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MIHAI EMINF..8CU. NATIONALE WERTE - INTERNATIONALE GELTUNG, hrsg, 
von Ioan Constantinescu, MUnchen, Sudosteuropa-Gesellschaft, 1990, 150 p. 

Abia ieşit de sub tipar, volumul Mihai Eminescu Nationale Werte - Internationale 
Geltung constituie un al unsprezecelea tom scos de Si.idosteuropa Gesellsehaft, în colecţia 
"Si.idosteuropa Schriften", precum şi a cincizeci şi opta publicatie scoasă de Sudostdeutsches 
Kulturwerk (în seria "Wissenschaftliche Arbeiten"). Ambele societăţi activează în Munchen şi 
se implică direct 'în acţiuni culturale în favoarea culturii şi literaturii române. Editorul 
volumului de faţă este Ioan Constantinescu, de la universitatea din Augsburg, autor al unor 
foarte bune culegeri anterioare despre Caragiale (Caragiale: Facetten seines Werkes, 1984) şi 
Eminescu (Eminescu im europăischen Kontext, 1988). Culegerea de studii dedicată lui Caragiale 
este cea dintîi lucrare despre marele nostru dramaturg apărută în Germania din 1912 Încoace. 

Tot lui Ioan Constantinescu i se datorează şi editarea a două volume desp}e Mircea Dinescu 
(1991 şi 1992), însoţite de bune traduceri. ' 

în iulie 1989, s-a desfăşurat la Augsburg, sub auspiciile Universităţii, un colocviu 
ocazionat de centenarul morţii lui Eminescu. Nici un invitat din România nu a putut participa. 
Intervenţiile lor au fost însă tipărite în volumul de faţă, întregind astfel profilul anunţat al 
colocviului: "valoare naţională - apreciere internaţională". Desigur, este foarte dificil ca, în 
cazul unui poet, mai ales al unuia care este întemeietor de tradiţie, să poată fi aflat un numitor 
comun pentru relaţia enunţată. Se Întrevăd Însă la tot pasul recursul la comparistică, trimiterea 
la contextul literar european al epocii. Două din studiile cuprinse în volum sînt edificatoare sub 
acest raport. Este vorba, mai întîi, de acela intitulat Die ireale Chromatik als Strukturelement im 
Werk von Eminescu (Cromatica irealităţii ca element structural al operei lui Eminescu) şi 
datorat lui Ioan Constantinescu. Autorul are în vedere frecvenţa şi calitatea întrebuinţării unei 
colori sti ci care să se îndepărteze de reteta "ut pictura poesis=.Este subliniat faptul că nici la 
Vasile Alecsandri, nici la Dimitrie Bolintineanu nu pot fi întîlnite exemple de destructurare a 
lumii cotidiene cu ajutorul cromaticii. Cu Eminescu, se intră însă într-un context european, 
ilustrat pe larg de Ioan Constantinescu. Numeroasele excerptări din textele eminesciene vin în 
sprijinul tezei din titlul comunicării, detaliindu-se particularităţile cromatismului soarelui, al 
aerului, al metalelor şi pietrelor preţioase, al vegetalului şi al acvaticului, al umanului. Mai ales, 
aici, în ceea ce priveşte omul, sînt aduse contribuţii incontestabile, care subliniază modernitatea 
versurilor eminesciene, cărora le este insuficientăcoloristica "reală" şi care apelează, drept 
urmare, la noi combinaţii lexicale, de tipul "tîmpla bate liniştită, ca o umbră viorie", Cromatica, 
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subliniază in concluzie Ioan Constantinescu, a devenit la Eminescu, o sinteză de modernitate şi 
a contribuit la afirmarea unei bune părţi a poeziei noastre ulterioare. 

în aceeaşi tonalitate temperată se situează şi studiul Lenau und Eminescu, Die 
Leistungsfiihigkeit eines Yergleichs. (Lenau şi Eminescu. Valenţele unei comparaţii), datorat lui 
Horst Fassel, O bună punere in temă, o cunoaştere autorizată nu numai I operei celor doi poeţi, 
dar şi a bibliografiei care îi priveşte, precum şi, nu în ultimul rind, o înţelegere corectă a 
posibilităţilor şi datoriilor comparisticii l-au determinat pe autor să reevalueze în mod critic 
toate contribuţiile anterioare care au discutat posibilele afinităţi dintre poetul român şi poetul 
german. Restabilind un echilibru necesar tie multă vreme, Horst Fassel trece in revistă cele mai 
de seamă contribuţii de pînă acum in care au fost analizate similitudinile Eminescu - Lenau şi 
subliniază caracterul circumstanţial al asemănărilor, rezumate adesea la suprafaţa operei sau a 
biografiei. în afara unui cadru foarte general, dictat mai curind de epocă, decît de afinităţi 
structurale, paralelismul amintit, este de părere Horst Fassel, aduce în discuţie mai curînd 
posibilităţi, decît realităţi literare. 

Foarte apropiate de temeiul profund al intervenţiilor lui Ioan Constantinescu şi Horst 
Fassel sint paginile semnate de Wolf von Aichelburg: Eminescu au! deutsch. 
Ubertragungsprobleme (Eminescu în germană. Probleme ale traducerii). Semnatar al unora din 
cele mai subtile versiuni germane din opera eminesciană (1972, 1975, 1989), Wolf von 
Aichelburg constată, de la bun inceput, "fatalitatea geografică" abă.ută asupra literaturii 
române, care a determinat necunoaşterea valorilor ei deosebite, marginalizate în raport cu ale 
unor popoare europene favorizate de dispunerea central europeană. Traducător cerebral, 
Aichelburg pledează pentru încadrarea versurilor lui Eminescu Într-un context german 
corespunzător, ferindu-le de clişeele pe care cititorul deja le cunoaşte din proprie-i literatură. 
Aceasta ar insemna o apropiere a poetului român de cititorul german, înseamnă "a-l germaniza 
puţintel" ("ihn ein klein wenig einzudeutsehen"), acolo unde şi cît este posibil. Deci efectul 
stilistic presupune cunoştinţe foarte largi in cele două literaturi, aproximarea echivalenţelor nu 
numai artistice, dar i spirituale. Tălmăcirea devine astfel un autentic act de cultură şi face' ca 
"urechea germană să nu rămînă surdă" la originalitatea poetului român. 

Receptării lui Eminescu în spaţiul german îi dedică Georg Cojerean cîteva pagini foarte 
dense, în Yersuch einer Darstellung der Eminescu - Rezeption im deutschen Sprachraum (Eseu 
asupra receptării eminesciene in limba germană). Sînt trecute în revistă traducerile şi studiile 
germane, de la Maiorescu, Mite Kremnitz şi Carmen Sylva, la 1. Scurtu, Fr. Lang, Lazar Gusho, 
Th, Fruhm, Alfred Noyer - Weidner, pentru a se incheia cu Eva Behring, Klaus Weitman, Hans 
Diplich. 

Răspîndirea operei • lui Eminescu in Italia o discută Luminiţa Fassel în Zur Eminescu - 
Rezeption in Italien.(Despre receptarea lui Eminescu în Italia). Subliniind valoarea antologiei 
apărute in colecţia "Eminesciana" pe această temă autoarea dezvoltă contribuţia profesorului 
milanez Gino Lupi, ale cărui merite sint aflate în tentativa de a-l face cunoscut pe marele nostru 
poet publicului italian cu deosebire prin paralelisme cu o literatură familială acestuia (Petrarca, 
Tasso, Leopardi). Demnă de remarcat mi se pare a fi şi alăturarea - evidenţiată de Luminiţa 
Fassel - pe care o face Gino Lupi Între Eminescu şi G. A. Becqer, Este remarcată de asemenea 
pertinenta observaţiilor cercetătorului italian din Storia della letteratura romena (1955 şi 1968), 
precum şi din numeroasele articole înserate în Dizionarlo-Bompiani delle opere e de; 
personaggi (1946-1954), difuzat in lumea întreagă prin versiuni franceze, germane, spaniole, 
portugheze. 

Comparistica rămîne totuşi domeniul la care se apelează frecvent in volumul editat de 
Ioan. Constantinescu, atît in studiile deja amintite, cît şi în altele, precum acela intitulat Der 
Topos der Liebe als Leiden (foposul iubirii ca suferinţă), semnat de Viorica Sandu 
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Constantinescu. Se pleacă aici de la premisa că, începînd cu Eminescu, literatura română a 
renunţat din ce în ce mai mult la mentalitatea orientalizantă, .Motivul trubaduresc al 
"tribunalului iubirii" este aflat în Venere şi MadonlJ şi în Scrisoarea Il, subliniindu-se faptul că 
poetul român a renunţat la aspectul oriental al motivului ,,iubirii ca suferinţă", amplificînd 
tematica europeană. Aspectul complementar al "demitizării" este şi el folosit de Eminescu în 
tradiţia literaturii occidentale. Le Nord. Repere el complementaire dans la mythologie dace de 
M> Eminescu se intitulează comunicarea lui Marin Bucur, în care se aduc argumente 
substanţiale pentru titlul întregului volum. Poetul român - se afirmă - a imaginat drama mitică 
a dacilor sub semnul legendelor nordice, tangenţele producîndu-se într-o lume a absolutului. în 
literatura noastră, Eminescu face să coboare spre sud mitologia Nordului, pe care o aşază în 
locul mitului Romei. Periculoasă pentru Dacia era teroarea sudului, salvatoare - alianţa nordică, 
eroii învinşi ai Daciei adoptind regatul divinitll.\iior septentrionale spre a-i salva propria 
origine. 

Studiul semnat de Artur Greive, Gerda Schuler şi Ion Taios se opreşte pe larg asupra 
sursei eminesciene a epitetului "dulce", cu deosebire în Ce-Ii doresc eu ţie, dulce Românie? 
Este presupusă o influenţă a unor imagini din Chanson de Roland, apărut în traducere germană 
la 1861 şi cunoscut probabil de Eminescu, dar nu sînt neglijate nici construcţiile asemănătoare 
întîlnite la scriitori români anteriori, precum Negruzzi sau Alecsandri. Tot asupra unor versuri 
de tinereţe se opreşte şi Peter Neuhofer, în studiul Zur dlchierlsche Entwicklung Eminescus 
(Despre evoluţia poetică a fui Eminescu), comparînd două versiuni ale poeziei Din străinătate şi 
reliefînd, pe baza unei minuţioase analize textuale, efortul trecerii de la o poezie patriotică la 
una de iubire. Alte două comunicări sînt semnate de Svetlana Paleologu Matta şi mila Gregori, 
Volumul se încheie cu un tablou cronologic al vieţii şi operei lui Eminescu şi cu o bibliografie 
primară şi secundară, cuprinzînd esenţialul pentru un cititor de limbă germană (ambele alcătuite 
de Viorica Sandu Constantinescu). 

Elegant şi sobru (copertă de Radu A. Maier), temeinic alcătuit, volumul îngrijit de Ioan 
Constantinescu reprezintă o nouă şi remarcabilă contribuţie la cunoaşterea literaturii noastre în 
Germania. 

I DanMănucă 

MIRCEA ELIADE, Jurnal, voI. I-II, ediţie îngrijită de Mircea Handoca, Bucureşti, 
Humanitas, 1993, 607 p. + 558 p. 

Sobră destăinuire, Jurnalul lui Mircea Eliade oferă cititorului trasee ce se intersectează 
în puncte care, la prima vedere, par diverse, dar au În subsidiar experienţa singulară a savantului 
român. Jurnalul, ca şi Memoriile, completează imaginea percepută de lector prin parcurgerea 
volumelor de beletristică sau de istoria religiilor, de eseuri sau de articole publicate în ţară, în 
presa interbelică sau, mai tirziu, in străinătate. 

Cîteva nuclee, în jurul cărora gravitează alte însemnări, se recunosc în primul volum al 
Jurnalului. Timpul, sub diferite paradigme, dorul de ţară, generaţia al cărei conducător spiritual 
a fost, geneza cărţilor sale, diaspora românească, viaţa ca o iniţiere labirintică, sacralitatea 
cosmică, universul operei ştiinţifice şi cel al beletristicii sînt o parte din problemele majore cu 
care s-a confruntat scriitorul şi savantul Mircea Eliade. 

Timpul, această dimensiune a existenţei omului prin vremelnicie în eternitate, revine, cu 
o persistenţă devoratoare, în întreaga operă eliadescă, Cunoaşterea, prin mit, a timpului 
primordial îl conduce pe cititor sau pe cel ce practică ritualul, spre revelarea absolutului. Căzut 
în istorie, omul se poate salva reintrînd în timpul sacru. întoarcerea în illo tempore prin 
"transcenderea Istoriei" este un act de libertate; aici sălăşluieşte şi libertatea poeţilor, în 
încercarea lor de a deveni contemporani cu actul primordial de zămislire a limbajului, ca i cum 
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acesta "n-ar fi fost uzat, mistuit, profanat de Timp". Cind ultimul poet va recunoaşte 
"condiţionări le Istorici", atunci se va produce inevitabilul: ,,Dumnezeu se va coborî pe. pămînt şi 
va spune: «Messieurs, on ferme ... »" Dar cărţile sînt purtătoare şi ale altui timp: pentru 
posesorul lor ele înseamnă "timp concentrat, istorie". În 1946, desfăcînd lada 00 cărţi expediată 
de la Londra, fiecare carte ii aduce aminte lui Mircea Eliade de bombardamente, de orele 
petrecute la British Museum în 1940. Un alt sens pe care îl poate căpăta cartea, mai precis 
jurnalul, este cel de timp concret. Notaţiile din jurnal sînt pentru ,,mai tirziu", sînt fragmente de 
timp ce nu se vor pierde în uitare, ci vor fi contemporane cu timpul viitorilor cititori, 

O altă faţă a timpului se regăseşte în spectacolul de teatru, Vorbindu-le studenţilor despre 
teatru, Mircea Eliade îşi expune ideea din nuvela Adiol. .. : "Le vorbesc despre timpul concentrat 
al spectacolului: cum se iese din timpul istoric (prezentul cronologic) şi se pătrunde într-un alt 
ritm temporal". In Adio! ... actorii concentrează în durata spectacolului întreaga istorie a 
omenirii, Cinci secunde corespund "celor cinci secole care despart ultima creaţie vedică de 
prima Upanishadă. .. " 1. Totodată, in dialogul dintre actori şi public se percepe diferenţa dintre 
timpul spectacolului şi timpul cronologic. Spetatorii trăiesc în secolul al XX-lea şi nu se POl 
'intoarce înapoi În timp. ,,Noi - spune actorul- putem,'pentru că sintem actori, adică participăm 
la mister, retrăim condensat întreaga istorie a religiilor" 2, Şi în romanul Nouăsprezece 
trandafiri, prin reprezentaţiile scenice se reeditează momente de mare vibraţie sufletească, 
adevărate acte de şamanism, Evadarea din timpul profan în timpul sacru se face prin ritualul 
spectacolului, prin muzică, gest şi cuvînt. 

