
Astfel,se meeţloeează
doarrevistele.DerNerv"şi .DasLicht"din anul 1919,se asociază
antologia
"BuchenbHitter"
(1932)cu o antologie
transilvană,
în locsă se menţioneze
seriade
treiantol.ogii
cuacelaititludinsecolulal 191ea.Dintrepoetiseprezintămaipe largRosa(în
Ix deRose)Auslănder,
ldeinrich
Kipper,desprealecăreialunecări
spreextremadreaptănuse
spunenimÎc.Se maienumeraşi JohannSchuster-Herineanu,
de faptautorsas,AthurBosch,
cunoscmexdusivca traducător
dinlimbaromână,E.-ichSinger,plecatdinCernăuţiînaintea
primului
războimondialetc.
Lllcapitolul
Banat(p.248-253)
aflămfoartepune de.spre
presadeaici.Specificarea
că
şvabiibănăţeilJ
au emigratîn ,!\'.ustria
şi Germania
deoarecenaţionalismul
maghiarnu le-a

281
permissăpublicelucrările
lorîn !i1.UOO
germană,
e desigurexagerată;
e suficientsă ne gîndim
că inainte;
de 1918unmutatla Vienanuînsemna"emigrare".
întîlnimsemnalări
despreAdam
Muller-Guttenbrunn,
despreEugenProbst(datapublicării
romanului
,,DerSchulmeister
von
Arbesdorf"
se dă in moderonat1932,înloc de 193'1),
MarieEugeniedellaGrazie(=delle
Grazie),
ReaeFulop-Miller
e menţionat
caautorderomanedistractive,
exemplul
datfiindapoi
eseulsăudespre"Leninşi Ghandi"!
LaOttoAlschernuse specifica,
la felca şi la FranzXaver
Kappus,
nimicdespreperioada
sa expresionistă
şi activitatea
sa după1918la Timişoara,
unde
încercasăpopularizeze
modemismulînschimb,Alschere asemuitunuiAlfredBrehmşi
Hermann
Loas,naratorimodeşti,
Ne oprimia acestesesizări.Toatăprezentarea
lui Knoppdovedeşte
numai,că nu poţi
elaborasinteze,dacănu cunoştifenomenul
literarfu detaliu,dar şi în raportulsau cu alte
manifestări
culturale
şi literare.Desprerelaţiilediverselor
literaturi
regionale
germane
Întreele,
nu aflămnimic.De asemenea,
desprerelaţiileliteraturi
lor germanecu scrisulromânescsau
maghiar
dinRomânia
nusespunenimic.Ori,chiarinlesnirea
unorcontacte
întreculturidiverse
esteunmerital literaturii
minoritare
germane
dinprovinciile
româneşti.
HansWolz
Tubingen
HORSl'FASSEL,DeutschesStaatstheaterTemeswar(953--1993).
EntwicklungsmQglichkeiten
einerKultureinrichtung
derdeutschen
Minderheit
in Rumănien,
Freiburgi. Br.,
Huth-Verlag,
1993,96p.
Primulteatrugermansubvenţionat
de stata luatfiinţăla Timişoara
în.ianuarie1953.
Aceastăinstituţiesărbătorită
laTimişoara
şi,recent,la.Karlsruhe,
a pusîn.scenă283depiese,
receptate
deunpublicde2,5milioane
despectatori.
Cuocaziajubileului
acestuiteatru,careazi
şi-a schimbatprofilul,adresîndu-se
publicului
de limbagermanădin România,Ungariaşi
Polonia(turneleanului1992suntelocvente
în acestsens),a apărutşi studiullui HorstFassel,
Aceststudiuse ocupade situaţiateatruluiîn Timişoara,
undedin t75l!e atestatun teatruîn
limbagermană,
din1791se adaugăunulin limbasîrbă,din1828în limbamaghiară
şi dincea
de a douajumătatea secoluluial XIX-leaun teatruromânesc
..Se isistă asuprapresiunilor
exercitatepînăîn anul1918asupra.teatrelor
minorităţilor
în regatulungar,se au în vedere
concurenţa
şi disputelepentrus\lpremaţie
din perioadainterbelică
şi se constatăun destin
apropiatcarei-a legatpe actoriicelorpatruansambluri
teatraledinoraşulde pe Begadupă
1945.
în. ciuda discordanţelor
ideologicedupă 1918 şi 1945, se remarcăo evoluţie
asemănătoare
a vieţiiteatralea minorităţilor
dinTimişoara.
Iniţial,dupăceledouărăzboaie,
şcolileşiasociaţiile
culturale
sauprofesionale
aulansatunteatrudeamatori,
focaral căutăriide
sinea grupului
etnicîn cauză.Ulterior,
iniţiative
reuşiteaudusla ancorarea
unortrupedeartişti
profesionişti
în viaţaculturală
a oraşului.
Aşas-aîntîmplat
şi cuteatrulde statgerman,
înfiinţat
în 19:<;3,
in acelaşian ca şi teatrulmaghiar,cu carea împărţitşi împarteşi azi salade
spectacole.
Ambeleinstituţiiau fost,la început,filialealeTeatruluiromânde stat,fiinţatîn
1945.Seobservaîmpletirea
destinului
political minorităţii
germane
dinTimişoara
cu evoluţia
centralismului
comunist,
doctrinarşi inflexibil.
Astfel,primele50 de piesepuseîn scenala
Timişoaradupă1953au provenitîn bunăpartedin patrimoniul
sovieticşi din actualitatea
scriitorilor
oportunişti
români.Adaptaţii
germani
auînceputsă fieactivatiîn deceniul
şapte,ei
atingîndn-şi
apogeul
în deceniile
optşi nouă.
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Abiadupăce actoride prestigiu
dinperioada
interbelică
au devenitmembriiformaţiei
timişorene,
iaraceastaa beneficiat
deregizoribucureşteni
(dela teatreleromâneşti
şi de la cel
evreiesc),calitateaspectacolelor
a crescut.Atenţiesporităs-a acordatpieselorclasicilor
dramaturgiei
germaneşi universale.
Chiardacănumărulacestormootăria rămasîn urma
pieselorteziste,atenţiaartiştilorşi a publicului
s-a îndreptatcătreacestemontări.Dupăce
regizoridin ROGau lucrat cu ansamblul
teatruluigerman,acestaşi-a captatîncrederea
necesară.Anul 1964,cînd s-a ajunsla montareapopulareipieseIl lui JobannNestroy
.Lumpazivagabundus"
(piesăde succesdinsec.al XIX-leaîn Banatşi la Timişoara),
critica
teatralăa subliniat
profesionalitatea
autentică
a Teatrului
germande stat.LaAcademia
de artă
teatralăa inceputsăfuncţioneze
din1964şi o secţiegermană.
Regizori
străiniauvenittotmai
frecventîn oraşulde pe Bega,iar din 1974teatrultimişorean
a începutturneeîn RDG(un
turneuîn RFGa fostcontramandat
în 1985;abiaîn 1991timişorenii
'au fostoaspeţiioraşului
Karlsruhe
şi Baden-Baden
l).Prestigiul
şi pretenţiile
ansamblului.
au crescut.Darşi programul
repertoriului
s-a schimbat.
După1964au intrattot'maimultepiesecontemporane
de bună
calitateîn atenţiaansamblului
bănăţean.
Peplanlocalau apărutautoridramatici
care,pe lîngă
pieselecu tematicădictată,aureluattradiţiateatrului
popularde ţinută.Comedia
demoravuri,
caracterele
de certăoriginalitate
datoratăambianţei
regionale,
au atraspublicul.Darexactîn
aceastăetapădeascensiune,
emigrarea
în masăa şvabilor
bănăţeni
a pussubsemnulîntrebării
existenţaînsăşia teatrului.Actoribuniau plecat,autoriis-au afiliatşi ei, iar numărul
spectatorilor
s-aredussimţitor.