Avîndu-şi esenţa în aceeaşi temă amplă a timpului, dorul de ţară devine un laitmotiv pe 
parcursul Jurnalului. Peisaje sau întîmplări ii evocă lui Mircea Eliade anii petrecuţi în România. 

Veştile primite din Iară îl descumpănesc: arestările din 1946 îl deprimă, seceta din acelaşi an îi este duşman şi lui. n octombrie 1946 primeşte de la Bucureşti ,,Revista Fundaţiilor Regale". O 
adevărată criză de deznădejde urmează lecturării revistei. Motivul: "înstrăinarea de adevărata 
mea vocaţie, aceea de scriitor român". Niciodată Eliade nu a abdi cat de la statutul de scriitor 
român, nu şi-a abandonat patria din limba română. 

Un uport moral, după cum el însuşi notează, i-a fost ,,mitul diasporei româneşti, care dă 
sens existenţei mele de exilat". Dorul, Mioriţa, Eminescu sînt comori şi ale diasporei În care 
Eliade s-a Integrat încercînd, prin articolele publicate 10 diferite periodice de limbă română, să 
atragă atenţia asupra dezastrului şi terorii comuniste din ţară. O notă <lin martie. 1948 defineşte 
diaspora românească desemnîndu-i continuitatea de păstrătoare a valorilor spirituale naţionale: 
.Diaspora românească - prelungire şi amplificare a transhumanţei păstorilor români, Rolul 
nomadismului pastoral în spiritualitatea populară românească, opoziţia faţă de lumea închisă a 
plugarilor sedentari. «Dorul», Mioriţa, şi cîte alte din cele mai frumoase balade - creaţia acestui 
nomadism", (p, 136). 

Peisajele româneşti îl bîntuie neîncetat; străbătînd meleaguri îndepărtate el se transpune 
în timpul copilăriei şi al tinereţii - eternă reîntoarcere al cărei efect dureros l-ar fi putut distruge 
treptat pe omul Eliade dacă nu şi-ar fi găsit echilibrul in munca de cercetător minuţios al istoriei 
religiilor: "înţeleg încă o dată cît de mult mă apără munca şi erudiţia de dorul pămîntului şi al 
văzduhului din care am fost desprins". Lanuri cu maci, o plimbare Îtfl munţi, îi evocă amintiri 
dragi. în 1950 ideea că firul vieţii se poate rupe oricind, că a rămas printre puţinii 
supravieţuitori ai generaţiei sale îl nelinişteşte, îşi dă seama că "aproape toţi prietenii cu care 
urcam verile pe munte au murit - pe front, in lagăre, În închisori. Mă număr printre cei doi, trei 
supravieţuitori dintr-un grup de peste douăzeci de tineri (în 1933--34, nimeni nu împlinise 
treizeci de ani ... )". 

1 Mircea Eliade, In curie la Dionis, Bucureşti, Cartea Românească, 1981, p. 111. 
2 Mircea Eliade, op. cit" p, 114. 
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Cu cîtă mîndrie îşi aminteşte eruditul român de gruparea "Criterion", de programul şi de 
membrii acesteia. Prin extrapolare, popularitatea tinerilor de la "Criterion" este asemuită cu 
"voga existenţialistă a Parisului". Rolul intelectualului in menţinerea identităţii şi demnităţii 
poporului a fost foarte des subliniat de savantul român. El a perceput, încă in ţară fiind, 
ignorarea locului intelectualului pe scara de valori ale naţiunii, ignorare voită de autorităţile 
vremii, 1ncit "Criterionul" i se pare un argument palpabil şi imediat ce-i susţine increderea in 
vocaţia intelectualului: ,,«Criterionul» a insemnat depăşirea momentului universitar in cultură, 
coborîrea intelectualului in arenă, contactul direct cu publicul, indeosebi cu tineretul; exact ceea 
ce au incercat, şi izbutit, existenţiali ştii parizieni". Sesizind, cu durere, perspectiva redusă de 
impunere a valorilor româneşti din cauza necunoaşterii limbii române pe plan internaţional, a 
lipsei ei de autoritate faţă de limbile de largă circulaţie, Mircea Eliade subliniază in însemnarea 
din noiembrie 1946: .Dacă «Criterionul» ar fi avut un alt instrument de expresie decit limba 
română, ar fi fost considerat drept cel mai interesant precursor al existenţialismului francez de 
astăzi". 

O scrisoare de la Constantin Noica, din care Eliade reproduce un fragment, îl afectează 
profund căci este vorba de anul 1947, an ce aparţine închisorii culturii româneşti. Mircea Eliade 
surprinde un segment de "timp concret", la data de 15 iulie, în Jumal: ,,Am trăit şi trăim aşa 
datorită geografiei ti destinului nostru istoric. Generaţia mea a avut marele noroc să se dezvolte 
şi să-şi înceapă creaţia după 1918, adică după prăbuşirea celor două imperialisme, rus şi 
german. Douăzeci de ani de libertate, atîta ne-a fost îngăduit! ... " 

Depărtarea faţă de ţară ca distanţă in kilometri, dar nu depărtarea spirituală, este văzută 
ca o iniţiere, ca o probă a labirintului. Creatorul Nopţii de Slnziene îi propune lui Vintilă Horia 
ca model pe Dante, nu pe Ovidiu. Aceasta, deoarece are revelaţia: "desţărarea ca o lungă şi grea 
încercare iniţiatică, menită să ne purifice, să ne transforme. Patria, depărtată, inaccesibilă, va fi 
ca un Paradis in care ne reintoarcem spiritualiceşte, adică «în spirit», în taină, dar real". 

Redactarea zbuciumată a romanului Noaptea de Sînziene îl face să simtă şi mai dureros 
lipsa celor dragi de acasă, despărţirea de tinereţe, de trecut, de hirtiile din adolescenţă, de 

corespondenţă, de dosarele cu primele articole. Sentinţa şi-o pronunţă r= şi cade, 
implacabilă, ca o sabie: "Aici, în «Occident», nu sunt decît un fragment". ' 

Revenind la aUă coordonată a Jurnalului, ni se relevă savantul Mircea Eliade. La 1 iunie 
1960 acesta notează o adevărată proferume de credinţă: rostul cercetărilor sale Într-un timp în 
care "Natura", tot mai desacralizată, este pe cale să-şi piardă conotaţiile pentru mintea şi inima 
omului modem. "Cred -- explică Eliade -- că pot să mă număr printre puţinii europeni care au 
reuşit să revalorifice «Natura», descoperind dialectica hierofaniilor şi structura religiozităţii 
cosmice. ( ... ) eu am ajuns la sacralităţile cosmice reflectînd la experienţa de fiecare zi a 
ţăranilor români sau bengalezi. Am plecat deci de la situaţii istorice contemporane şi de la 
valori culturale vii". (p, 367). Pe această dimensiune a concepţiilor arhaice, primitive şi 
primordiale, Eliade se întîlneşte cu opera lui Brâncuşi; admiraţia pentru creaţie şi pentru om 
este întunecată de reproşul că nu a îndrăznit să-I cunoască personal pe marele sculptor. 

Nume de prestigiu, atit româneşti cit şi străine, apar în însemnări, ştiut fiind faptul că 
savantul român a purtat o corespondenţă deosebit de bogată în toate colţurile lumii. 

Totodată, sîntem martorii travaliului epuizant întru zămislirea cărţilor dintre care 
spicuim: Techniques du Yoga, Secretul lYului Honigberger, Le Mythe de l'Eternel Retour, 
Noaptea de Stnsiene, Nostalgie du Paradis, J2()()() de capete de vite, Fp.ta Căpitanului, Pe 
strada Mtntuleasa, La ţigănci, From Primitive 10 Zen, In curte la Dionis, Memorii, însoţite de 
comentarii privind receptarea lor de către critica de specialitate şi de public. _ 

Nuvela 12000 de capete de vite sălăşluieşte în labirintul ginclirii lui Eliade timp de "vreo 
cinci ani" pînă cînd este scrisă; la micro-romanul Pe strada Mlntuleasa trudeşte "uneori 
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opt-nouă ceasuri pe zi". Plasat in decorul Bucureştiului, acesta ti permite lui Eliade o afundare 
"pe nesimţite într-o mitologie bucureşteană rămasă în adormire cincisprezece ani". 

Scriitorul decodifică o parte din simbolistica nuvelelor sale. Astfel, "sensul secret" al 
nuvelei Podul este "camuflajul misterelor în evenimentele realităţii imediate". Prin UJ ţigi'Jnci 
se consacră "prelungirea mitului în literatură" căci ,.lA ligdnci (şi alte nuvele de acest fel) 
revelează semnificaţii nebănuite, di:t sens vieţii «de toate zilele»". 

Romanul care l-a obsedat şi i-a fost, se pare, foarte aproape de suflet, s-a numit Noaptea 
de Stnziene. Scriitorul îşi propune trecerea de la "timpul fantastic" al începutului, Ja "timpul 
psihologic" şi la "timpul istoric", pentru ca finalul să fie proiectat în "timpul fantastic". în 1951 
raportînd acest roman la Maitreyi, romanul tinereţii sale, Eliade îl numeşte "opera mea de 
maturitate". Vizualizează imagini, scrie ca în transă, cu multe versiuni, cu emoţie. în Jurnal 
personajele romanului sînt oameni vii care par să-şi sugereze singuri destinul în faţa autorului 
lor. Şi, cu toate că succesul nu este cel sperat de romancierul Mircea Eliade, el rămîne statornic 
în conştientizarea valorii Nop,ii de Sînziene: ,,Dar asta nu-mi sdumbreşte admiraţia pe care o 
am faţă de această carte, fără îndoială lucrul cei mai bun pe care l-am scris pînă azi" (p. 283). 

Un adevărat univers este Jurnalul, o lume în care se fac simţite şi deznădejdea dar şi 
bucuria, speranţa dar ,i semnele de întrebare. Ţări, continente I-au primit pe acest om pe 
"traiectoria vitală şi culturală: Bucureşti - Calcutta - Lisboa - Paris - Chicago". Jurnalul 
păstrează fragmente de timp şi o mişcare in dublu sens are 100c: cititorii devin contemporanii 
însemnărilor lui Eliade, iar acesta devine contemporanul orelor noastre de lectură. 

Ofelia lchim 

MIRCEA DINESCU, Lyrik. Revolution und âas neue Europa, hrsg. von Ioan 
Constantinescuund Henning Krauss, Augsburg, 1991, 138 p. 

în seria "Conferinţele universitare din Augsburg", a apărut foarte recent, cu numărul 21, 
un volum despre Mircea Dinescu. Editori sint Ioan Constantinescu şi Henning Krauss, Cel dintîi 
a scos în anii din urmă alte două cărţi, una dedicată lui Caragiale, alta lui Eminescu. 

Oaspete al Universităţii din Augsbug - una din. cele mai faimoase de pe bătrînul 
continent - poetul român a conferenţiat şi apoi a citit din poeziile proprii. în februarie 1991, 
senatul aceleiaşi Universităţi i-a conferit distincţia de cetăţean de onoare cu tiUu academic. I-a 
fost acordată pentru "angajarea curajoasă în apărarea demnităţii omeneşti într-un regim totalitar 
si edificarea unei ordini sociale umane". 
, Primele pagini ale volumului sînt semnate de rectorul Universităţii, Joseph Becker, care 
face o prezentare a lui Mircea Dineseu, o expunere a receptării lui în spaţiul culturii germane, 
precum şi o .Jaudatio", în care, între altele, poate fi citită următoarea apreciere: "precum Vaclav 
Havel, tot aşa a aşezat şi aşează Mircea Dinescu mica fericire faţă in faţă cu utopia şi riscul 
transpunerii ei inumane în practică". în traducerea Lianei Strauss, urmează alocuţiunea de 
răspuns rostită de Dinescu la 8 mai 1991. Intitulată Impotriva prejudecăţilor lui Platon, aceasta 
pleacă de la premisa că mediile academice sint, în principiu, partizane ale cunoscutei teorii a 
filosofului grec, după care, poeţii trebuie alungaţi din cetate, căci constituie IID rău exemplu 
pentru ceilalţi cetăţeni. După o serie de consideraţii în marginea eeninientelor din România din 
decembrie 1989, continuă: ,,Mi-e foarte teamă că, dacă nu vom găsi împreună o soluţie, 
cetăţenii Europei de est vor păşi in secolul al XXI-lea in chip de cetăţeni de clasa a doua". Tot 
Liana Strauss traduce cuvintele lui Mircea Dinescu rostite, conform tradiţiei, cu acelaşi prilej 
(Realism socialist şi suprarealist). Scriitorul român face o apreciere exactă a situaţiei 
dezastruoase din cultura românească dinainte de decembrie 1989, datorată cenzurării drastice a 
tuturor mijloacelor de expresie. Oamenii au căutat să afle adevărul prin intermediulficţiunilor 
literare, mai ales ale acelora din poezie, Cenzura grosolană ocaziona această preferinţă şi faptul 
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este exemplificat de Mircea Dinescu printr-o întîmplare verosimilă şi apoi prin încercarea de a 
explica mecanismul exprimării artistice într-o Românie aflată sub dictatură. "Am încercat să 
văd realitatea şi să exprim la modul realist ceea ce am văzut. Desigur, nu în chip direct. Am 
făcut-o incifrat. Am folosit parabola şi astfel am reuşit să-i înşel pe cenzori". Se ilustrează 
geneza unor poezii, dezvăluindu-se mesajul lor dizident, se fac aprecieri asupra valabilităţii sau 
lipsei de valabilitate a poeziei politice. "Sînt de părere că soarta unui poet nu trebuie neapărat 
legată de o realitate determinată a unui timp anume". 

Confesivă a fost alocuţiunea lui Mircea Dinescu prezentată la 14 mai ]991, tot la 
Universitate. "Deşi nu par, sînt un timid. Şi cînd se vorbeşte despre scrisul meu, devin şi mai 
timid. Aceasta cu toate că, prin viaţa şi prin scrisul meu, am voit să distrug imaginea tradiţional 
romantică a poetului, a unui poet-robot". Aceasta ar fi comună scriitorilor din toate ţările est- 
europene, generată de circumstanţele politice care au determinat ca poezia şi cuvîntul să ajungă 
aici arme. A vînd în vedere că politica este în genere o nefericire pentru societate, s-a produs, 
prin politizare, şi o pierdere pentru scriitor. Dar, apreciază poetul român, este vorba, probabil, 
de o fază de acumulare, care precede dorinţei de întoarcere la masa de scris. Originea unor 
poezii, întorsătura lor subversivă constituie substanţa celor rostite de Mircea Dinescu în faţa 
universitarilor germani. Se reface atmosfera de dinainte de decembrie 1989, se explică adresa 
unor versuri, a unor metafore. 

în interviurile publicate de un ziar augsburghez şi ale căror Întrebări au fost formulate de 
Ioan Constantinescu, Haos Krebs şi Klaus Wittmann, Mircea Dinescu susţine că a incercat să 
evite o localizare prea strictă a imaginii poetice, pentru ca versurile sale să aibă o bătaie mai 
lungă. De altfel, se afirmă, pentru că tintesc "celula" tipului de societate totalitară, imaginile 
sînt valabile şi pentru situaţia care a existat pînă nu demult şi în Bulgaria, Polonia sau U.R.S.S. 
Artizan al opiniei potrivit căreia scriitorul trebuie să facă mereu parte din opoziţie (în politică, 
desigur), Mircea Dinescu opinează că, dacă ar fi rămas un politician activ, nu ar fi acceptat 
decît conducerea unui "Minister al Opoziţiei". Referinda-se la conjunctura existentă în 
primăvara anului 1991 în România, scriitorul răspunde: "Ia noi, mulţi cred că democraţia 
înseamnă a ieşi in stradă şi a arunca cu pietre în ferestrele Parlamentului". Ar fi vorba de 
psihologia rudimentară a unor oameni numiti "funcţionari ai protestuluif, care ar parodia 
revoluţia din decembrie 1989. ' 

La cîteva zile, Mircea Dinescu a participat la altă întîlnire la Universitatea din Augsburg, 
precedată de o prezentare făcută de prof. dr. Henning Krauss, de la catedra de romanistică, 
autor, în acest volum, şi al articolului Alergia tiranilor fară de cuvinte. Se pune aici problema 
modalităţii de înţelegere a poeziei lui Mircea Dinescu în Germania, se fac trimiteri la 
disidenţele literare ale lui Breeht, Aragon, Eluard faţă de Germania nazistă. Este remarcat 
caracterul nonconformist alliricii poetului român, predominanţa motivului "lumea pe dos" (die 
verkehrte Welt), coexistarea a două imagini opuse, a originalităţii şi a copiei; "distanţa dintre 
lumea reală şi lumea răsturnată şi apropierea lumii răsturnate de lumea reală - amîndouă produc 
nemulţumiri faţă de realităţile curente, provoacă reacţia scontată a cititorului". Prezentarea uriei 
lumi denaturate este, în poezia lui Mircea Dinescu, direct politică, iar în contextul ateismului de 
stat şi al colaboraţionismului clerului, versurile lui realizează chiar o teodicee. Cine îl reda pe 
Dumnezeu în lumea răsturnată, cine se îndoieşte de el sau pare a se îndoi acela trebuie să pună 
sub semnulîndoielii propriul lui rol de creator al lumii de cuvinte. 

Substanţiale pagini despre poezia lui Mircea Dinescu scrie, în volumul pe care îl 
prezentăm, Ioan Constantinescu, în articolul Politicul şi contopirea teme lor, plecînd de la ideea 
că în Europa secolului nostru poezia politică a ajuns un fel de specie a literaturii, în care 
poeticul este îndepărtat prin accentuarea politicului. La scriitorul român, în schimb, politicul 
reiese din magia cuvintelor, din bogăţia imaginativă şi din structura carnavalescă. Aceasta 
explică pentru ce versurile lui nu au valoare de conjunctură, Temele se amestecă, precum 
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eroticu1 cu politicul, poeticul cu thanaticul, politicul cu thanaticul, ereticul cu thanaticul, 
Politicul cîştigă astfel in substanţă metafizică. 

Cîteva poezii incă nepublicate in România (traduse in germană de Ioan Constantinescu) 
şi o biografie cu date esenţiale întregesc un volum substanţial, după a cărui parcurgere cititorul 
german va inţelege mai corect fundamentul versurilor lui Mircea Dinescu. 

Dan Mănucă 

Nikolaus Lenau. Begleitbuch zur Ausstellung, hrsg. Eduard Schneider, Stefan Sienerts, 
MUnchen; Sudostdeutsches Kulturwerk 1993, Veroffentlichungen des Stidostdeutschen 
Kulturwerks, Reihe A: Kultur und Dichtung, Herausgegeben von Anton Sebwob, Bd. 34, 223 p. 

Din 1977, cind Walter Scheffler a pregătit o expoziţie Lenau la Esslingen ("Lenau in 
Suabia"), nu a mai putut fi văzută nicăieri o manifestare încercînd să prezinte opera marelui 
poet intr-o viziune de ' ansamblu. Acest lucru a fost posibil abia prin expoziţia pregătită de 
Sudostdeutsches Kulturwerk din MUnchen in primăvara anului 1993 ia Esslingen. Cei doi 
germani şti care au pregătit expoziţia, Eduard Schneider şi Stefan Sienerth, au intocmit şi o 
culegere de studii despre Lenau, prima in felul ei, dacă nu ne gindim la publicaţiile fostului 
"Lenau Almanach" din anii şaizeci şi ale revistei "Lenea Forum" din deceniul 8 al secolului 
nostru. întrucit ambele publicaţii editate de Societatea Internaţională Lenau au incetat să apară, 
cei doi cercetători, originari din România, au făcut acum primul efort În reactualizarea 
preocupărilor pentru scrierile lui Lenau. 

Dintre autorii volumului de faţă, o parte colaborează de un sfert de veac la intocmirea 
celei de a treia ediţii critice ale operei poetului născut în Banat (prima ediţie, cea a lui Eduard 
Castle, continua să fie şi acum baza cercetărilor). Dintre ei Wolfgang Martens a incercat să 
prezinte. semnificaţia unei ediţii monumentale şi de lux din creaţia lui Lenau (p. 125-132), fără 
a intra în analize sociologice profunde; Walter Scheffler a reluat vechile sale preocupări pentru 
sejurul lui Lenau la Esslingen, înfăţişînd apropierea lui Lenau de contesa Marie de Wurttemberg 
(p. 151-160). Hartmut Steinecke si Hansgeorg Schmidt·Bergmanncontinuă si ei niste 
preocupări mai vechi. Steinecke reflectează asupra posibilităţii unei' antologii din' poezia iui 
Lenau, care să includă diversele perspective istorice şi subiectiva referitoare la versurile avute 
în vedere: E Urmărită atitudinea lui GOnter Kunert faţă de Lenau, o dată în perioada RDG-istă a 
lui Kunert, o dată în faza sa vestgermană (p. 103-112). Scbmidt-Bergmann, autor al unui studiu 
de maximă precizie despre atitudinea de "Weltschmerz" la Lenau, incerca de această dată, să-I 
situeze pe Lenau pe coordonatele unui Byron şi Leopardi. O privire în direcţia "Weltschmerz"- 
ului sud-est- sau est-european ar fi fost binevenită aici (p. 113-124). 

Şi o altă categorie de autori îşi continua cercetările mai vechi. Este vorba de cei ce s-au 
ocupat de receptarea lui Lenau în spaţiul cultural sud-est european. Antal Mâdl din Budapesta e 
prezent prin două mici studii despre Lenau şi Ungaria şi Lenau şi Austria (p. 133-140, respectiv 
p. 141-150). în primul studiu Mădl prezintă biografia lui Lenau şi înşira, raportată la ea, 
tematica pustei, a Ungariei în versurile poetului. în cadrul legăturilor cu realităţile austriece, 
Mâdl atrage atenţia - mai ales - asupra tentei politice a scrisului IUl Lenau, încercînd să explice 
amănunte şi intenţii poetice. Sevilla Răducanu, pe vremuri profesoară la universitatea 
bucureşteană, îşi reia repertoriul de fapte referitoare la receptarea lui Lenau în limba română 
(p, 185-192). Din păcate, nici de această dată nu aflăm interrelaţiile in procesul receptor dintre 
diversele culturi şi limbi existente în spaţiul actual al României, unde Lenau a preocupat pe toţi, 
iar în diferite perioade el fost receptat mai intens ba la români, ba la slavii bănăţeni, ba la sîrbi. 
Un fel de sumă s studiilor vizînd receptarea lui Lenau la sîrbi şi croati o aflăm în prezentarea lui 
Katalin Hegedi.is-Kovacevic, actuala şefă de catedră a germeniştilor din Novi Sad (p. 175-184). 
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Mai rămîne comunicarea lui Rudolf Schier despre posesiunile agrare ale lui Lenau din 
America (p. 161--174) şi contribuţiile lui Eduard Schnieder şi ale lui Stefan Sienerth, Ultimul 
analizează felul cum şvabii bănăţeni au încercat să se apropie de creaţia lui Lenau şi cum au 
încercat să-I recepteze ca pe un bun al lor, datorită faptului că Lenau s-a născut în Banat (chiar 
dacă Banatul nu apare nici măcar o singură dată în opera sa literară). Eduard Schneider a expus 
pe larg biografia lui Lenau, folosindu-se de toată bibliografia vastă referitoare la acest subiect. 
A reuşit, În acelaşi timp, să schiţeze o vedere de ansamblu asupra operei lui Lenau. în cele din 
urmă a mai accentuat anumite puncte de atracţie din expoziţia de la Esslingen (receptarea, 
episoade biografice începînd cu Banatul, Ungaria, Bratislava, Viena, America, Stuttgart ... ). 

între studiul lui Schneider şi antologia celorlalte luări de cuvînt se întinde partea vizuală, 
selecţia fotografiilor, gravurilor, reproducerilor de manuscrise, de foi de titlu, de busturi, de 
obiecte personale, înfăţişînd o mică mostră de cronică vizibilă a vieţii şi creaţiei lui Lenau, aşa 
cum ea a apărut la Esslingen. Din păcate, gruparea tematică din expoziţie nu poate fi regăsită în 
volumul de faţă, iar din bibliografia anexată studiilor nu rezultă rînduirea lor în expoziţie. 

Cei doi editori au reuşit să însumeze tot Ceea ce se ştia şi se ştie despre Lenau. Reluările 
datorate unor cunoscuţi exegeţi ai creaţiei celui născut în Banat, care de fapt este poet austriaco- 
suab, îndeplinesc un scop didactic: se reînvie şi se actualizează ceea ce timp de decenii s-a 
pierdut oarecum din vedere, lucru firesc Într-o perioadă, cînd receptarea artei contemporane se 
face doar parţial şi insuficient. Ce se poate face atunci cu un obiect şi un 'subiect din istoria 
relativ îndepărtată. Expoziţia de la Esslingen şi volumul de faţă au căutat să răspundă la această 
întrebare printr-o inventariere şi elucidare a faptelor cunoscute şi a evoluţiilor deja 
înmagazinate. Ar urma apoi,cmd interesul pentru Lenau a fost din nou trezit, o cercetare care 
descoperă noi modalităţi ale unei mobilizări de valori istorice într-un context de artă vie şi în 
curs de dezvoltare spre noi sinteze. Aceste noi exegeze lenau-iene pot apare depă ce s-a 
întocmit fişa celor rezolvate şi antologate şi în volumul lui Schneider-Sienerth. 

Horst.Fassel 
Tăbingen 

Die Bukawina. Studien zu einer versunkenen LiteraturlandschaA, hrsg, Dietmar 
Goltschnigg nud Anton Schwob, Tubingen, Franke Verlag, 1990,465 p, 

în 1921, Franz Kafka a lansat un paradox, referitor la literatura germană a evreilor din 
Praga. Aceasta, susţinea el, al' fi fost rezultatul a trei imposibilităţi: "imposibilitatea de a nu 
scrie; imposibilitatea de a scrie nemţeşte; imposibilitatea de a scrie altfel". Cam la fel s-ar putea 
afirma şi despre literatura de limba germană din Bucovina. Peisajul literar care a fiinţat În 
Cemăuţii de odinioară şi în jurul oraşului a atras numeroşi cercetători, din Austria, România, 
Germania. Şi pe bună dreptate. Căci nu poate fi trecut cu vederea un spaţiu care 11 dăruit 
literaturii germane şi celei europene nume precum Paul Celan, Rose Auslander, Alfred Margul- 
Sperber, Alfred Kittner ş.a. 

Cei mai numeroşi vorbitori de limbă germană au fost, în special după 1920, evreii, lucru 
explicabil prin vecinătatea Galiţiei, precum şi prin dezvoltarea unui climat sub 
ocupaţia austriacă şi apoi după înfăptuirea Unirii din 1918. Interesul vădit faţă de o literatură 
atît de importantă se vădeşte şi in culegerea de studii care, apărută cu oarecare timp în 
rămîne actuală prin seriozitatea şi, uneori, noutatea concluzii lor. De altfel, editorii sInt doi 
binecunoscuţi germani din Graz, profesorii Anton Schwob şi Dietmar Goltschnigg. 

în cîteva foarte bune pagini de analiză a bazelor politice şi cultural-istorice ale literaturii 
germane din Bucovina, Kurt Rein delimitează cu justeţecîteva perioade: de început (de la -' 
zicem noi - răpirea Bucovinei pînă la 1848); a doua, mergînd pînă la înfiinţarea Universităţii 
cernăuţene, în 1875; a treia, pînă În 194011944, considerată tot de înflorire, cînd EhH:ovina a 

18 
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revenit la patria-mamă; în fine, ultima, de stingere, cînd scriitorii bucovineni de limbă germană 
s-au împrăştiat în exil. Încorporarea Bucovinei în Ucraina a însemnat nimicirea literaturilor 
română, germană şi idiş. 