Dacăin anii60şi 70existauspectacole
cucîte400de spectatori
la fiecarereprezentaţie,
după1980nue o excepţie,
da uneleserinuaubeneficiat
de ungrup
maimaredeinteresaţi
decîtde50-60deoameni.
Dacă.Lumpazivagabundus"
a ajunsla 145de
reprezentaţii,
dacăpiesalUiHansKehrer"EsgehtumdieHeirat"a atinschiarcifrade 152de
reluări,după1982numaiexistăpiesecupeste100dereprezentaţii.
Acesteamănunte,care marcheazăetapeleunei istoriicu căderişi succese,sunt
prezentate
pentruprimaoarăpe bazaunuibogatmaterialdocumentar.
Lucrareaoferă,de
asemenea,lista completăa pieselorjucate din 1953-1993,menţionîndatît numărul
spectacolelor,
cit şi numeleregizorilor,
al traducătorilor,
data premierei.Ilustrareaprin
fotografii
datorate
luiWalterKonschitzky
nuestela nivelulprezentării
istoricului
acestuiteatru
minoritar,careîn 1953a fostsingurulteatrude limbagermanăîn afaraspaţiuluilingvistic
german(din1984existaşi în Ungaria,
la Szekszărd
o instituţiesimilară,
din1982la Temirtau
în fostulURSSfuncţionează,
deasemenea
unteatrugerman).
Ceeace seremarcădinprimapartea lucrării:fenomenul
teatrale analizatîn ansamblul
lui, interferenţele
dintreteatrulgerman,cel românescşi·maghiarsînt scoaseîn relief.De
asemenea,se urmăreşteschimbulde piese,de repertoriu,
de artişti,colaborarea
pe toate
planurile
posibile.
Ceeace,dinpăcate,nusepoateefectuapebazadatelorexistente:
constatarea
ca şi publiculmultilingv
din Timişoara
a contribuit
într-omăsurăcvasi-egală
la creşterea
teatreJor
localedediferitelimbi.
Lucrarealui HorstFasselfacepartedintr-unproiectde mailargidimensiuni,
careîn
etapa.
următoare
vafi concretizată
IaInstitutul
şvabilordunăreni
dela Tubingen
printr-unstudiu
ampluasuprateatruluidelimbagermană
dinRomânia,
Ungaria
şiIugoslavia
din1918-1990.
La
monografia
istoricului
teatrului
timişorean
înansamblu,
vorcolabora
colegidinIaşi,Timişoara,
Budapesta
şi Tubingen,
KarlWallger
Tiibingen
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OrtfriedKotzian,
VieAussiedler
undihreKinder,Augsburg,
Bukovina
- Institut,1991,
458p.
Problema
emigranţilor
a devenit,
pentruţăriledinvest,cudeosebire
pentruGermania
de
o gravitatefărăegal.Repatrierile
făcuteîn timpulnational-socialismului
par, dupăvalurile
masivede emigranţi
dinţărilerăsăritene
simpledeplasări
turisticeocazionale.
Maialesdupă
1988,lucrurile
aumceputsăprindăconturruri
dramatice,
datorităafluenţei
sporitea celorceîşi
căutauo nouăpatrie.S-auaccelerat
căutărilepentrurezolvarea
unorsituaţiicu totulnoi din
punctdevederepolitic,socialş.a.m.d,
Cercetările
auluato întorsătură
metodică
şi meticuloasă,
Întrucîtmăsurilealeatoriise dovedeau
ori fărăeficacit.ate,.
ori chiar.nocive.Unuldin aceste
proiecte
decercetare
areîn vedereparticularităţile
copiilorcelorceveneaudinestpentrua li se
puteaofericondiţiicorespunzătoare
decontinuare
a studiilor
şi deadaptare.
Maiexact,secerea
depăşită
etapaemoţională
("cevormade la noi'!' "ăia"fiindemigranţii),
pentrua seasigura
rezolvarea
grabnică
Ilceleimaiexplozive
situaţiisocialecucares-aconfruntat
Germania
după
al doilearăzboi.
Angajatîntr-oastfeldetentativă,
OrtfriedKotzian,
directorul
pedagogic
al centruluide
cercetăriBukowina
- InstitutdinAugsburg,
a căutatsă afleun răspunsîntrebărilor
de ordin
practicprininvestigarea,
în primulrînd,a rădăcinilor
emigranţilor,
a pregătiriilorculturaleşi
sociale
primită
ţările
de unde
Acţiune
deosebit
de dificilă,
care
presupunea
o
documentare
extrem
de bogată,
o provin.
pătrundere
a unor
caracteristici
foarte
variate
şi adesea
contradictorii.
Toateacesteai-aureuşitîn ceamaimareparte,dovadăşi actualitatea
cărţiipe
carea scris-oşi carea ajuns,în timpscurt,la a douaediţie.Volumul
analizează
aşadarsituaţia
germanilor
din ţărilerăsăritene:
din fostaUniuneSovieticădin fostaIugoslavie,
din fosta
Cehoslovacie,
dinUngaria,
'Bulgaria,
Polonia
şi desigurdinRomânia.
Interesul
seîndreaptă
mai
întîicătreemigranţii
dinGermania
spreacesteţărisau,altfelspus;cătrecoloniştii
germani.
Se
întreprinde
o amplădescriere
a aşezărilor
de colonişti
germanidinrăsăritulEuropei,dinAsia
Centrală
.
si
' ..din Caucaz.
....
...
Primulmareval de reîntoarcere
a urmaşilor
' Il acestora
. din regiunile
amintiteîn Germania
a avutlocdupăprimulrăzboi,maialesprin;,repatrierea"
în cel de al
treileaReich,efectuatăîntre1939-1940.
Ce s-a începutîn aceştiani a fostdefinitivat
după
înfrîngerea
trupelornazisteşi încheierea
păcii.Abiadupă1945a avutloc fazadecisivă,de
Înlăturarea germanilor
din locurileundese stabili
seră şi din ţărileai cărorcetăţenise
considerau
a fi de maimultegeneraţii.
Dificultăţile
în aceastăprivinţăsîntînsă admisede
OrtfriedKotzian,
careafirmăcă "o apreciere
obiectivă
a ceeace înseamnă
"german"nu pare
posibilă",Concepteleanalizatepentru circumscrierea
fenomenuluisînt numeroase
(naţionalitate,
minoritate,
prizonier,
expulzat,
emigrant,
transfug).
Şcoalaşi bisericasîntprivite
prinprismaa ceeaceauoferitele,înţaradeorigine,
pentruformarea
germanilor
deacolo.
Unaltcapitolarein vedereproblemele
integrării,
dupăprima,a douaşi a treiageneraţie,
de repatriaţi(termenul
de "repartriat"
fiindunuldin termeniiadoptaţişi care,la rîndullui
comportă
amendamente).
Problemele
de adaptare
la limbavorbităin acelepărţialeGermaniei
în caresosescnoiicetăţenisintşi eletrecuteîn revistă,folosindu-se
pentruacestcapitoltitlul
cunoscutului
romanalluiEliasCanetti,"limbasalvată"
(diegerettete
Zunge").
Dar,sesubliniază,
fărăo însuşire
a limbiigermane
nupoateavealocintegrarea,
cutoate
cănumaiînsuşirea
limbiinuestesuficientă.