Faţă de o cunoaştere amănunţită şi exactă a realităţilor istorice şi culturale, pe care o 
vădesc toţi autori! studiilor antologate, Intoleranta şi agresivitatea pe care le exhibează Edith 
Silbermann uimesc. Spre stupoarea cititorului de bună credinţă, autoarea - născută la Cernăuţi, 
deci, se presupune, cunoscătoare a istoriei.locurilor natale, vorbeşte de ,,ruml.lnische Herrschaft 
liber diesen ehemaligen Landesteil der osterreich-ungarischen Monarchie" (p.311). Oricine 
poate să aibă nostalgiile lui, chiar şi, vorba lui Musil, a "KaKaniei", dar Bucoyina a fost, 
"odinioară", parte componentă a principatului Moldovei. Ceea ce cunosc absolut toţi ceilalţi 
autori. 

În mod firesc, se fac referiri şi la literatura şi cultura română, deşi mi se pare că 
legăturile şi interpătrunderile, incontestabile, române-germane din Bucovina nu sint atinse, în 
volumul de faţă, nici pe departe în raport cu amploarea pe care au avut-o. Hans Bergel 
urmăreşte, de exemplu, în amintirile sale despre Margul-Sperber, atmosfera bucureşteană din 
anii de după încheierea celui de al doilea război şi modalităţile pe care le-au încercat scriitorii 
germani din capitala României pentru a supravieţui tăvălugului dictaturii. 

Observaţii . extrem de interesante, pentru a defini specificul literaturii germane 
bucovinene, sînt cuprinse în articolul lui Hartmut Merkt. Referindu-se la paginile semnate de 
scriitorii evrei (după români fi ruteni, evreii constituiau, în 1910, a treia puternică etnie 
bocovineană), autorul este de părere că evreii emancipaţi, din acest ţinut, vorbitori de limbă 
germană, au intrat într-un fel de exil interior, în speţă lingvistic, iar reprezentanţii lor 
intelectuali şi-au căutat identitatea spirituală prin poezie. 

Observaţia este justificată, între altele, şi de versurile lui Paul Celan, asupra cărora se 
opresc numeroase din studiile volumului, aparţinînd lui Dieter Sehlesak, Hartmut Merkt, Edith 
Silbennann, Michael Jakob. Fiind vorba de versuri de o valoare indiscutabilă, analizele s-au 
putut desfăşura cu mai multă dezinvoltură, făcînd apel la o metodologie modernă. Studiile 
reueite in volumul prezentat aeumconstituie o incontestabilă reuşită în cercetarea operei lui 
Celan, 

Despre Rose Auslănder scriu Ingrid Spork şi Johann Holzner subliniind aceeaşi apetenţă 
pentru refugiul. în cuvînt, într-o patrie imaginară construită cu ajutorul limbii (germane), pe 
vremea cînd, credea poeta, "pămîntul încă mai era rotund/nu colţuros, ca astăzi". Este reliefată 
prezenţa unei tematici alcătuită din perechi, precum căutarea eu-lui şi preţuirea limbii, sau 
patria alăturată legendei (basmului). Este vorba de un dramatism al aspiraţiilor spre universul 
idilic al unui Cernăuţi de odinioară, considerat un oraş al muzelor şi devenit, după ocuparea lui 
de trupele naziste, un spaţiu in care "a scrie înseamnă a vieţui. A supravieţui". 

în acest context, este de remarcat restituirea poeziei scrise de Selma Meerbaum-Eisinger. 
O intreprind Wolfgang Emmerich şi Sabine Werner-Birkenbach, studiind puţinele versuri 
rămase de la adolescenta moartă intr-un lagăr de deportare. Tot o restituire intreprinde şi Horst 
Fassel, în paginile consacrate lui Leo Katz. Originar din Siret, acesta a avut o viaţă 
caracteristică tuturor scriitorilor evrei de limbă germană. diJ Bucovina, pendulînd între 
România, Austria, Germania, Franţa, Statele Unite, între social-democraţie şi comunism, 
Ambele romane ale lui Leo Katz au tematică românească (Vfnătorul de morţi şi Vremea 
semănatuluîş. 

Antologia îngrijită de Anton Schwobşi Dietmar Goltschnigg cuprinde pagini de analiză 
temeinică a scrierilor lui AlfredGong, Gregor von Rezzori, Georg Drozdowski, Joseph Gregor, 
Karl Emil Franzos, despre unele periodice cernăuţene ori despre prezenţa llteraturii germane din 
Bucovina în presa transilvăneană. 
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În ansamblu, volumul Die Bukowina reuşeşte să adîncească imaginea de pînă acum 
despre o parte a literaturii bucovinene. Din păcate, corelaţiile cu literatura română sînt 
întîmplătoare şi nu totdeauna argumentate, cu toate că unele contributii se datorează cîtorva 
cunoscători avizaţi şi ai literaturii noastre. Să recunoaştem msă că istoricii noştri literari nu au 
făcut ei mşişi aproape nimic pentru prezentarea scriitorilor români din Bucovina, pentru analiza, 
din punctul nostru de vedere, a ceea ce a fost literatura bucovineană, Cind astfel de studii vor fi 
încheiate, se va RJ1tea întreprinde şi o privire de ansamblu, complexă, asupra fenomenului 
bucovinean, mai ales din perioada interbelică. împrăştiaţi m toată lumea, toţi cei ce au 
contribuit într-un fel oarecare la derularea unei vieţi spirituale intense şi tntr-un climat de 
toleranţă, specific adevăratei culturi, au rămas cu nostalgia obcinelor. ,,M-am întrebat adesea 
dacă nu ar fi fost mai cuminte să fi rămas Imgă fagii din patria mea" - îi scria Celan, în 1960, 
lui Margul-Sperber, 

Dan Mănucă 

Lira sem; gorodov. Stihi, Perevod iz nemetki, hrsg. von. W. Weber, E. Wittkowski, 
Moscva, Hudojestvennaja literatura, 1992, 552 p. 

Nicăieri nu a apărut o antologie mai cuprinzătoare a poeziei de limba germană din 
România. Meritul acestei realizări il au m primul rind Waldemar Weber şi E. Wittkowski, dar la 
fel de importantă este subventionarea culegerii de către VDA (Verein fur das Deutschtum im 
Ausland) de ia Bonn. Prefata volumului de faţă a scris-o Weber, care între timp s-a stabilit în 
Austria, unde a ţinut cîteva prelegeri la universitatea de la Graz.Fisele bio-bibliografice ale 
autorilor germani din România sunt, de asemenea, opera lui Weber, traducător al versurilor lui 
Oscar Walter Cisek, Oskar Pastior, Richard Wagner, Carmen Puchianu, Juliana Modoi. 
Wittkowski li tradus din poezia lui Moses Rosenkranz, Alfred Kittner şi Immanuel Weissglas, 

Prefata lui Waldemar Weber se ocupa de "libertatea lăuntrică", urmăreşte anumite 
caracteristici regionale ale poeţilor germani din România. Deşi anul 1989 este menţionat ca 
punctul de plecare pentru o libertate socială şi politică, totuşi, şi m era .borbaciov, nu era 
posibilă menţionarea unei mici literaturi regionale germane, existenţa mai cu seamă în perioada 
românească a provinciei: este vorba de literatura germană basarabeană, omisă de Weber. El 
specifica situaţia germanilor din Transilvania, Banat, Bucovina, din Salu Mare, şi Dobrogea 
(nici măcar Bucureştiul nu e prezentat ca un centru de cultură minoritară germană, exceptînd 
semnalarea mutării unor scriitori bucovineni - după 1944 - în capitala României). Weber lăsa 
să se întrevadă predilecţia sa pentru scrisul de limba germană din Bucovina, de unde citează 
pînă şi reviste de scurtă durată .Der Nerv" (1919), dar omite alte publicaţii la fel de importante 
şi trage concluzia eronată, că fenomenul modernist s-ar fi limitat la Bucovina. Mai insistă 
asupra grupului de la Timişoara din anii '70 ("Aktionsgruppe Banat"), considerat un grup de 
opoziţie faţă de regimul dictatorial. Se repetă unele clişee, potrivit cărora după epoca stalinistă 
ar fi urmat o perioadă de reforme şi de căutări asiduu de cai noi; În acest sens se atrage atenţia 
asupra importanţei unor modele vestgermane din anii '60 asupra evoluţiei literare germane din 
România, ceea ce diminueâză originalitatea acesteia. 

Selecţia poeţilor şi a poeziilor este, ca în orice antologie, oarecum subiectivă, dar Weber 
şi Wittkowski au adunat un număr impresionant de autori, iar în cazuri izolate au şi înglobat în 
selecţia lor uncorpus important de texte. Cel mai bine prezentat este Paul Celan, din care s-au 
tradus 45 de poezii. Urmează un grup de poeţi şi poete cu vreo două du zi ne de poezii traduse: 
Franz Hodjak (25), Wcmer Sollner (25), Wolf von Aichelburg (23), Irene Mokk:a (22), Moses 
Rosenkranz (22).Alfred Margul-Sperber e prezent cu 18 poezii, Rolf Bossert cu l7. Această 
ierarhie cantitativă arată o anumită predilecţie a antologiei. Dar selecţia este, în multe cazuri, 
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greu de înţeles: Oskar Pastior se află pe acelaşi plan cu Hans Schuller şi Luise Fabri, dacă e să 
luăm numărul de poezii traduse (cite Il). 

Autorii din antologie sunt pupaţi în ordine cronologică (după anul naşterii), ceea ce 
exclude o periodizare după epoci, în care nu au jucat întotdeauna un 1;01 numai cei din aceeaşi 
generaţie (chiar primii doi poeţi din antologie, Karl Grtinn şi Emst KUhlbrad, născuţi amîndoi în 
deceniul 6 al sec. al 19-1ea nu sunt apropiaţi între ei). Cronologia împiedică şi constatarea unor 
evoluţii în timp a autorilor, bunăoară e greu de stabilit, ce contribuţii au avut Margul-Sperber şi 
Rosenkranz înainte şi după 1945. Dacă acceptăm antologia ca o panoramă a personalităţilor 
poetice din diferitele regiuni româneşti în secolul al 20-1ea, meritul culegerii e evident. Au fost 
incluşi 77 de poeţi şi poete, ceea ce constituie o reuşită incontestabilă. La fel de important este, 
că nu se stabilesc preferinţe tematice sau de poetologie; după prefaţă ne-am fi aşteptat la o 
insistenţă asupra poeziei ermetice ,i de introspecţie accentuată; acest lucru nu se întîmplă, iar 
Weber şi Wittkwoski au selectat din toate genurile poetice posibile, practicate de autorii 
germani din România. De asemenea, fenomenul liric e urmărit începînd cu anul 1855 (data 
'paşterii a lui Karl Grtlnn) şi continuă pînă la generaţia de poeţi născuţi în 1967. Pe regiuni apare 
o disproportie surprinzătoare: din Transilvania sunt incluşi 39 de poeţi şi poete, din Bucovina 
numai 9 (nu apar Alfred Gong, Erich Singer, Georg Drozdowski, Dusza Czara-Rosenkranz (mai 
tin:iu Czara-Stec), Heinricb Kipper, Davild Goldfeld s, a.), din Banat 26 (printre ei însă şi nume 
nesemnificative cum ar fi Laise Fabri, Renate Storch, dar nu un Hans Diplich, un Heinrich Erk, 
"HUde Martini-Striegel etc.), 

Unele omisiuni şi erori se datorează, probabil, şi barierelor de informaţie. E de admirat, 
oricum, cît de mult au adunat cei doi editori şi cîte traduceri, în parte foarte reuşite, au pus la 
dispoziţia cititorilor din fosta Uniune Sovietică. Şi o intenţie a acestei încercări a fost, desigur, 
să dovedească concetăţenilor lor din Kazabstan, din Siberia şi din alte republici, că o comunitate 
minoritară poate să-şi păstreze limba şi cultura şi să contribuie ca o "a cincea literatură 
germană" la evoluţia scrisului în limba lor maternă. Şi atunci micile scăpări (Rose Auslănder s- 
ar ti născut la 1907, nu în anul 1901; Elisabeth Axmann ar fi redactoare-la .Neue Literatur", 
deşi (l;\ de mult plecată în Germania, dar şi omisiunile în transcrierea cu litere latine a numelor: 
Rosa Auslănder, Renate Stirch, Elsa Kornis, Lotta Berg, sunt de o mai mică importanţă). 

Este, cum am mai subliniat, o realizare de prestigiu pe care Weber şi Wittkowski au 
reuşit-o cu această antologie, care umple un gol, care ar fi urmat să dispară, dacă antologia lui 
Alfred Kittner, despre care se vorbea în anii '70, ar fi putut fi realizată. 

Gheorghe Şerban 
Tiibingen 

Mihaela Mîrţu, Dynamique des 'formes theâtrales dans l'oeuvre de Moliere (Htstoire 
d'une dissidence secrete, Iaşi, Editura Universităţii .. Al. I. Cuza", 1990,258 p. 

Teză de doctorat, probabil cu unele completări şi amplificări ulterioare sustinerii ei 
publice, Dynamique des formes theâtraies dans l' oeuvre de Moliere se încadrează neîndoielnic 
în ceea ce se poate, încăt, desemna drept critică universitară, în acest sens pledează 
instrumentarul critic utilizat, instrumentar de certă noutate, dar!una validată deja, precum şi 
propensiunea spre maxima aprofundare şi spre exhaustivitate. Demersul, ca urmare, este 
caracterizat de un eclectism metodologie, deosebit de productiv adesea, precum şi de o 
pronunţată erudiţie, corelată, desigur, cu un stii ştiinţific, rece, categoric impersonalizat, 
Autoarea îşi permite, astfel, o singură dată, în ultimile pagini, mai precis la pagina Z31, o 
------------------------ 

1 Noţiunea de critică universitară pare să devină inoperantă de vreme ce aproape toţi 
marii critici din zilele noastre aparţin unor instituţii de învăţămînt superior. 
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mărturisire directă, dezvăluind că s-a apropiat iniţial de opera clasicului francez ,,impregut.e de 
la psyehologie du contre". 

Belectismul metodologie transpare chiar din titlullucrăril: "dinamica formelor teatrale" 
implică. mai întii, perceperea/descrierea acestora, aşadar, alegerea unei perspective formaliste, 
axată pe text şi funcţionarea sa internă, perspectivă furnizată atit de semiologie teatrală, cît fii de 
naratologie şi de teoria comunicaţiei, şi, în al doilea rlnd, examinarea genezei "formelor 
teatrale" şi a "funcţiunilor lor sociale şi ideologice" (p.41), deci, abordarea perspectivelor 
oferite de sociologia culturii, istoria mentalităţilor şi estetica receptării, Subtitlul Histoire d'une 
disidence secrete completează spectrul, trimiţînd - am spune: neaşteptat - la individualitatea 
creatorului, înţeleasă - ce e drept - "ca o prezenţă intertex!uală mai degrabă decît biografică" 
(1" 40). 

Primul capitol precizează, cu o minuţie deosebită. ameninţată întrucîtva de pericolul 
căderii în digresiune. "fundamentele teoretice" ale demersului critic: considerarea genului 
dramatic ca unul non-literar, deţinînd o suită de ,,mărci formale ce se combină într-o mamer! 
specifică", gen în care textul posedă o "dominantă iconică" sau care este ,,00 spaţiu al 
imaginilor", imagini furnizate cel mai adesea (întotdeauna?) de mituri, motive şi teme ce se 
concretizează cu ajutorul unor mijloace de expresie scenică, 

Următoarele şapte capitole sînt consacrate examinării etapelor creaţiei moliereşti. 
Desigur, cu privire la acestea, există astăzi, la peste trei secole de la moartea dramaturguluI, un 
consens. Autoarea pleacă, deci, de la viziunea tradiţională, aduclndu-I totuşi. cîteva corecturi. 
(Un exemplu semnificativ este integrarea piesei Amphitryon în grupul format de Tartuffe i DOf: 
Juan, în ciuda cronologiei). 

în cadrul fiecărei etape, analiza temelor şi a sistemului actanţial relevă tipurile diferite de 
transgresiune (implicit de transgresori), precum şi reacţiile - ,.,gesturile fundamentale" - prin 
care ele sînt reduse - incluziunea (sau iniţierea), excluziunea şi medierea. În modalitatea 
acestora din urmă, Mihaela Mîrţu pune în evidenţă dezvoltarea "disidenţei secrete" a lui 
Moliere faţă de Putere, cea spirituală, a Bisericii. ori cea laică, a Regelui-Soare. 

în legătură cu această evoluţie, are loc şi aceea a "formelor teatrale". Este ceea ce 

autoarea numeşte ,jocul dublu" al scriitorului francez, care, in pian estetic id est teatral), îşi incepe cariera ca reprezentant al "formelor teatrale" populare, carnavaleşti, ptntru ca ulterior să 
adopte forma "elltară", a spectacolului de curte, constînd în balete şi pastorale pline de glume 
fade, nu fără a incerca să o facă mai teatrală, prin infuzarea unor elemente proprii spectacolului 
popular. 

Se dă atenţia cuvenită şi metapieselor moliereşti - Critique de l'Ecole des femmes şi 
l'Impromptu de Yersailles - "spaţiu productiv al conştiinţelor speculare" -, comedii care "au ca 
subiect comun de reflexie reprezentaţie teatrală molierescă, universul ei de imagini şi efectele ei 
asupra destinatarilor" (p. 64). 

Operînd o sistematizare - fireşte, in limitele necesităţilor resimţite Ia abordarea 
subiectului - a teoriilor şi concepţiilor actuale asupra fenomenului teatral, aducînd o înţelegere 
profundă, bazată pe o informaţie extrem de largă, a dramaturgiei lui Moliere, lucrarea Mihaelei 
Mîrţu relevă nivelul ridicat al romanisticei ieşene şi, poate, al criticii universitare În genele. 

Victor Durnea 

Henning Kraus, Literatura intre rezistenţă şi colaboraţionism, traducere de Comelia 
Ioncioaia, postfaţă de Ioan Constantinescu, Iaşi, Editura Junimea, 1992, 280 p. 

Recent, Editura Junimea a inaugurat o nouă colecţie, coordonată de universitari din Iaşi 
şi din Augsburg. Denumirea ("Divanul Est-Vest" european) sugerează ceva din molcoma 
dorinţă de sfat, dublată de privirea critică, pe care o a1.1 moldovenii. Cea dintîi aparitie în cadrul 
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colecţiei, iniţiată de Ioan Constantinescu, s-a dovedit inspirată, din mai multe puncte de vedere. 
Mai întîi, pentru că II-a oprit asupra unei cărţi. ce propune un subiect de mare actualitate in 
Europa centrală şi esetică, acela al raporturilor dintre literaturli şi putere. In al doilea rind, 
pentru că volumul lui Henning Krauss, Literatura Intre rezisten(4 şi colaboraţionism; nu conţine 
nici pe departe pamflete ori, şi mai rău, justificări, ci explici, rezultate dintr-un "divan 
înţelept" purtat intre sociologie şi istorie. În al treilea rind, pentru că oferă cititorilor români un 
model de critică universitară germană. 

Henning Krauss este un reputat romanist, şef al catedrei de literaturi romanice a 
Universităţii din Augsburg, specializat în literatură franceză, autor al unor studii despre 
literatura franceză din Evul Mediu pînă în zilele noastre. Deschiderea metodologică 2. lui 
Henning Krauss este amplă. Ea cuprinde filologia şi editarea de texte (Altfranzosische Epik, 
1978), sociologia literară (Die Praxis der "literature engagee" im Werk Jean Paul Sartres, 
1970), estetica receptării (Epica feodale e pubblico borghese, 1980), naratologia, stilistica. 
Eclectlsmul de tip superior universitar are menirea dea feri interpretarea de pericolul 
uniformizării, de a oferi un cîmp cit mai larg i de a permite un control sever al concluziilor. Cu 
deosebire sociologia, istoria şi psibanaliza par să fie pilonii pe care Henning Krauss îşi sprijină 
eşafodajul interpretativ. . 

Selecţia de faţă este reprezentativă pentru cea mai mare parte a preocupărilor lui Henning 
Krauss şi a fost astfel alcătuită, încit să suscite interesul cititorului român din agitata noastră 
perioadă. Lipseşte, probabil din raţiuni bine justificate, textul care a dat şi titlul antologlei 
prezente (Resistenza e Collaborazione nella letteratura, 1992), 

Profund convins de, multitudinea faţetelor pe care o implică evaluarea estetică, Henning 
Krauss propune ca un prim subiect de meditaţie citeva consideraţii asupra literaturii de valoare 
şi asupra valorii literare. Esteticul nu mai este înţeles în sens restrictiv şi aici va trebui, poate, 
prevenită o anume rezistenţă din partea cititorului român (acelui din Est, în general). Acesta, 
obosit pînă la saturaţie de teza implicării sociale a literaturii, va trece uşor peste afirmaţia că se 
impune cu necesitate includerea "utilităţii sociale" a textului literar printre criteriile de evaluare. 
Gadamer oferă argumente greu de respins în sensul istoricităţii valorii estetice şi, preluîndu-I 
unele afirmaţii, Henning Krauss este de părere că ,,maximele estetizante" au avut darul de a 
contribui la adîncirea crizei pe care o traversează ştiinţa literaturii. Aceasta, pentru a se situa cu 
adevărat în contemporaneitate, trebuie să aibă în vedere "atit o analiză a condiţiilor sociale, cît 
şi cercetarea modalităţilor existente de comunicare, răspîndirea operelor literare, canonul 
subiectelor, al genurilor, stilurilor, motivelor, metaforelor etc." (1'. 13). Program ambiţios şi 
vast, imposibil de realizat în totalitate, de unde şi parţialitatea programatică şi subiectivă a 
evaluării. Nu lipseşte însă din această poziţie tranşant istoricizantă şi relativizantă o secretă 
nostalgie a unei metafizici a valorii, care răzbate din invocarea unui text brecbtian. Henning 
Krauss studiază în textele antologate, cu predilecţie, comportamentul literaturii în perioadele de 
criză socială. cum sînt revoluţiile şi războaiele. Ambele situaţii, explozive în cel mai inalt grad, 
sînt investigate in literatura franceză începînd cu 1940 şi terminind aproximativ cu 1960. Două 
decenii de frămîntări paroxistice, care reprezintă un barometru pentru modul de a fi al 
literaturii. 

Cum s-a comportat literatura în aceste două decenii, din ce cîţiva ani de război sălbatic, 
este un fapt ÎIl bună măsură ilustrativ pentru verificarea nu numai a unor valori, dar şi a unor 
criterii axiologice, Aşadar, este cercetată, prin sondaje, situaţia din ambele părţi ale baricadei. 
De la "poezia de contrabandă" (care se întemeia pe o polisemie voit dispersată şi complexă, in 
care complicitatea dintre autor şi cititor era esenţială), la poezia .. clandestină" (simplă şi 
univocă, directă şi exhortativă), se trece la detalierea modalităţi lor prin care dramaturgia 
franceză din timpul ocupaţiei a participat la mişcarea de rezistenţă. Este investigat "orizontul de 
în\elegere" al franceznlui din teritoriile aflate sub ocupaţie străină şi se insistă asupra modurilor 



_______________________ c_ru __ TI_C_ĂŞI_B!U_OG __ RA __ H __ E 279 

în care dramaturgii au înţeles să-i răspundă, depăşind dificultăţile ridicate de cenzură. Henning 
Krauss distinge totodată trei modalităţi de replică, în condiţiile în care pînă şi pieselor din 
repertoriul clasic le era modificat textul (un personaj negativ ,,Adolphe", este transformat în ... 
.Albert"). Aşadar, in repertoriu este inclusă o piesă, precum Jeanne avec nous de Claude 
Vermorel, în care textul era sesizat ca replică la conjunctura politică imediată; în al doilea rînd, 
Sartre se foloseşte de mitologia creştină, de exemplu, pentru a introduce, in Bariona, o invitaţie, 
trucată, la rezistenţă; în fine, Jean-Richard Bloch, in Toulon, piesă scrisă în exil, îndeamnă 
deschis la împotrivire. 

De cealaltă parte, Berenice, piesă a lui Robert Brasillach, folosind un subiect la care 
apelaseră şi Corneille şi Racine, accentuează contrastele etnice, încercînd să introducă opinii şl 
sloganuri ale naţional-socialismului. Scopul propagandistic este vizibil şi piesa lui Brasillaeh se 
construieşte din scheme şi prefabricate ideologice. "Neadevărul politic mînjeşte forma estetică" 
- esteun crez al lui Adorno, la care Herming Kraus aderă explicit, însă prudent. 

La motivul "Berenice", aş adăuga şi un caz din literatura română, relevat de romanul 
Antiquitas rediviva, scris de Gheorghe Băgulescu în 1926. Adept al teoriilor lui A. C. Cuza, 
colonelul Băgulescu (ajuns mai tîrziu ambasador al României la Tokio) pune în seama evreicei 
Berenice toate păcatele imaginabile, chiar ceea ce istoria însăşi neagă, pentru a-şi susţine teza, 
intocmai ca şi Brasillach, 

Situaţii asemănătoare cu acelea descrise mai. sus analizează Henning Krauss şi atunci 
cînd investighează modul in care a fost prezentat războiul în literatura franceză postbelică, 
pornind de la premisa, exactă, că aceste reprezentări depind ele insele de evoluţia politică. în 
consecinţă, pe măsură ce se apropia anul 1953, al amnistiei generale, evenimentele dintre 1940 
şi 1944 îşi pierdeau gravitatea. A contribuit mult la aceasta degradarea tramei prin închiderea ei 
in clişee distructive (machisardul e curajos, ocupantul e crud, colaboraţionistul e laş ş.a.m.d.), 
urmată de ceea ce se numeşte "retragerea din istorie", a individului, a scriitorului, fapt care duce 
la absenteism. 

Un reviriment, deşi pe alt plan, al procedeelor angajării aşa cum fuseseră ele înţelese în 
perioada războiului mondial s-a produs în timpul conflictului algerian. I!ste un prilej pentru 
Henning Krauss de a-şi demonstra teza potrivit căreia poziţia faţă de revoluţia din 1789 
constituie un revelator al atitudinii ideologice şi politice a unui scriitor.de stînga (Jean Anouilh, 
cu Pauvre Bites) ori de dreapta (Drieu La Rochelle, cu Charlotte Corday). 

O a doua secţiune a volumului pe care îl prezentăm este constituită din studiile despre 
literatura franceză a existenţialismului şi a teatrului absurdului. Sartre, Camus, Schehade sînt 
scriitorii preferaţi, mai ales pentru că primii doi au emis opinii foarte tranşante despre 
"angajamentul" literatur ii, Dacă existenţialismul, in numele acestui principiu, a creat eroi 
ancoraţi in metafizic, deoarece doresc să corijeze realitatea considerată imperfectă, situîndu-se 
pe poziţia ireductibilă a lui ,,Entweder -' Oder" (Sau - Sau), teatrul absurdului alege pe "Nici -- 
Nici", într-un refuz total al implicării. 

Analizele şi corelaţiile de fineţe, fundamentarea elegantă a ipotezelor şi conducerea spre 
concluzia argumentată, folosirea conjugată a unei metodologii complexe îl introduc pe cititorul 
român într-un cîmp mai puţin cunoscut şi pe care il va parcurge nu numai frecvent, dar şi cu un 
interes sporit. Invitaţiei lui Ioan Constantinescu din densa postfaţă pe care o semnează, va trebui 
să i se răspundă cu promtitudine. Deoarece critica literară germană contemporană oferă metode 
deosebite de acelea pe care, mai mult sau mai puţin declarat sub influenţa franceză, le practică 
în mod obişnuit criticul român (universitar sau nu). 

Dan Mănucă 
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Johann Bohm, Vie Deutschen in Rumănien und die Weimarel' Republik, 1919-1933, Mit 
einem Literaturbeitrag von Dr, Wolfgang Knopp, Ippesheim, 1993, Publikationen des 
Arbeitskreises fur Gesehichte und Kultur der deutschen Siedlungsgebiete im Sudosten Europas, 
Reihe: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Band 3,300 p. 

Johann Bohm, istoric originar din Transilvania, încearcă să elueideze o perioadă 
controversată şi prea puţin cunoscută exact din istoria minorităţii germane din România. In 
acelaşi timp se străduieşte să arate dependenţa evoluţiei politice a grupurilor de germani din 
România de politica din Germania; evoluţia germanilor din România spre naţional-socialism se 
vrea, de asemenea, ilustrată de această carte. 