Deaici,necesitateaenunţării
a "douăsprezece
teze
pentruintegrareaemigranţilor
(sau repatriaţilor)
prin şcoalăşi biseric.ă".
printreacestea:.
integrarea...problemăştiinţificăşi politică:respectarea
drepturilor
omuluişi a libertăţilor
fundamentale;
toleranţă;atenuareaşoculuicultural;educareaunuinou sentimental valorii
propriiş.a.m.d,
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Celmaimarecapitolal cărţiiscrisedeOrtfried
Kotzian
ii areîn vederepe germanii
din
ţărilefosteiUniuniSovietice,
desprecarese afirmăcă, după1945,au fostspulberaţi
pe un
teritoriuimens,i izolaţiîn grupuriextremde mici;pestejumătateşi-aupierdutlimba,nu au
posibilităţi
de şcolarizare
şi niciculturale,şansele
lorde supravieţuire
mooinda fi privitecu
scepticism.
Germanii
dinPoloniaausuportat
la rîndullor,politicastalinid a faptuluiîmplinit,
prinmodificarea
cunoscută
a graniţelor;
de aceea,în Polonia,oricediscuţiereferitoarela
drepturile
germanilor
minoritariera socotită,pînăîn 1989,dreptun atentatla integritatea
teritorială
a statului.
Populaţia
germană
dinUngaria
a fostputernic
maghiarizată;
spreexemplu,
celemaicunoscute
personalităţi
alevieţiipublicea germanilor
dinaceastăţarăsenumescEndre
Ftilei- Szanto,BelaSzende,GezaHambuch.
Johannes
Szentăgothai,
J800sSigleretc.Pînăia
"revoluţia
de catifea",germanilor
dinCehoslovacia
li s-arefuzatoricefel de drept,cums-a
întîmplat
şi în fostaIugoslavie,
unde..limbagermană
nuse maiauzeaîn ultimavremedecîtîn
unelebiserici,lapredică.
Un amplucapitol,al doileaca mărime,estededicatgermanilor
din ţara noastră.O
comparaţie
cuţărilevecineîi permiteluiOrtfriedKotzilan
(originar
dinBoemia)să afirmecă
germaniidinRomânia
aveauînaintede 1989,o situaţiepe carecosîngenii
lor din Ungaria,
Iugoslavia,
Polonia,s.c.l."nu făceaudecîtsă o viseze".Situaţialingvistică
şi culturalăa
germanilor
de la noiestedescrisăpe larg(p.276s.u.)subliniindu-se
faptulcă statulromâna
încurajatbilingvismul
minorităţilor
(cuexcepţia,
în Transilvania,
a "întunecatei
perioadede
maghiari
zare dintre1867şi 1918")folosirealimbiimaterneîn şcoli şi în unelerelaţii
administrative.
Viaţaculturală
esteprivităcuînţelegere
şi chiarcuun anumeentuziasm
atunci
cîndse scriedesprenumărulşi calitateaziarelorde limbăgermană,
a teatrelor,
a editurilor,
a
orelordeemisiune
laradioşi televiziune.
Unputernic
liantal spiritualităţii
germane
dela noila constituit,
afirmăO. Kotzian,participarea
bisericiila viaţacotidiană.
Un loc aparteeste
acordatliteraturii
de limbăgermană
dinRomânia,
considerată
de specialişti
a cincealiteratură
de expresiegermanădinEuropa,dupăaceleadinGermania,
fostaR.O.G.,Austriaşi Elveţia.
Sînt prezentate,
pe rînd,editurile,publicaţiile
periodice.asociaţiileliterare,teatrele(spre
exempluteatrulgermandinTimişoara
a avut,în treizecişi cincide ani,250de premiere,
iar
spectacolele
luiaufostvizionare
deaproape
douămilioane
şijumătate
despectatori).
Se întreprinde
o analizădetaliată
a învăţănîmtului
de limbăgermanăde la noi,pînăîn
1989,pe cicluride învăţămînt.
claseşi obiectede studiu.O comparaţie,
la acestcapitol,cu
Ungaria,
demonstrează,
de pildă,că,în timpce,la noi,eleviiunuiliceucu limbade predare
germană
învăţauÎntr-unan la toateobiectele,
timpdepesteşasesutedeore,în limbamaternă,
iarromâneşte
doarîn o sutăşaptezeci,
în ţaravecinăraportuleraexactinvers;în fostaUniune
Sovietică,
germanase făceanumaiîn claselesuperioare,
cîtedouăore săptămînal,
numaila
şcolilespeciale.
Începîndcu ianuarie1990,condiţiile
s-auîmbunătăţit
radical,ajutoriulGermaniei
s2a
făcutsimţitîn multeprivinţe.Cu toateacesteagermanii
au continuat
să emigreze,
dincauza
condiţiiloreconomice
şi, pînă la un puncta incertitudinii
politice.Mulţidintreei au în
perspectivă
viitorulgeneraţiei
tinere,carese resimtede ceeace OrtfriedKotzianconsideră
mareainerţiea învăţămîntului
românesc.
Numeroase
reproduceri
dearticoledinpresade limbă
germanăde la noioferăcititorului
o imaginecorectăa mutaţiilor
pozitiveprofunde
cares-au
produsaziîn puţinele
regiuniîn caremailocuieşte
o populaţie
germană.
CarteascrisădeOrtfriedKotzian
conţinesugestiiutilenunumaipentruceicareIncearcă
ameliorarea
integrăriiemigranţilor
germanici şi pentrucei care se ocupă,în generalde
psihologia
grupurilor
deminorităţi.
DanMănucă
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ThomasMarserVieDenkmăler
imArkadenhof
der Universităt
Wien,Wien.Archivder
Universităt,
1990,36S.
Lucrarea
a apărutla comemorarea
a 625deanide la înfiinţarea
universităţii
vieneze.La
intrareaîn holulcelmareal clădiriiprincipale
te întimpină
bustuldeo suavăfrumuseţe
alunui
tînăr,preacunoscut
oricăruiromân:pînăşi vieneziisusţincă esteEminescu.
Numaică pînă
acumcăutărilearhiviştilor
nu au confirmat,
ceeace la primavedereapareindubitabil:
statuia
dinfaţabibliotecii
Eminescu
dinIaşinua fost,desigur.o copiedupăbustulde la Viena.Dar
acelaşimodel,adicămarelepoet.e deneconfundat.
În carteainterioară
a universităţii
dincapitalaAustrieise aflăunnumărde aproximativ
150de busturialeuoorpersonalităţi
marcante
dinistoriaacesteiAlmamater.Cinenu-lştiepe
Sigmund
Freud,gonitde nazişti?Saucine-Iuită pe marelecompozitor
AntonBruckner,
pe
vestitulfizicianErwinSchrodinger,
pejuristulLorenzvonStein(profesor
şi al luiEminescu).
pe scriitoarea
Marie'IonEbner-Eschenbach,
doctorhonoris
causaa universităţii
dinViena?
Darcinese gîndeşteşi la aceicareau ţinutlegăturile
cu vestulşi cuestul.Mediclniştli
sunt,în acestcaz,celmaibinereprezentati.
KarlvonRokitansky
l-aavutprintrediscipoli
şi pe
celebrulchirurgieşeanLudwigRusssen.,chirurgul
TheodorBillrotha fostmodelulmultor
studenţi
români.DarniciunslavistcumesteFranzvonMrkloslch
nupoatefi uitat;peatuncise
duseseluptapentruconsolidarea
conştiinţei
că limbaromânăesteo limbălatină.Chiarşi
lingvistul
NikolaiTrubetzkoy,
din1922profesor
la Viena,a avuto înrîurireasupralingvisticii
româneşti.
Şisurprizele
încurteacuarcadecontinuă:
Constantin
vonEconomou,
născutla 21august
1876la Brăila,a ajunsîn 1921profesorla Facultatea
de medicină.