Pe noi ne interesează aici, în primul rînd, capitolul întocmit de Wolfgang Knopp, care se 
ocupă cu literatura de limba germană din România Mare (p, 237-268). Această încercare de 
sinteză se bazează pe o bibliografie insuficientă, iar concluziile nu potla rîndul lor, să satisfacă 
mai mult. Metoda folosită este cea monografică, iar eşalonarea se face. după provincii. 
Introducerea şi concluziile din acest capitol vădesc numai, cît de străin este autorul faţă de 
specificul fiecărei provincii în parte. Ne vom referi ia citeva dintre provincii. Bucureştiul este 
prezentat de la pagina 261 la pagina 264. Singurul autor tratat este Oscar Walter Cisek. Nu 
aflăm nici despre presa în limba germană, care la Bucureşti are o tradiţie de un secol şi jumătate 
(incepînd din anul 1844), despre revistele propagatoare de cultură română ("Kulturnacbricbten 
<1.U8 Rumănien"; .Die Verstăndigung"), Nu se atrage atenţia asupra colaborării eutorilor-germaai 
la revistele de avangardă românească ("Unu", "Contimporanul"), nu sunt cunoscute lui Knopp 
succesele teatrale în limba germană, din 1916 I pînă în 1943, iar cînd citează prezenţa la 
Bucureşti a lui Sperber, Kittner, Knopp nu ţine cont, că aceştia s-au muiat la Bucureşti abia 
după ce Bucovina de nord a intrat în proprietatea Uniunii Sovietice. Cît despre Georg Strelisker, 
despre Konrad Richter (cunoscut traducător al lui Eminescu) şi despre alţi autori germani 
bucureşteni nu aflăm nimic. 

La fel se întîmplă în subcapitoiul intitulat "Basarabia şi Dobrogea" (p.259-261). Despre 
Dobrogea nu se spune, în afara titlului, nimic. Ar fi fost posibil să se menţioneze cele cîteva 
cronici de localităţi din Dobrogea, se putea cita şi poeta Else Bonitzer din Constanta sau se 
putea urmări teatrul de amatori din satele dobrogene cu o mică populaţie germană. Se puteau 
urmări apoi suplimentele din ziarele de la Cernăuţi şi Chişinău, destinate în anii 1932-1938 
exclusiv Dobrogei. Cît .despre Basarabia, nu aflăm nimic despre presa de limbă germană, nici 
despre numărul destul de mare de piese de teatru amator cu teme religioase (Rudolf Weiss, 
Albert Mauch, Karl Knauer, Richard Reinig). în schimb se susţine că după 1918 a avut loc o 
explozie de creativitate în domeniul poeziei, ceea ce nu corespunde cu realitatea. Şi în 
Basarabia genul cel mai des cultivat de literatură a fost cronica unei localităţi. Au urmat 
amintirile de război şi memorii de călătorie. Poeziile nu au apărut în volume decît după 1940, 
cînd germanii din Basarabia erau de mult mutaţi I'n Germania, 'Cît despre numele enumerate, ele 
sînt culese din articolul lui Karl Liebram din 1935, care încerca o primă sinteză a Iiteraturii 
germane din Basarabia. 

Despre Bucovina (p, 254-259) se dau, de asemenea, informaţii incomplete şi deficitare. 
Astfel, se meeţloeează doar revistele .Der Nerv" şi .Das Licht" din anul 1919, se asociază 
antologia "BuchenbHitter" (1932) cu o antologie transilvană, în loc să se menţioneze seria de 
trei antol.ogii cu acelai titlu din secolul al 191ea. Dintre poeti se prezintă mai pe larg Rosa (în 
Ix de Rose) Auslănder, ldeinrich Kipper, despre ale cărei alunecări spre extrema dreaptă nu se 
spune nimÎc. Se mai enumera şi Johann Schuster-Herineanu, de fapt autor sas, Athur Bosch, 
cunoscm exdusiv ca traducător din limba română, E.-ich Singer, plecat din Cernăuţi înaintea 
primului război mondial etc. 

Lll capitolul Banat (p. 248-253) aflăm foarte pune de.spre presa de aici. Specificarea că 
şvabii bănăţeilJ au emigrat în ,!\'.ustria şi Germania deoarece naţionalismul maghiar nu le-a 
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permis să publice lucrările lor în !i1.UOO germană, e desigur exagerată; e suficient să ne gîndim 
că inainte; de 1918 un mutat la Viena nu însemna "emigrare". întîlnim semnalări despre Adam 
Muller-Guttenbrunn, despre Eugen Probst (data publicării romanului ,,Der Schulmeister von 
Arbesdorf" se dă in mod eronat 1932, în loc de 193'1), Marie Eugenie della Grazie (= delle 
Grazie), Reae Fulop-Miller e menţionat ca autor de romane distractive, exemplul dat fiind apoi 
eseul său despre "Lenin şi Ghandi"! La Otto Alscher nu se specifica, la fel ca şi la Franz Xaver 
Kappus, nimic despre perioada sa expresionistă şi activitatea sa după 1918 la Timişoara, unde 
încercasăpopularizeze modemismulîn schimb, Alscher e asemuit unui Alfred Brehm şi 
Hermann Loas, naratorimodeşti, 

Ne oprim ia aceste sesizări. Toată prezentarea lui Knopp dovedeşte numai, că nu poţi 
elabora sinteze, dacă nu cunoşti fenomenul literar fu detaliu, dar şi în raportul sau cu alte 
manifestări culturale şi literare. Despre relaţiile diverselor literaturi regionale germane Între ele, 
nu aflăm nimic. De asemenea, despre relaţiile literaturi lor germane cu scrisul românesc sau 
maghiar din România nu se spune nimic. Ori, chiar inlesnirea unor contacte între culturi diverse 
este un merit al literaturii minoritare germane din provinciile româneşti. 

Hans Wolz 
Tubingen 

HORSl' FASSEL, Deutsches Staatstheater Temeswar  (953--1993). Entwicklungs- 
mQglichkeiten einer Kultureinrichtung der deutschen Minderheit in Rumănien, Freiburg i. Br., 
Huth-Verlag, 1993,96 p. 

Primul teatru german subvenţionat de stat a luat fiinţă la Timişoara în. ianuarie 1953. 
Această instituţie sărbătorită la Timişoara şi, recent, la. Karlsruhe, a pus în .scenă 283 de piese, 
receptate de un public de 2,5 milioane de spectatori. Cuocaziajubileului acestui teatru, careazi 
şi-a schimbat profilul, adresîndu-se publicului de limba germană din România, Ungaria şi 
Polonia (turnele anului 1992 sunt elocvente în acest sens), a apărut şi studiul lui Horst Fassel, 
Acest studiu se ocupa de situaţia teatrului în Timişoara, unde din t75l! e atestat un teatru în 
limba germană, din 1791 se adaugă unul in limba sîrbă, din 1828 în limba maghiară şi din cea 
de a doua jumătate a secolului al XIX-lea un teatru românesc .. Se isistă asupra presiunilor 
exercitate pînă în anul 1918 asupra.teatrelor minorităţilor în regatul ungar, se au în vedere 
concurenţa şi disputele pentru s\lpremaţie din perioada interbelică şi se constată un destin 
apropiat care i-a legat pe actorii celor patru ansambluri teatrale din oraşul de pe Bega după 
1945. 

în. ciuda discordanţelor ideologice după 1918 şi 1945, se remarcă o evoluţie 
asemănătoare a vieţii teatrale a minorităţilor din Timişoara. Iniţial, după cele două războaie, 
şcolile şi asociaţiile culturale sau profesionale au lansat un teatru de amatori, focar al căutării de 
sine a grupului etnic în cauză. Ulterior, iniţiative reuşite au dus la ancorarea unor trupe de artişti 
profesionişti în viaţa culturală a oraşului. Aşa s-a întîmplat şi cu teatrul de stat german, înfiinţat 
în 19:<;3, in acelaşi an ca şi teatrul maghiar, cu care a împărţit şi împarte şi azi sala de 
spectacole. Ambele instituţii au fost, la început, filiale ale Teatrului român de stat, fiinţat în 
1945. Se observa împletirea destinului politic al minorităţii germane din Timişoara cu evoluţia 
centralismului comunist, doctrinar şi inflexibil. Astfel, primele 50 de piese puse în scena la 
Timişoara după 1953 au provenit în bună parte din patrimoniul sovietic şi din actualitatea 
scriitorilor oportunişti români. Adaptaţii germani au început să fie activati în deceniul şapte, ei 
atingîndn-şi apogeul în deceniile opt şi nouă. 
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Abia după ce actori de prestigiu din perioada interbelică au devenit membrii formaţiei 
timişorene, iar aceasta a beneficiat de regizori bucureşteni (de la teatrele româneşti şi de la cel 
evreiesc), calitatea spectacolelor a crescut. Atenţie sporită s-a acordat pieselor clasicilor 
dramaturgiei germane şi universale. Chiar dacă numărul acestor mootări a rămas în urma 
pieselor teziste, atenţia artiştilor şi a publicului s-a îndreptat către aceste montări. După ce 
regizori din ROG au lucrat cu ansamblul teatrului german, acesta şi-a captat încrederea 
necesară. Anul 1964, cînd s-a ajuns la montarea popularei piese Il lui Jobann Nestroy 
.Lumpazivagabundus" (piesă de succes din sec. al XIX-lea în Banat şi la Timişoara), critica 
teatrală a subliniat profesionalitatea autentică a Teatrului german de stat. La Academia de artă 
teatrală a inceput să funcţioneze din 1964 şi o secţie germană. Regizori străini au venit tot mai 
frecvent în oraşul de pe Bega, iar din 1974 teatrul timişorean a început turnee în RDG (un 
turneu în RFG a fost contramandat în 1985; abia în 1991 timişorenii 'au fost oaspeţii oraşului 
Karlsruhe şi Baden-Baden l). Prestigiul şi pretenţiile ansamblului. au crescut. Dar şi programul 
repertoriului s-a schimbat. După 1964 au intrat tot 'mai multe piese contemporane de bună 
calitate în atenţia ansamblului bănăţean. Pe plan local au apărut autori dramatici care, pe lîngă 
piesele cu tematică dictată, au reluat tradiţia teatrului popular de ţinută. Comedia de moravuri, 
caracterele de certă originalitate datorată ambianţei regionale, au atras publicul. Dar exact în 
această etapă de ascensiune, emigrarea în masă a şvabilor bănăţeni a pus sub semnul întrebării 
existenţa însăşi a teatrului. Actori buni au plecat, autorii s-au afiliat şi ei, iar numărul 
spectatorilor s-a redus simţitor. Dacă in anii 60 şi 70 existau spectacole cu cîte 400 de spectatori 
la fiecare reprezentaţie, după 1980 nu e o excepţie, da unele seri nu au beneficiat de un grup 
mai mare de interesaţi decît de 50-60 de oameni. Dacă .Lumpazivagabundus" a ajuns la 145 de 
reprezentaţii, dacă piesa lUi Hans Kehrer "Es geht um die Heirat" a atins chiar cifra de 152 de 
reluări, după 1982 nu mai există piese cu peste 100 de reprezentaţii. 

Aceste amănunte, care marchează etapele unei istorii cu căderi şi succese, sunt 
prezentate pentru prima oară pe baza unui bogat material documentar. Lucrarea oferă, de 
asemenea, lista completă a pieselor jucate din 1953-1993, menţionînd atît numărul 
spectacolelor, cit şi numele regizorilor, al traducătorilor, data premierei. Ilustrarea prin 
fotografii datorate lui Walter Konschitzky nu este la nivelul prezentării istoricului acestui teatru 
minoritar, care în 1953 a fost singurul teatru de limba germană în afara spaţiului lingvistic 
german (din 1984 exista şi în Ungaria, la Szekszărd o instituţie similară, din 1982 la Temirtau 
în fostul URSS funcţionează, de asemenea un teatru german). 

Ceea ce se remarcă din prima parte a lucrării: fenomenul teatral e analizat în ansamblul 
lui, interferenţele dintre teatrul german, cel românesc şi· maghiar sînt scoase în relief. De 
asemenea, se urmăreşte schimbul de piese, de repertoriu, de artişti, colaborarea pe toate 
planurile posibile. Ceea ce, din păcate, nu se poate efectua pe baza datelor existente: constatarea 
ca şi publicul multilingv din Timişoara a contribuit într-o măsură cvasi-egală la creşterea 
teatreJor locale de diferite limbi. 

Lucrarea lui Horst Fassel face parte dintr-un proiect de mai largi dimensiuni, care în 
etapa. următoare va fi concretizată Ia Institutul şvabilordunăreni de la Tubingen printr-un studiu 
amplu asupra teatrului de limba germană din România, Ungaria şi Iugoslavia din 1918-1990. La 
monografia istoricului teatrului timişorean în ansamblu, vor colabora colegi din Iaşi, Timişoara, 
Budapesta şi Tubingen, 

Karl Wallger 
Tiibingen 



Clli'TiCĂ ŞI BffiUOGRAFlE 283 

Ortfried Kotzian, Vie Aussiedler und ihre Kinder, Augsburg, Bukovina - Institut, 1991, 
458p. 

Problema emigranţilor a devenit, pentru ţările din vest, cu deosebire pentru Germania de 
o gravitate fără egal. Repatrierile făcute în timpul national-socialismului par, după valurile 
masive de emigranţi din ţările răsăritene simple deplasări turistice ocazionale. Mai ales după 
1988, lucrurile au mceput să prindă conturruri dramatice, datorită afluenţei sporite a celor ce îşi 
căutau o nouă patrie. S-au accelerat căutările pentru rezolvarea unor situaţii cu totul noi din 
punct de vedere politic, social ş.a.m.d, Cercetările au luat o întorsătură metodică şi meticuloasă, 
Întrucît măsurile aleatorii se dovedeau ori fără eficacit.ate,. ori chiar. nocive. Unul din aceste 
proiecte de cercetare are în vedere particularităţile copiilor celor ce veneau din est pentru a li se 
putea oferi condiţii corespunzătoare de continuare a studiilor şi de adaptare. Mai exact, se cerea 
depăşită etapa emoţională ("ce vor ma de la noi '!' "ăia" fiind emigranţii), pentru a se asigura 
rezolvarea grabnică Il celei mai explozive situaţii sociale cu care s-a confruntat Germania după 
al doilea război. 

Angajat într-o astfel de tentativă, Ortfried Kotzian, directorul pedagogic al centrului de 
cercetări Bukowina - Institut din Augsburg, a căutat să afle un răspuns întrebărilor de ordin 
practic prin investigarea, în primul rînd, a rădăcinilor emigranţilor, a pregătirii lor culturale şi 

sociale primită  ţările de unde provin. Acţiune deosebit de dificilă, care presupunea o documentare extrem de bogată, o pătrundere a unor caracteristici foarte variate şi adesea 
contradictorii. Toate acestea i-au reuşit în cea mai mare parte, dovadă şi actualitatea cărţii pe 
care a scris-o şi care a ajuns, în timp scurt, la a doua ediţie. Volumul analizează aşadar situaţia 
germanilor din ţările răsăritene: din fosta Uniune Sovietică din fosta Iugoslavie, din fosta 
Cehoslovacie, din Ungaria, 'Bulgaria, Polonia şi desigur din România. Interesul se îndreaptă mai 

întîi către emigranţii din Germania spre aceste ţări sau, altfel spus; către coloniştii germani. Se 
întreprinde o amplă descriere a aşezărilor de colonişti germani din răsăritul Europei, din Asia 

Centrală si din Caucaz. Primul mare val de reîntoarcere a urmaşilor acestora din regiunile . ' .. .... ... ' Il . 
amintite în Germania a avut loc după primul război, mai ales prin ;,repatrierea" în cel de al 
treilea Reich, efectuată între 1939-1940. Ce s-a început în aceşti ani a fost definitivat după 
înfrîngerea trupelor naziste şi încheierea păcii. Abia după 1945 a avut loc faza decisivă, de 
Înlăturare a germanilor din locurile unde se stabili seră şi din ţările ai căror cetăţeni se 
considerau a fi de mai multe generaţii. Dificultăţile în această privinţă sînt însă admise de 
Ortfried Kotzian, care afirmă că "o apreciere obiectivă a ceea ce înseamnă "german" nu pare 
posibilă", Conceptele analizate pentru circumscrierea fenomenului sînt numeroase 
(naţionalitate, minoritate, prizonier, expulzat, emigrant, transfug). Şcoala şi biserica sînt privite 
prin prisma a ceea ce au oferit ele, în ţara de origine, pentru formarea germanilor de acolo. 

Un alt capitol are in vedere problemele integrării, după prima, a doua şi a treia generaţie, 
de repatriaţi (termenul de "repartriat" fiind unul din termenii adoptaţi şi care, la rîndul lui 
comportă amendamente). Problemele de adaptare la limba vorbită in acele părţi ale Germaniei 
în care sosesc noii cetăţeni sint şi ele trecute în revistă, folosindu-se pentru acest capitol titlul 
cunoscutului roman al lui Elias Canetti, "limba salvată" (die gerettete Zunge"). 

Dar, se subliniază, fără o însuşire a limbii germane nu poate avea loc integrarea, cu toate 
că numai însuşirea limbii nu este suficientă. De aici, necesitateaenunţării a "douăsprezece teze 

pentru integrarea emigranţilor (sau repatriaţilor) prin şcoală şi biseric.ă". printre acestea:. 
integrarea ... problemă ştiinţifică şi politică: respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale; toleranţă; atenuarea şocului cultural; educarea unui nou sentiment al valorii 
proprii ş.a.m.d, 
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Cel mai mare capitol al cărţii scrise de Ortfried Kotzian ii are în vedere pe germanii din 
ţările fostei Uniuni Sovietice, despre care se afirmă că, după 1945, au fost spulberaţi pe un 
teritoriu imens ,i izolaţi în grupuri extrem de mici; peste jumătate şi-au pierdut limba, nu au 
posibilităţi de şcolarizare şi nici culturale,şansele lor de supravieţuire mooind a fi privite cu 
scepticism. Germanii din Polonia au suportat la rîndul lor, politica stalinid a faptului împlinit, 
prin modificarea cunoscută a graniţelor; de aceea, în Polonia, orice discuţie referitoare la 
drepturile germanilor minoritari era socotită, pînă în 1989, drept un atentat la integritatea 
teritorială a statului. Populaţia germană din Ungaria a fost puternic maghiarizată; spre exemplu, 
cele mai cunoscute personalităţi ale vieţii publice a germanilor din această ţară se numesc Endre 
Ftilei - Szanto, Bela Szende, Geza Hambuch. Johannes Szentăgothai, J800s Sigler etc. Pînă ia 
"revoluţia de catifea", germanilor din Cehoslovacia li s-a refuzat orice fel de drept, cum s-a 
întîmplat şi în fosta Iugoslavie, unde .. limba germană nu se mai auzea în ultima vreme decît în 
unele biserici, la predică. 

Un amplu capitol, al doilea ca mărime, este dedicat germanilor din ţara noastră. O 
comparaţie cu ţările vecine îi permite lui Ortfried Kotzilan (originar din Boemia) să afirme că 
germanii din România aveau înainte de 1989, o situaţie pe care cosîngenii lor din Ungaria, 
Iugoslavia, Polonia,s.c.l. "nu făceau decît să o viseze". Situaţia lingvistică şi culturală a 
germanilor de la noi este descrisă pe larg (p. 276 s.u.) subliniindu-se faptul că statul român a 
încurajat bilingvismul minorităţilor (cu excepţia, în Transilvania, a "întunecatei perioade de 
maghiari zare dintre 1867 şi 1918") folosirea limbii materne în şcoli şi în unele relaţii 
administrative. Viaţa culturală este privită cu înţelegere şi chiar cu un anume entuziasm atunci 
cînd se scrie despre numărul şi calitatea ziarelor de limbă germană, a teatrelor, a editurilor, a 
orelor de emisiune la radio şi televiziune. Un puternic liant al spiritualităţii germane de la noi l- 
a constituit, afirmă O. Kotzian, participarea bisericii la viaţa cotidiană. Un loc aparte este 
acordat literaturii de limbă germană din România, considerată de specialişti a cincea literatură 
de expresie germană din Europa, după acelea din Germania, fosta R.O.G., Austria şi Elveţia. 
Sînt prezentate, pe rînd, editurile, publicaţiile periodice. asociaţiile literare, teatrele (spre 
exemplu teatrul german din Timişoara a avut, în treizeci şi cinci de ani, 250 de premiere, iar 
spectacolele lui au fost vizionare de aproape două milioane şi jumătate de spectatori). 

Se întreprinde o analiză detaliată a învăţănîmtului de limbă germană de la noi, pînă în 
1989, pe cicluri de învăţămînt. clase şi obiecte de studiu. O comparaţie, la acest capitol, cu 
Ungaria, demonstrează, de pildă, că, în timp ce, la noi, elevii unui liceu cu limba de predare 
germană învăţau Într-un an la toate obiectele, timp de peste şase sute de ore, în limba maternă, 
iar româneşte doar în o sută şaptezeci, în ţara vecină raportul era exact invers; în fosta Uniune 
Sovietică, germana se făcea numai în clasele superioare, cîte două ore săptămînal, numai la 
şcolile speciale. 

Începînd cu ianuarie 1990, condiţiile s-au îmbunătăţit radical, ajutoriul Germaniei s2a 
făcut simţit în multe privinţe. Cu toate acestea germanii au continuat să emigreze, din cauza 
condiţiilor economice şi, pînă la un punct a incertitudinii politice. Mulţi dintre ei au în 
perspectivă viitorul generaţiei tinere, care se resimte de ceea ce Ortfried Kotzian consideră 
marea inerţie a învăţămîntului românesc. Numeroase reproduceri de articole din presa de limbă 
germană de la noi oferă cititorului o imagine corectă a mutaţiilor pozitive profunde care s-au 
produs azi în puţinele regiuni în care mai locuieşte o populaţie germană. 

Cartea scrisă de Ortfried Kotzian conţine sugestii utile nu numai pentru cei care In cearcă 
ameliorarea integrării emigranţilor germani ci şi pentru cei care se ocupă, în general de 
psihologia grupurilor de minorităţi. 

Dan Mănucă 
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Thomas Marser Vie Denkmăler im Arkadenhof der Universităt Wien, Wien. Archiv der 
Universităt, 1990, 36 S. 

Lucrarea a apărut la comemorarea a 625 de ani de la înfiinţarea universităţii vieneze. La 
intrarea în holul cel mare al clădirii principale te întimpină bustul de o suavă frumuseţe alunui 
tînăr, prea cunoscut oricărui român: pînă şi vienezii susţin că este Eminescu. Numai că pînă 
acum căutările arhiviştilor nu au confirmat, ceea ce la prima vedere apare indubitabil: statuia 
din faţa bibliotecii Eminescu din Iaşi nu a fost, desigur. o copie după bustul de la Viena. Dar 
acelaşi model, adică marele poet. e de neconfundat. 

În cartea interioară a universităţii din capitala Austriei se află un număr de aproximativ 
150 de busturi ale uoor personalităţi marcante din istoria acestei Alma mater. Cine nu-l ştie pe 
Sigmund Freud, gonit de nazişti? Sau cine-I uită pe marele compozitor Anton Bruckner, pe 
vestitul fizician Erwin Schrodinger, pe juristul Lorenz von Stein (profesor şi al lui Eminescu). 
pe scriitoarea Marie 'Ion Ebner-Eschenbach, doctor honoris causa a universităţii din Viena? 

Dar cine se gîndeşte şi la acei care au ţinut legăturile cu vestul şi cu estul. Mediclniştli 
sunt, în acest caz, cel mai bine reprezentati. Karl von Rokitansky l-a avut printre discipoli şi pe 
celebrul chirurg ieşean Ludwig Russ sen., chirurgul Theodor Billroth a fost modelul multor 
studenţi români. Dar nici un slavist cum este Franz von Mrkloslch nu poate fi uitat; pe atunci se 
dusese lupta pentru consolidarea conştiinţei că limba română este o limbă latină. Chiar şi 
lingvistul Nikolai Trubetzkoy, din 1922 profesor la Viena, a avut o înrîurire asupra lingvisticii 
româneşti. 

Şi surprizele în curtea cu arcade continuă: Constantin von Economou, născut la 21 august 
1876 la Brăila, a ajuns în 1921 profesor la Facultatea de medicină. În anul 1931 a înfiinţat 
Institutul pentru cercetarea creierului uman la Viena. Mineralogul Friedrich Beke (1855-1931) 
a venit din părţile Cemăuţului la Viena, unde avea mari merite pentru descoperirea unor metode 
noi în depistarea şi definirea mineralelor. 

Descriind monumentele şi prezentînd activitatea fiecărei personalităţi întruchipate de un 
bust Thomas Meisel a făcut un prim - pas pentru o istorie a ştiinţei împletită cu istoria culturii 
din spaţiul Dunării medii şi inferioare. Ar merita continuarea acestei treceri în revistă a unor 
mari personalităţi şi realizări născute în zonele sud-est europene şi Iftionînd pentru cei care 
trăiau în acest spaţiu. Universitatea fiind un centru de forţe spirituale e, în acelaşi timp, 
păstrătoarea spiritului şi al frumosului. Documentaţia acestei simbioaze este meritorie. 

Stefan Hof 
Tubingen 

Timofej Jevsevjevs Folklore-Sammlungen aus dem Tscheremissischen, II, Vorzeichen, 
Traumdeutungen, Sprichworter, Spottverse und Râtsel, hrsg von Sirkka Saarinen, nr. 199, 
Soumalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia, Helsinki, 1989,313 p. 

Timotei Evseviev a alcătuit, Între <mii 1908-1928, pentru Societatea Ugro-Finică, o 
• voluminoasă culegere de folclor în limba mari (ceremisă), care face parte din grupul de 

idiomuri volgai ce, familia uralică, ramura ugro-finică şi este vorbită în zonele locuite de 
ceremisi, başkiri, tătari, udmurţi şi ruşi. 

Un prim volum, apărut în anul 1983 la Helsinki, nr. 184 din seria Memoriilor Societăţii 
Ugro-Finice, cuprinde basme şi povestiri editate şi prefaţate de prof. Alho Alhoniemi, care face 
o prezentare detailată a activităţii lui T. Evseviev şi a principiilor de redactare a ediţiei. 

Prezentul volum, al II-lea, în prezentare bilingvă ceremiso-germană (originalul în 
transcriere fonetică), cuprinde folclor "scurt" (Kleinfolklore): previziuni (meteorologice, 
referitoare la îndeletniciri şi la viaţa omului); tălmăciri de vise; zicători şi proverbe; satire şi 
glume; ghicitori. într-o scurtă anexă mai sînt cuprinse texte numai în germană. notate de 
Evseviev numai în rusă sau în dialecte pe care el însuşi nu le-a putut traduce. Prima traducere 
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"brută" din rusă, făcută de Antti Sberbakoff, a necesitat multe corecturi fi precizări. Ca 
material comparativ au fost folosite monografia şi textele folclorice publicate de A. E. Kitikov 
(1967, 1973, 1977) şi culegerea de zicători şi proverbe. de S. Ibatov (1953). între anii 
1984-1985, traducerea a fost revăzută impreună cu Iuri Anduganov (specialist in ceremisă), iar 
versiunea germană a fost întocmită de Ingrid Schellbach-Kopra, Ortografia neunitară a textelor 
originale, variantele dialectale şi selecţia lor, expresiile onomatopoetiee intraductibile, 
clasificarea textelor şi transcrierea fonetică au constituit tot atitea difiC\dtăţi de editare, 
comentate în prefaţă de Sirkka Saarinen. 

Prognozele meteorologice sint, fireşte, rezultatul unei îndelungi şi atente observaţii ale 
mediului şi fenomenelor: furtună, în septembrie - toamnă caldă; rouă, dimineaţa - zi caldă; 
curcubeu, dimineaţa - ploaie; tunete, iarna - iarnă friguroasă; cînd rîndunica, in zbor, atinge apa 
- ploaie; cind strănută calul - ploaie ş.a.m.d, Previziunile privind îndeletnicirile vizează 
agricultura (frig, în luna mai, ploaie la Sf. Nicolae - toate sărbătorile religioase !lmt pe stil vechi 
-, brumă în prima zi de Crăciun - belşug de cereale); legumieultura (senin de Sf. Evdochia 
merg bine castraveţii; gheaţă pe drum, primăvara - merge bine mazărea; cartofi mulţi - an 
greu); păstoritul şi creşterea vitelor (spor in şoareci şi gindaci - spor la oi; viţel fătat la lună 
veche - spor la lapte); apicultura (cind cinUl cucul in grădină, rolul de albine pleacă în altă 
parte). Prezicerile în legătură cu viaţa omului sînt in marea lor majoritate izvoo!e din credinţe 
magice bazate pe similitudini sau din interdicţii tabu-istice, profilactice ş.a, De exemplu: dacă o 
femeie are sinul drept mai mare, \l't{ avea un soţ înţelept; dacă. o femeie însărcinată se încinge cu 
nojiţe (din scoarţă de copac), va avea o naştere grea; dacă scuipi în foc, ţi se strici dinţii). 