În anul1931a înfiinţat
Institutul
pentrucercetarea
creierului
umanla Viena.Mineralogul
Friedrich
Beke(1855-1931)
a venitdinpărţileCemăuţului
la Viena,undeaveamarimeritepentrudescoperirea
unormetode
noiîndepistarea
şi definirea
mineralelor.
Descriind
monumentele
şi prezentînd
activitatea
fiecăreipersonalităţi
întruchipate
de un
bustThomasMeisela făcutunprim- paspentruo istoriea ştiinţeiîmpletită
cu istoriaculturii
dinspaţiulDunăriimediişi inferioare.
Armeritacontinuarea
acesteitreceriîn revistăa unor
maripersonalităţi
şi realizărinăscuteîn zonelesud-esteuropene
şi Iftionîndpentrucei care
trăiauîn acestspaţiu.Universitatea
fiindun centrude forţespiritualee, în acelaşitimp,
păstrătoarea
spiritului
şi al frumosului.
Documentaţia
acesteisimbioaze
estemeritorie.
StefanHof
Tubingen
Timofej
Jevsevjevs
Folklore-Sammlungen
aus demTscheremissischen,
II, Vorzeichen,
Traumdeutungen,
Sprichworter,
Spottverse
und Râtsel,hrsg vonSirkkaSaarinen,nr. 199,
Soumalais-Ugrilaisen
SeuranToimituksia,
Helsinki,
1989,313
p.
TimoteiEvsevieva alcătuit,Între<mii1908-1928,
pentruSocietatea
Ugro-Finică,
o
• voluminoasă
culegerede folclorîn limbamari(ceremisă),
care face partedin grupulde
idiomurivolgai
ce, familiauralică,ramuraugro-finică
şi este vorbităîn zonelelocuitede
ceremisi,
başkiri,tătari,udmurţi
şi ruşi.
Unprimvolum,apărutîn anul1983la Helsinki,
nr. 184dinseriaMemoriilor
Societăţii
Ugro-Finice,
cuprinde
basmeşi povestiri
editateşi prefaţate
deprof.AlhoAlhoniemi,
careface
o prezentare
detailată
a activităţii
luiT.Evseviev
şi a principiilor
deredactare
a ediţiei.
Prezentulvolum,al II-lea,în prezentarebilingvăceremiso-germană
(originalulîn
transcrierefonetică),cuprindefolclor"scurt"(Kleinfolklore):
previziuni(meteorologice,
referitoare
la îndeletniciri
şi la viaţaomului);
tălmăciride vise;zicătorişi proverbe;
satireşi
glume;ghicitori.într-oscurtăanexămai sînt cuprinsetextenumaiîn germană.notatede
Evseviev
numaiîn rusăsauîn dialectepecareel însuşinule-apututtraduce.Primatraducere
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"brută"din rusă,făcutăde AnttiSberbakoff,a necesitatmultecorecturifi precizări.Ca
materialcomparativ
aufostfolositemonografia
şi textelefolclorice
publicate
de A.E. Kitikov
(1967,1973,1977)şi culegereade zicătorişi proverbe.
de S. Ibatov(1953).între anii
1984-1985,
traducerea
a fostrevăzută
impreună
cuIuriAnduganov
(specialist
in ceremisă),
iar
versiunea
germană
a fostîntocmită
deIngridSchellbach-Kopra,
Ortografia
neunitară
a textelor
originale,varianteledialectaleşi selecţialor, expresiileonomatopoetiee
intraductibile,
clasificarea
textelorşi transcrierea
foneticăau constituittot atiteadifiC\dtăţi
de editare,
comentate
înprefaţădeSirkkaSaarinen.
Prognozele
meteorologice
sint,fireşte,rezultatul
uneiîndelungi
şi atenteobservaţii
ale
mediuluişi fenomenelor:
furtună,în septembrie
- toamnăcaldă;rouă,dimineaţa
- zi caldă;
curcubeu,
dimineaţa
- ploaie;tunete,iarna- iarnăfriguroasă;
cîndrîndunica,
in zbor,atingeapa
- ploaie;cind strănutăcalul- ploaieş.a.m.d,Previziunile
privindîndeletnicirile
vizează
agricultura
(frig,în lunamai,ploaielaSf.Nicolae
- toatesărbătorile
religioase
!lmtpestilvechi
-, brumăîn primazi de Crăciun
- belşugde cereale);
legumieultura
(seninde Sf.Evdochia
mergbinecastraveţii;
gheaţăpe drum,primăvara
- mergebinemazărea;cartofimulţi- an
greu);păstoritul
şi creşterea
vitelor(sporin şoarecişi gindaci- sporla oi; viţelfătatla lună
veche- sporla lapte);apicultura
(cindcinUlcuculin grădină,rolulde albinepleacăîn altă
parte).Prezicerile
în legăturăcu viaţaomuluisîntin marealormajoritate
izvoo!edincredinţe
magicebazatepesimilitudini
saudininterdicţii
tabu-istice,
profilactice
ş.a,Deexemplu:
dacăo
femeiearesinuldreptmaimare,\l't{
aveaunsoţînţelept;
dacă.o femeieînsărcinată
seîncingecu
nojiţe(dinscoarţădecopac),vaaveao naşteregrea;dacăscuipiîn foc,ţi sestricidinţii).
Viseleprevestitoare
de moartesîntinterpretate
tot pe principiul
similitudinii:
pădure
tăiată;pierderea
unuicai,a unuidinte,a toporului;
nuntă.Alteviziunioniricesereferăla boală
(visezimortîn viaţă),noroc(visezică primeştio veste),lacrimi(cimpoicintind),călătorie
(ştergar),
bani(seceriş
degrîu)ş.a.
Proverbele
sintetizează
înţelepciunea
universală
în formulelapidarede marecirculaţie,
încîtnu se pot stabili"
imprumuturile
saupoligeneza
Ele transmitmesajebazatepe relaţiile
omuluicu mediul:"Cîinelemai apropiatmuşcămairepede";"Cîinelecarenu latrăaduce
oaspeţi";
.Dacăhrăneşti
unpuidelup,nufacicîinedinel":.Prunzanucadedepartedecopac";
"Miereaestebună,darstrachina,
mică";.Plopulnufacemere".Maifrecvente
sîntproverbele
inspiratederelaţiilesociale:"Sănufacipomană(pentru
'morţi)cu colaciialtuia";"Nuntavine
şi supa laskanu estefiartă";"Unprietenmaivechiestemaipreţiosdecitunulmainou";
"înţeleptul
îşi laudăcalul,nerodul,
nevasta";
"Cubogatulestegreusă te împrieteneşti".
Multe
dintreele sîntpreceptemoral-didactice:
.Băuturanu duce1"nimicbun";"Hoţulnu va fi
bogat";"Cinemunceşte
mănîncă
untşi miere";;,md dormipecuptor,nute ajutăDumnezeu";
"Dacădaiunuiomsămănînce,
nupierzi;,,sănuuiţiînvăţătura
bătrînilor";
"Cuvîntul
estemai
scumpdecîtbanii".Uneleforumlemetaforice
uzeazăde elemente
plasticespecifice
celormai
frecvente
ocupaţii:
."Calui
estearipaomului"sau"Cîndcoadatoporului
(bărbatul)
nu esterea,
coadafurcii (femeia)nu este bună".în sfîrşit,multeproverbe'de mare circulaţieau
corespondente
aproapeidenticeîn limbaromână:"Cinemergeîncetajungedeparte";"După
ploaieiese soare";.Prostulrîdecîndîi arăţiun deget";,,FclIlteia
are părullungşi mintea
scurtă"s.a.
Dintreghicitori,
celemaimultesîntîncifrări
privindomul:"într-untei sîntdouăierunci"
(Sînii);"Fraţiistaualături,darnu se văd"(Ochii);animalele
şi mediulînconjurător:
"Cinese
naştede douăori?"(pasărea);
"în viaţă,nu folosesc
nimănui,
dupămoarte,mă mănîncătoţi"
(Porcul);
"Căţelul
meunuIasăpenimeniîn bordei"(Lacătul);
"Nu-lpoţiatirnaîncuier,poţisăI ieiîn mînă"(Oul);.Jos,apă,sus,foc"(Lampa);
"Seducevacala nuntă"(Cimpoiul);
"Bate
din aripi,dar nu zboară"(Moarade vînt);"La.capătuluneinuiele,fierbeo oală de lut'
(Laleaua).
Printreobiectele
specifice
definitemetaforic
se-remarcă
samovarul:,,Dimineaţa
şi
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seara,ţipăcocorul";
,,înmijlocullacului,ardeunfoc";"îmbrăcat
în hainăroşie,se p... în faţa
oamenilor";
juguldehamla atelajulrusesc:"Pecapulcalului- curcubeu";
gutla:"într-unocol,
urlă41 de lupi".în sfîrşit,menţionăm
ghicitorile
cu implicaţii
etnice:,,0 parteestebunăşi
pentruruşişi pentruceremisi,cealaltănu foloseşte
nimănui"
(Icoana);
,,0 rusoaicăare două
palme"(Foarfeca).
Comentariile
desprevaloareastilisticăa textelorar fi hazardate,
Întrucîtjocurilede
cuvinte,onomatopeele,
procedeele
stilistice
sîntintraductibile.
Valoarea
certăa volumului
constăîn o maiaprofundată
cunoaştere
a culturiimateriale
şi
spirituale
a unuigrupetnic(mari)maipuţincunoscutşi în introducerea
în circulaţiea unei
sursedocumentare
în pluspentrucercetările
etnologi
ce.
LuciaCireş
.Zeitschrift
furLiteraturwissenschaft
undLinguistik"
(LILI),Heft87/88,22/1992,
271p.
Numărulpe anul 1992al revisteiUniversităţii
din Siegenconţinestudiişi articole,
traducerişi recenziireunite subtitlulO decăderea literaturiifnmass-media?
Tema,incitantă
prineaînsăşi,esteabordată
dinmaimulteunghiuri,
cuintenţiade a ofericititorilor
pasionaţi
de
literatură
o imaginea peisajului
culturalgermanşi cuinvitaţiade a participala o dezbatere
de
un larg interesîn epocanoastră.Publicaţiaare douăsecţiunide bază,în prima,obiectul
dezbateriieste analizatdin perspectiva
opiniilorunorspecialişti,
iar în cea de-adoua,se
prezintăatitudinea
unorpersoaneprovocate
la discuţieprinchiarmijloacele
mass-media,
în
primulrîndprinteleviziune.
Subiectul
tratatnuestenou,darmaialesîn anii'90 culturalul
şi
socialulseinterferează
totmaimult,iarlumeainteresată
deevoluţiafenomenului
artisticsimte
necesitatea
apropierii
devalorileesteticedinperspectiva
unuialtmediudecitcelanterior.
în acestsensHelmutKreuzer
înregistrează,
în planliterar,în epocaactuală,o discrepanţă
întreculturaţărilorEuropeideEst şi ceaa ţărilorEuropeide Vest,care,în acestemomente,
încearcăsăseestompeze,
tinzîndspreo uniformizare,
ce s-ardoriconformă
cuuniversalitatea.
"Sistemul
literar"îşi schimbăastfelcriteriile,
auraoperelorde artăpăleştesause intensifică,
datorită
în conştiinţa
omului
a consecinţelor
progresului
tehnic
- de
redactarea
cărţilorşireflex
delaului
invazia
publicaţiilor
dea doua
mînă,atîtde
"estetice"
ca f6rmă
orila
culoare,
pînă
la infiltrareainsinuantă,
devenitătiranică,a calculatorului
în domeniulculturiiliterare.Se
produceîn acestcaz, opineazăautorul,o pierderede înţelegerea însăşi"poeziei"vieţii.
Covîrşitor
în epocăesterolulinformaţiei
publicistice,
gen neficţional,
care,alăturide alte
genurineficţionale
asemănătoare,
precumreportajul,
biografia,
carteadepopularizare
a ştiinţei,
influenţează
literaturaficţională.
Ia naştere,astfel,un stratliterarsuperficial,
fără valoare
estetică,ce se poateluaîn considerare
alăturide scrierilepolitice,împreunăcu mass-media
tehnică(televizorul,
radioul,computerul),
în care unii văd o nouăşansăacordată"artei
cuvîntului"
.
HansDieterSchăfer,
semnatarul
articolului
Culturaburghezii
şi sfîrşitu]ei, esteinteresat
de problemele
şi de cezurileistorieiepocii,manifestînd
numeroase
rezervefaţăde situaţia
contemporană.
Potrivitlui Schăfer,contemporaneitatea
ar purta "toate însemneleunei
abrutizări",
iar omulsfîrşituluide secolXX se află într-un"stresspermanent",
este "total
tensionat"şi, cel mai rău, suferăde o singurătate
acută,totulfiindresimtitea străin,ca
primejdie,
însuşisensulvieţiifiindu-ineclar,căciaceastaestevăzutăca o "loterie".Areloc,
astfel,o închidere
într-olumede "sticlăşi tablă"a individului,
căcinatura,"undeburghezul
respiraliber",îi este"închisă"şi "otrăvită",
atentîndla securitatea
personală
(accidente,
boli,
insomnii,
violentastrăzii).Printretarelesocialeesteamintitşi subliniat
narcisismul,
iubireade
sine.caretrezeştenevoiade exersare
a puteriidedominaţie.
Arta,culturaîn general,pierdeîn
afectivitate,
deoarecelumeaomuluicontemporan
este goală,nelocuitădecîtde un singur
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individ,ce-şitraseazăsingurdrumul,DupăSchafer,acestom a pierdutînsăşi"experienţa
valorii",iaraşa-zisul
creatornumaireuşeşte
săconfigureze
personaje
viabile.
Secolulîn caretrăim,dominatde electronic,
de informaţia
rapidă(de exempludin
consumatorii
mass-mediei
80%stauîn faţatelevizorului
şi numai7%citesccărţiori reviste),
esteasemănător
barocului,
bazatpe combinaţii
de imagini.Romanele,
pieselede teatrusînt
plinede situaţiiîn carepersonajele
se prefacsause deghizează,
se ascundsauînnebunesc,
neexistînd
unpersonaj
"clar",totulreducîndu-se
lao "învălmăşeală
deimagini",
Articolullui UlrichSchulz- Buschhaus
trateazăaceeaşiproblemăa decadenţei
în
literatură,
însăsubalt aspect,cel"al deziluziei
politiceşi al sfîrşitului
avangardei"
şi dintr-un
punctde vederediferit.Raţionamentele
salenuatingînsăproblema
mass-mediei
(numaispre
sfîrşitfaceo referirela dorinţafuturistăa uneidramaturgi]
a teatrului"di varieta",ce se
completează
în epocamodernăperfectprin telejurnal- Tagesschau
sau Telegiornaleţ,
la
raportulartăvizuală- artacuvîntului,
ci rămînîntr-unspaţiu"imanentliterar",Maioptimist
decîtSchafer,aprobăo explicare
a prezentului
şi dinperspectiva
trecutului,
daratrageatenţia
asupracapcaneitendinţeidintre"iluziadecăderii"
şi realitate,căci,de-alungultimpului,au
existatatîtmomente
de "Înflorire"
a artei,cît şi momente
de "sterilitate",
de ,,nebuloaşă",
de
,,nerealizare".
Patologicul
deficit,esteticşi moral,derivădin ceeace estenumit"anything
goes",iar dinaceastăperspectivă,
literatura
de dupăJ989se aflăîn plinădecadenţă.
Criticul
aminteşte
douămomente
importante
carear ducela o mişcarefermăa conştiinţei
în societatea
actuală,diferenţiată
social.Primulmomentar fi o deziluzie
cu rădăcini
carevizează
aspiraţia
literatului
spreo ştiinţătotalizatoare,
caresăînglobeze
şi politicul-economicul,
iar al
doilea,o crizăşi o extenuare
a avangardei.
Cumideeascriitorului
ca poeta vatesstrăbate
timpurile,o deziluziepoliticăa inteligenţei
literarese subînţelege,
căciscriitorul,încă din
perioada
iluministă
a fostun"specialist
al moraleicupretenţie
politică'.'
şi prinfaptaluipolitică
s-aopusîntotdeauna
"specialistului
in politică",
pentrua clarifica
"ceeace ar vreasă constituie
ţelulsău:o societatelipsităde clase,o revoluţie
permanentă.
respectarea
drepturilor
omului,
posibilitatea
comunicării
autenticeş.a.".De1Îintotdeauna
scriitorula intratîn conflictcu
puterea,Schulz-Buschhaus
constatăcă astăzisîntvizibiledeopotrivă
o reţinere,o teamă,un
conformism
şi o aroganţăa autorilor,
motivece conducla decadenţă
şi, în acestcaz,critica
însăşidevineo convenţie,
în sensuldiferenţierii
lui Calvinoîntre"moralil>IDo"
(regulipentru
alţii)şi .moralită"(regulipentrusine).Vorbind
despreSartreşi Calvino,
alecărortezeautorul
le îmbrăţişează,
esteremarcatfaptulcă "relaţiiledintrescriitorişi politiciireprezenta
tema
dominantă"
a anilorde dupăcel de-aldoilearăzboimondial,scriitoriiacesteigeneraţii
ocupîndu-se
concomitent
cu politicaşi cu literatura.
In ultimiiani,criticulsesizează
totuşio
diferenţiere
netăa acestordouădomenii.
PotrivittezeiluiCalvinoliteratura
poatefi necesară
politiciipentrua indicace estetoposliterarin constructul
verbalal politicului,
darel esteun
scepticîn ceeacepriveşte
progresul
Îngeneral.
Acestaderivă.dupăBuschhaus,
din"rezultatele
avangardei
peterenulproducţiei
artistice",
deşiavangarda
autentică,
istoricii,
a fosttrivializată
demass-media.
Discutînd
"aporiile
imanente"
aleavangardei,
Buschhaus
ajungela concluzia
că
doarsloganul
post-modernist
de"anything
goes"conduce
literatura
deregenerare
la decadenţă.
Optimismul
săudevineevidentcîndvorbeşte
despre"esteticaunuipostavangardism",
carear
aveapeBorgesca reprezentant
teoreticşi pe&0, cuvolumul
Numele
trandafirului
caexemplu
practic.Acestpostavangardism
îşi ia libertateade a dispune"conştient
antiistoric
de întreg
materialulistoric".Buschhaus
se referăla o "rupereestetică"a erizontului
de aşteptareîn
sistemulfuncţional
al instituţiei
literare,ruperece determină
apariţiaunui"orizontde aşteptare
de gradsecund",ca paradoxal acceptăriiestetice(ca În romaneledetectiviste
clasice).în
literaturamodernăsemnatarularticoluluiîntrevede,din punct de vedere al tehnicii
compoziţionale,
o Ingenieurkunst
"artăinginerească",
o "poeticătehnici
stă",.un hibridîntre
pretenţia
deartăşi succesul
depiaţă.
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CustudiullrmeleiSchneider,
Literatura,
mass-media,
cititorul,începeseriadedezbateri
pe temainterconexiuni
lor cultură-tehnică
şi. întreacestea,omulca destinatarşi receptor.
Sistemulliterarestedefinitca "mulţimea
proceselor
literaredintr-osocietate".
Pe lîngăacest
sistemliterarpropriu-zis
esteidentificat
şi unsistemsimbolic
al literaturii,
caracterizat
de trei
indicatoriai proceselor
contemporane
de modernizare:
de-localizare,
de-materializare
şi derealizare.în epocamodernă
estesesizabilă
o schimbare
de opinii.de la concepţia
kantianăa
arteica"integrare
a adevărului,
bineluişi frumosului"
la artaca radioşi televiziune".
Autoarea,
vorbindde celetrei dimensiuni
funcţionale
ale activităţiiliterare.cognitivă(intelectuală).
normativă
(morală)
şi emoţională.
leaseamănă,
printransfer.
cufuncţiile
televiziunii.
Astfel.pe
bazaacestorfuncţiuni.se asigurăinformaţia.
formaţiaşi realizareaintegrati
vă. prin care
oameniiuneisocietăţi
bazatepe locuridemuncăsîntprezentaţi
ca oameni"adevăraţi".
Lectura
deromane,ca şi recepţionarea
televizorului,
s-arindividualiza
dupăprincipii
colective.
"Massmediaconstruieşte
o realitatedintr-opluralitate
de lumi.Aceastăpluralitate
de lumine este
prezentată
casocietate,
noiÎnsănumaiconstruim
o realitateintegratoare,
căcifiecaredinceice
folosescmass-media
combinăşi selecteazăbucăţide programe".Irmela
Schneiderindică
formelenoi,economice,
plinede succesaleliteraturii
moderne:
noileromaneGibson,carenu
tindnicisprecoerenţă,nici spreinovaţiaavangardistă.
O astfelde literaturăse aplicăunui
număruriaşdelumicontingente,
daracesteanuselasăraportate
la o lumerealgîndită.Deaici
concluzia
căatîtelecitşi realitatea
însăşitrebuieprivite,în sine,cao decădere.
A douapartea
studiuluiinformează
desprerezultatele
uneianchetede televiziune
despre"Culturăşi massmedia",carecautăsăprecizeze
loculliteraturii
(înţeleasă
ca beletristică)
în s&ietateainvadată
de tehnicaelectronică
a calculatoarelor
şi computerelor.
Paralelcu situaţialiteraturiisînt
prezentate
rezultatereferitoare
la altepatrudomenii:
teatru,pictură(artăplastică),muzicăşi
film.Concluzia
nuesteÎmbucurătoare,
căci"cunoscători
de literatură"
au fosto parteminimă
din telespectatori,
mass-media
tehnicăfuncţionînd
ca o "agenţiede socializare".
Autoriişi
titlurilelor îşi menţinrelevanţa
. socialăprin tematizarea
lor în mass-media
tehnică,iar
emisiunileliterarede televiziune
sint singureleprincarese poateajungela o receptarea
numelui,
darnuconstituie
nicidecum
unpreludiu
sauunindemnpentruo lecturăpersonală.
Karl
Prumm,
în articolul
Indiferenta
cititorului
ÎnGalaxia
Gutenberg
fi fără
în lumea
massmediei,
doreşte
sădemonstreze
că
atîta"tînguire"
petema
decadentismului
esi:e
scop.
El se
concentrează
asuprapotenţialului
pozitival mass-mediei
imagistice,arătîndcă, în zilele
noastre,s-aucreatdouătipuride vorbitori,numiţide Eco "apocaliptici",
cei care văd în
mass-media
un semnal decadenţei
vizibile,şi "integraţi",
cei careexplicămass-media
ca pe
"un universal nostru"şi nu-lgăsescdăunător.
Totodată.au luat naştereşi douătablouri
opozante:
celal tradiţieişi celal modernului,
dominatde audio-vizual.
Esteuşorde sesizat-dupăPrumm- cumlitera,cuvîntului,
culturacărţiiseîneacăîn fluxulimaginilor,
realizindu-se
o tensiunepermanentă
întrefantezieşi pasivitate,
întreasimilarea
activăşi consumorb,între
adîncimeşi superficialitate,
Întrecufundare
în tradiţieşi lipsăde istoricitate,
Întrecreaţia
individuală
şiproducţia
deserie.
în completarea
lui Prumm,OttoRiewoldt
înregistrează
o seriede fenomene
realecare
conducde la dominarea
culturiiscrisela dominarea
culturiimass-mediei
imagistice.
Cartea
literarăşi teatrulaupierdutşi pierdîn înţelegere
şi receptare
în faţanoiiculturia mass-mediei,
în faţaarteiilustrate,în faţaarhitecturii
"post-modemiste"
şi designu-Iui,
"bastardÎntre,opera
deartăşi industrie",
în cadrulliteraturii
propriu-zise,
începetreptato ruperede politic,ceeace
faceca scriitoriprecumG,Grasssă fieconsideraţi
drept"fosile"în comparaţie
cu scriitorica
Handke,Strauss,Suskind,Wondratschek.
Riewoldt
observăcă editurilede literaturăîn sens
tradiţional
sînt.în descreştere,
iar,în dramaturgie.
estevizibilăo sciziunea teatruluiîntr-un
teatrude regieşi un teatrurarăliteratură,
deoareceastăzi,în oricedomeniu,estepreferată
excitaţiavizuală.
19
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Bernhard
J. Dotzlerse
asupraunuiromande succesal "literaturii
de suspans",
modelde scriiturămodernă.
Estevorbaae Tbonatos-Syndrom
al lui WalkerPercycare,ca şi
Parfumal lui Suskind,valorifică
tendintele
antiliterare.
Ceeace rezultăeste"un contextal
lipseidecontext".
în acelaşimod,Burkhard
Spinnen
seconcentrează
asuprauneisingurecărţi,Prodomo
a
luiP. Altenberg,
o încercare
- plintendinţe
antiliteraredea introduce
reclamaîn literatură.
Douăarticole,unulsemnatdeMarthaWoodmansee
şi, celălalt,al luiDietrichKrusche,
se referăla loculpe care-Iocupăautorulin constelaţie
mass-mediei
contemporane,
Martha
Woodmansee
vedeîn autoruldecarteliterarăprodusul
unui"episod"
istoric,în sensulempatie
al noţiunii.
Artistulvedetipurileistoricealeunuiscris"colaborativ"
precedîndu-i
şi urmîndu-i,
fiinduncreatorindividual
aluneicreaţiiindividuale.
Pe baza lui Kafka,DietrichKruscheanalizeazămoştenirea
pe care ne-a lăsat-o
ambivalenta
scriitorului
"modem"
intr-osituaţieîncarescrierea
primeşte
funcţii"interioare"
şi,
"exterioare"
şi estecaracterizată
princaracterul
privatal producţiei,
deschidere
criticăii divorţ
de cititor,Exegetul
discutărelaţiaautor/cititor
şi opune"scrierea
pentrualţii""scrieriipentru
sine",cea dinurmă,dinmotivepsihologice,
devenind
dince în ce maiimportantă.
Krusche
discutăpelargproblema
editurilor
şi a cărţilordeserie,reproşînd
criticiiliterarecontemporane
că nustabileşte
criteriicomune
şi verificabile
pentruo judecată
devaloarefermă,în acestsens,
el combate
şipecriticipentrurecenziile
.măiestrite",
făcuteunorcărţipecarenule cunosc.Un
pericolpentruo"literatură
serioasăil constituie
şi faptulcă revisteleliteraretradiţionale,
din
cauzainflatieiinformaţiei,
sîntpe calededispariţie,
iarÎn loculloraparefoiletonul
de presă,
regionalSi.!U
supraregional,
difuzatla radioori de redacţiileteleviziunii,
însuşisubiectul
foiletonului
estestrictdelimitat,speculînd
noutateade sezon,aspectelevieţiiparticulare
ale
diferitelorpersonalităţi
etc., elementeapreciatede edituriputernicedin punctde vedere
financiar,
carecautăsă ridiceîntîmplările
măruntealevieţiicotidiene
la rangde evenimente,
Subiectele
daumînăliberă"autorului",
iartabloulcarerezultăesteo masănisipoasă
de titluri.
Succesuluneicărţi,axatăpe o noatatede sezon,pe temăla modă,depindede raportul
vlf!lare/cumpărare,
iarautorul,dacănilreuşeştesăseimpună
într-untimprecorddela aparitie,
numaiaredreptulla publicare
şi iesedincompetiţie.
Concluzia
fireascăestecă ar trebuisă existeo viaţă.literarăindependentă
pînăla un
punctdemecanismele
pieţii carte,demondenitatea
sezonieră,
de"se1ecţionările"
speciale
ale
foiletonului.
într-ofazăincipientă
la unii,dezvoltată
IiIaltii,existăconstiinta
necesitătii
unei
reformeÎnplanliterar,
,.,
,
Întotdeauna
vor existapăreridivergente
in
cu () temădată.Meritulrevistei
germane
LILIestecăapelează
în permanentă
la fantezia
şicunoştinţele
cititorilor,
îndemnîndu-i
la descoperirea
de ideinoi,propunîndu
..le să se angajeze
în dezbateri
interesante
în privinta
moştenirii
literare,a prezentului
literarşi a viitorului
literaturii,
dezbateri
caresă deschidă
noi
perspective
de cercetareşi de receptare.De altfelaceastăpublicaţieuniversitară
rămîne
receptivăla toateproblemele
culturalemoderne,
aşteptînd
receniri articolecarear putea
sugeranoimetodeşi noitipurideabordare
a fenomenului
literarcontemporan.
Mona-Laura
Ionică
,,zEITSCHRIFf
DERGERMANISTEN
R1)MĂNIENS",
L Jahrgang,
Heft2/1992
în lucrareaDiedeutsche
literaturgeschichte
Ostmittel-und
Sudosteuropas
vander Mitte
des19.Jahrhunderts
bisheute(MUnchen,
SUdostdeutsches
Kulturwerk,
1992),AntonSchwob,
profc.wr
de.la Universitatc.;
dinGraz,nota:"în ultimiiani,ct'!ectarea
literaturii
germanes-a
reorientatd.ilrcdimensiunile
sale·regionale,ceea ce il pt:nnisliteraturilordin spaţiul
extragerman
să capeteo nouăpol.iţie,După()îndelungată
fi,\1'_\\
deignorare,
a urmato perioadă
de interessporital
faţăde litemtura
dina!teţări,ma;alesdincentrulşi
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sud-estul
Europei.Cuvintele
de ordineale acesteiatitudiniau fost,printrealtele:A cincea
literaturt'J
germant'1
sau Literaturaregionald.Sfirşituldictaturilor
comuniste
din Europaa
insemnat
o uriaşiideschidere
pentrucercetătorul
dinvest,cooperarea
culturală
intreceledouă
zonegeografice
imbunătiiţindu-se
considerabil".
Relaţiaenecesara fi apreciată
însăîn ambele
sensuri:şi cercetătorii
din sud-estul
Europeiau aduso contribuţie.
notabilăla aceststudiu,
desfăşurat,
pinăinultimultimp,in condiţii
maipuţinfericite.
Susţinerea
deschiderii
cătreVestserealizează
prindiversemijloace,
dintrecarecelemai
accesibile
sintpublicaţiile.
Dintreacesteafaceparteşi ,,lElTSCHRIFT
DERGERMANISTEN
RUMĂNIENS",
apărutăla Bucureşti,
in EdituraNoesis,subpatronajul
Soc;etătii
germanişti10r
din România.Cenducătorul'
colegiuluide redacţieeste germanistul
.GeorgeGuţu,de la
Universitatea
dinBucureşti,
care,alăturide colegidinConstanta,
Iaşi,Timişoara,
Cluj,Piteşti,
şi-a asumatrăspunderea.
elaborăril
uneirevistea căreiconsultare
devineobligatorie
pentru
învăţămîntul
de limbă germanădin România.Conţinutulnumăruluiprezentataici se
structurează
in maimultesecţiuni,ale cărortitlurisint:Germanistica
'inEuropade sud-est,
Studiide germanistidJ,
EternulPaulCelan,ZGRvlJpropune,Revistacărţilorşi revistelor,
Pentrulecturadvs.,Sesiuni,simpozioane,
colocvii,
cursuri,Teoriaşi.practicapredări!limbii
germane,
Dela Societatea
Germaniştilor
dinRomânia
- Comunicări.
în primat'Ubrică
sîntgrupatetreitexteaparţinînd
lui HorstFassel,AstridAgacheşi
Theodor
Berchem
...HorstFassel,dela Institutul
pentruistoriaşi geografia
şvabo-dunăreană
de
la Tubingen,
arein vederegermanistica
universitară
sud-esteuropeană
după1945.în acestsens.
considerănecesară
..subliniereafactorilorpoliticica mecanismde influenţarea şcolii
universitare
de germanistică,
urmărind
dezvoltarea
şi elementele
comuneale acesteişcoliîn
Iugoslavia,
Ungaria,România.Concluzia
desprinsăeste aceeacă mărimeasubstanţială
a
interesuluipentruinvăţarealimbiigermanecreează'o perspectivă
îmbucurătoare
pentru
germanistică
in general.AstrldAgachepropuneîn articolulsău recuperarea
unei laturia
personalităţii
profesorului
KarlKurtKlein,prinintermediul
citorvascrisoricătreTraianBratu.
Scrisorile
prezentate
segăsescinArhivaTraianBratua Bibliotecii
Universitare
dinIaşişi sînt
publicate
pentru
dată.
intîlnirii
germaniştilor
din Germania,
Bulgaria
şiacum
România,
ceprima
a avut
locLa
la 1deschiderea
Martie1993
la Bonn,
TheodotBerchem,
de la
Universitatea
din WUrzburg,
a susţinutun discurspe care revistail publicăsub titlul
Germanistica
germanăşi din străinătateazi. Sarcinişi perspective.
Următoarea
secţiune,
Contribuţii
degermanistică;
grupează
numaipuţindedouăsprezece
studiicucaracterliterarşi
lingvistic.
Astfel,PetruFoma,dela Universitatea
dinCluj,analizează
cînteculdedicatMaicii
Domnului
- Multer,gutersachâie pest - aparţinînd
"Călugărului
din Salzburg"
(secolulal
XIV-lea).
Motivulvăluluila Eminescu,
Novalis,
Schillerseaflăin atenţiaMihaelei
Băncilă,de
la Universitatea
dinBucureşti.
Toti'nspaţiulliteraturii
comparate
se înscrieşi articolulJakob
MichaelReinhold
Lenz;"Solda!ii"
şi GeorgBachner,
"Woyzeck",
semnatdeDietlinde
Costin,
de la Universitatea
dinCluj.Elementul
comunal celordouăopere,în perspectiva
autoarei,il
reprezintă
personajul
principal,
Marie.Cîntecele
despînzurătoare
ale luiCristianMorgenstern
(1871-1917)
oferăo.posibilitate
de exegezăIoaneiCrăciun,
de la InstitutulTeologicOrtodox
din Bucureşti.Sînt studiateimaginileşi simbolurile
creştinedin ciclulde poeziiamintit,
Desigurcăpersonalitatea
luiHermann
Hessepoateoferioricîndunnousuportde discuţie.
Este
ceeace realizează
Mihaela
Zaharia,dela Universitatea
dinTimişoara,
in articolulProfesiunea
de credinţăa luiHermann
Hesse:umanismul
şi pacea.Desprepersonajele
lui ThomasMann
scrieHerthaPerez,în timpce GundulaUlrickeFleischer,
de la Universitatea
din Cluj,în
Modernitatea
lui MaxFrischIn povestirea"Omuldin holocen
", demonstrează
apropierea
scriitorului
de le nouveauromanşi integrarea
lui in curentulepicmodem.rn fine,Mal'cus
Fischer,de la Universitate-8
din Bucureşti,
incheieseriacontribuţiilor
privitoarela literatură
aducindin atenţiedouăpoeziide ReinerKunzeşi WolfWoodratschek,
inspiratede CIvizităa
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acestoraîn România
deceniului
al Vll-lea,Lingvistica
se aflijtn centrulinteresului
a patru
specialişti.
Cătălin
...Ciobanu,
profesorde limbagerm<lllă
în BllCl.1reşti.
îşi exprimij
punctulde
vedereasuprainfluenţei
limbiiengle asupragermllOei;
lectorulPeliaArsenovici
lIOalizează
posibilităţile
de folosirea unuivocabular
tehniclllÎrlÎm
in CQnSII\'l(;ţiUe
de m...şini;Mii,gc!<llena
Leca,de la Universitatea
din Iaşi, semnalează,
pe bazecontr...stive.restricţiafolosiriiin
germană
şi românăa comparativului
adjectivelor
spaţiale;DoinaSlIOdU,
de1...Universitatea
din
Bucureşti.
încearcăsă stabilească
"cîtecbipuriaregermanaactuală".Redimensionarea
unei
prezente
ca aceeaa luiPaulCelanesteoricîndunobiectde interes.Manuscrisele
dinpoeziasa
de tinereţe,aflatăin arhivaAlfredMargulSperber,îioferălui GeorgeGutuun material
indispensabil
cercetăriiprimeiperioadede creaţiea poetului.Tot aicipublicistul
JnrgenP.
Wallmann
de la Munster
tipăreştedouăscrisorice ii sîntadresatede PaulCelandinParis.în
ianuariesi iulie1961.
R'evista
propune
spreanalizăşi creaţiialeunortineriartişti(Marius
PetecWeber),după
cumîşi faceo datoriede onoaredina semnalaapariţiade noicărţişi publicaţii.
prezentări
însoţiteşi decîtevaconsideraţii
deordincritic,subsemnătura
luiGeorgeGuţu,Michael
Astner,
GreteKlaster-Ungureanu,
IoanConstantinescu.
Sînttrecutein revistăşi diversemanifestări
(simpozioane,
colocvii.cursuri),sint discutateprobleme
ale predăriilimbiigermaneşi sint
reproduse
cîtevacomunicări
susţinutela Conferinţa
naţionalăa Societăţiigermaniştilor
din
România,
ce a avutlocla Bucureşti
în 27noiembrie
1992.Princeeacereuneşte
în paginileei,
publicaţiase adresează
atit unuipublicspecializat,
cît şi unuicititormai puţinavizat.De
asemenea,ea se constituieîntr-unfoarteimportantcadrude informare,fără de care
germanistica
dinRomânia
ar aveadepierdut-Centralizarea
tuturordatelordevineastfelde un
realfolosspecialistului
şi celorce au, intr-unfel saualtul,tangenţecu civilizaţia
şi cultura
germană.
Nicoleta
Florea