Visele prevestitoare de moarte sînt interpretate tot pe principiul similitudinii: pădure 
tăiată; pierderea unui cai, a unui dinte, a toporului; nuntă. Alte viziuni onirice se referă la boală 
(visezi mort în viaţă), noroc (visezi că primeşti o veste), lacrimi (cimpoi cintind), călătorie 
(ştergar), bani (seceriş de grîu) ş.a. 

Proverbele sintetizează înţelepciunea universală în formule lapidare de mare circulaţie, 
încît nu se pot stabili" imprumuturile sau poligeneza Ele transmit mesaje bazate pe relaţiile 
omului cu mediul: "Cîinele mai apropiat muşcă mai repede"; "Cîinele care nu latră aduce 
oaspeţi"; .Dacă hrăneşti un pui de lup, nu faci cîine din el": .Prunza nu cade departe de copac"; 
"Mierea este bună, dar strachina, mică"; .Plopul nu face mere". Mai frecvente sînt proverbele 
inspirate de relaţiile sociale: "Să nu faci pomană (pentru 'morţi) cu colacii altuia"; "Nunta vine 
şi supa  laska nu este fiartă"; "Un prieten mai vechi este mai preţios decit unul mai nou"; 
"înţeleptul îşi laudă calul, nerodul, nevasta"; "Cu bogatul este greu să te împrieteneşti". Multe 
dintre ele sînt precepte moral-didactice: .Băutura nu duce 1" nimic bun"; "Hoţul nu va fi 
bogat"; "Cine munceşte mănîncă unt şi miere"; ;,md dormi pe cuptor, nu te ajută Dumnezeu"; 
"Dacă dai unui om să mănînce, nu pierzi; ,,să nu uiţi învăţătura bătrînilor"; "Cuvîntul este mai 
scump decît banii". Unele forumle metaforice uzează de elemente plastice specifice celor mai 
frecvente ocupaţii: ."Calui este aripa omului" sau "Cînd coada toporului (bărbatul) nu este rea, 
coada furcii (femeia) nu este bună". în sfîrşit, multe proverbe' de mare circulaţie au 
corespondente aproape identice în limba română: "Cine merge încet ajunge departe"; "După 
ploaie iese soare"; .Prostul rîde cînd îi arăţi un deget"; ,,FclIlteia are părul lung şi mintea 
scurtă"s.a. 

Dintre ghicitori, cele mai multe sînt încifrări privind omul: "într-un tei sînt două ierunci" 
(Sînii); "Fraţii stau alături, dar nu se văd" (Ochii); animalele şi mediul înconjurător: "Cine se 
naşte de două ori?" (pasărea); "în viaţă, nu folosesc nimănui, după moarte, mă mănîncă toţi" 
(Porcul); "Căţelul meu nu Iasă pe nimeni în bordei" (Lacătul); "Nu-l poţi atirna în cuier, poţi să- 
I iei în mînă" (Oul); .Jos, apă, sus, foc" (Lampa); "Se duce vaca la nuntă" (Cimpoiul); "Bate 
din aripi, dar nu zboară" (Moara de vînt); "La. capătul unei nuiele, fierbe o oală de lut' 
(Laleaua). Printre obiectele specifice definite metaforic se-remarcă samovarul:,,Dimineaţa şi 
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seara, ţipă cocorul"; ,,în mijlocul lacului, arde un foc"; "îmbrăcat în haină roşie, se p ... în faţa 
oamenilor"; jugul de ham la atelajul rusesc: "Pe capul calului - curcubeu"; gutla: "într-un ocol, 
urlă 41 de lupi". în sfîrşit, menţionăm ghicitorile cu implicaţii etnice: ,,0 parte este bună şi 
pentru ruşi şi pentru ceremisi, cealaltă nu foloseşte nimănui" (Icoana); ,,0 rusoaică are două 
palme" (Foarfeca). 

Comentariile despre valoarea stilistică a textelor ar fi hazardate, Întrucît jocurile de 
cuvinte, onomatopeele, procedeele stilistice sînt intraductibile. 

Valoarea certă a volumului constă în o mai aprofundată cunoaştere a culturii materiale şi 
spirituale a unui grup etnic (mari) mai puţin cunoscut şi în introducerea în circulaţie a unei 
surse documentare în plus pentru cercetările etnologi ce. 

Lucia Cireş 

.Zeitschrift fur Literaturwissenschaft und Linguistik" (LILI), Heft 87/88, 22/1992, 271 p. 

Numărul pe anul 1992 al revistei Universităţii din Siegen conţine studii şi articole, 
traduceri şi recenzii reuni te sub titlul O decădere a literaturii fn mass-media? Tema, incitantă 
prin ea însăşi, este abordată din mai multe unghiuri, cu intenţia de a oferi cititorilor pasionaţi de 
literatură o imagine a peisajului cultural german şi cu invitaţia de a participa la o dezbatere de 
un larg interes în epoca noastră. Publicaţia are două secţiuni de bază, în prima, obiectul 
dezbaterii este analizat din perspectiva opiniilor unor specialişti, iar în cea de-a doua, se 
prezintă atitudinea unor persoane provocate la discuţie prin chiar mijloacele mass-media, în 
primul rînd prin televiziune. Subiectul tratat nu este nou, dar mai ales în anii '90 culturalul şi 
socialul se interferează tot mai mult, iar lumea interesată de evoluţia fenomenului artistic simte 
necesitatea apropierii de valorile estetice din perspectiva unui alt mediu decit cel anterior. 

în acest sens Helmut Kreuzer înregistrează, în plan literar, în epoca actuală, o discrepanţă 
între cultura ţărilor Europei de Est şi cea a ţărilor Europei de Vest, care, în aceste momente, 
încearcă să se estompeze, tinzînd spre o uniformizare, ce s-ar dori conformă cu universalitatea. 
"Sistemul literar" îşi schimbă astfel criteriile, aura operelor de artă păleşte sau se intensifică, 

datorită reflex ului în conştiinţa omului a consecinţelor progresului tehnic - de la redactarea cărţilor şi de la invazia publicaţiilor de a doua mînă, atît de "estetice" ca f6rmă ori culoare, pînă 
la infiltrarea insinuantă, devenită tiranică, a calculatorului în domeniul culturii literare. Se 
produce în acest caz, opinează autorul, o pierdere de înţelegere a însăşi "poeziei" vieţii. 
Covîrşitor în epocă este rolul informaţiei publicistice, gen neficţional, care, alături de alte 
genuri neficţionale asemănătoare, precum reportajul, biografia, cartea de popularizare a ştiinţei, 
influenţează literatura ficţională. Ia naştere, astfel, un strat literar superficial, fără valoare 
estetică, ce se poate lua în considerare alături de scrierile politice, împreună cu mass-media 
tehnică (televizorul, radioul, computerul), în care unii văd o nouă şansă acordată "artei 
cuvîntului" . 

Hans Dieter Schăfer, semnatarul articolului Cultura burghezii şi sfîrşitu] ei, este interesat 
de problemele şi de cezurile istoriei epocii, manifestînd numeroase rezerve faţă de situaţia 
contemporană. Potrivit lui Schăfer, contemporaneitatea ar purta "toate însemnele unei 
abrutizări", iar omul sfîrşitului de secol XX se află într-un "stress permanent", este "total 
tensionat" şi, cel mai rău, suferă de o singurătate acută, totul fiind resimtit ea străin, ca 
primejdie, însuşi sensul vieţii fiindu-i neclar, căci aceasta este văzută ca o "loterie". Are loc, 
astfel, o închidere într-o lume de "sticlă şi tablă" a individului, căci natura, "unde burghezul 
respira liber", îi este "închisă" şi "otrăvită", atentînd la securitatea personală (accidente, boli, 
insomnii, violenta străzii). Printre tarele sociale este amintit şi subliniat narcisismul, iubirea de 
sine. care trezeşte nevoia de exersare a puterii de dominaţie. Arta, cultura în general, pierde în 
afectivitate, deoarece lumea omului contemporan este goală, nelocuită decît de un singur 
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individ, ce-şi trasează singur drumul, După Schafer, acest om a pierdut însăşi "experienţa 
valorii", iar aşa-zisul creator nu mai reuşeşte să configureze personaje viabile. 

Secolul în care trăim, dominat de electronic, de informaţia rapidă (de exemplu din 
consumatorii mass-mediei 80% stau în faţa televizorului şi numai 7% citesc cărţi ori reviste), 
este asemănător barocului, bazat pe combinaţii de imagini. Romanele, piesele de teatru sînt 
pline de situaţii în care personajele se prefac sau se deghizează, se ascund sau înnebunesc, 
neexistînd un personaj "clar", totul reducîndu-se la o "învălmăşeală de imagini", 

Articolul lui Ulrich Schulz - Buschhaus tratează aceeaşi problemă a decadenţei în 
literatură, însă sub alt aspect, cel "al deziluziei politice şi al sfîrşitului avangardei" şi dintr-un 
punct de vedere diferit. Raţionamentele sale nu ating însă problema mass-mediei (numai spre 
sfîrşit face o referire la dorinţa futuristă a unei dramaturgi] a teatrului "di varieta", ce se 
completează în epoca modernă perfect prin telejurnal - Tagesschau sau Telegiornaleţ, la 
raportul artă vizuală - arta cuvîntului, ci rămîn într-un spaţiu "imanent literar", Mai optimist 
decît Schafer, aprobă o explicare a prezentului şi din perspectiva trecutului, dar atrage atenţia 
asupra capcanei tendinţei dintre "iluzia decăderii" şi realitate, căci, de-a lungul timpului, au 
existat atît momente de "Înflorire" a artei, cît şi momente de "sterilitate", de ,,nebuloaşă", de 
,,nerealizare". Patologicul deficit, estetic şi moral, derivă din ceea ce este numit "anything 
goes", iar din această perspectivă, literatura de după J 989 se află în plină decadenţă. Criticul 
aminteşte două momente importante care ar duce la o mişcare fermă a conştiinţei în societatea 
actuală, diferenţiată social. Primul moment ar fi o deziluzie cu rădăcini care vizează 
aspiraţia literatului spre o ştiinţă totalizatoare, care să înglobeze şi politicul-economicul, iar al 
doilea, o criză şi o extenuare a avangardei. Cum ideea scriitorului ca poeta vates străbate 
timpurile, o deziluzie politică a inteligenţei literare se subînţelege, căci scriitorul, încă din 
perioada iluministă a fost un "specialist al moralei cu pretenţie politică'.' şi prin fapta lui politică 
s-a opus întotdeauna "specialistului in politică", pentru a clarifica "ceea ce ar vrea să constituie 
ţelul său: o societate lipsită de clase, o revoluţie permanentă. respectarea drepturilor omului, 
posibilitatea comunicării autentice ş.a.". De1Î intotdeauna scriitorul a intrat în conflict cu 
puterea, Schulz-Buschhaus constată că astăzi sînt vizibile deopotrivă o reţinere, o teamă, un 
conformism şi o aroganţă a autorilor, motive ce conduc la decadenţă şi, în acest caz, critica 
însăşi devine o convenţie, în sensul diferenţierii lui Calvino între "moralil>IDo" (reguli pentru 
alţii) şi .moralită" (reguli pentru sine). Vorbind despre Sartre şi Calvino, ale căror teze autorul 
le îmbrăţişează, este remarcat faptul că "relaţiile dintre scriitori şi politicii reprezenta tema 
dominantă" a anilor de după cel de-al doilea război mondial, scriitorii acestei generaţii 
ocupîndu-se concomitent cu politica şi cu literatura. In ultimii ani, criticul sesizează totuşi o 
diferenţiere netă a acestor două domenii. Potrivit tezei lui Calvino literatura poate fi necesară 
politicii pentru a indica ce este topos literar in constructul verbal al politicului, dar el este un 
sceptic în ceea ce priveşte progresul În general. Acesta derivă. după Buschhaus, din "rezultatele 
avangardei pe terenul producţiei artistice", deşi avangarda autentică, istoricii, a fost trivializată 
de mass-media. Discutînd "aporiile imanente" ale avangardei, Buschhaus ajunge la concluzia că 
doar sloganul post-modernist de "anything goes" conduce literatura de regenerare la decadenţă. 
Optimismul său devine evident cînd vorbeşte despre "estetica unui postavangardism", care ar 
avea pe Borges ca reprezentant teoretic şi pe &0, cu volumul Numele trandafirului ca exemplu 
practic. Acest postavangardism îşi ia libertatea de a dispune "conştient antiistoric de întreg 
materialul istoric". Buschhaus se referă la o "rupere estetică" a erizontului de aşteptare în 
sistemul funcţional al instituţiei literare, rupere ce determină apariţia unui "orizont de aşteptare 
de grad secund", ca paradox al acceptării estetice (ca În romanele detectiviste clasice). în 
literatura modernă semnatarul articolului întrevede, din punct de vedere al tehnicii 
compoziţionale, o Ingenieurkunst "artă inginerească", o "poetică tehnici stă", . un hibrid între 
pretenţia de artă şi succesul de piaţă. 
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Cu studiul lrmelei Schneider, Literatura, mass-media, cititorul, începe seria de dezbateri 
pe tema interconexiuni lor cultură-tehnică şi. între acestea, omul ca destinatar şi receptor. 
Sistemul literar este definit ca "mulţimea proceselor literare dintr-o societate". Pe lîngă acest 
sistem literar propriu-zis este identificat şi un sistem simbolic al literaturii, caracterizat de trei 
indicatori ai proceselor contemporane de modernizare: de-localizare, de-materializare şi de- 
realizare. în epoca modernă este sesizabilă o schimbare de opinii. de la concepţia kantiană a 
artei ca "integrare a adevărului, binelui şi frumosului" la arta ca radio şi televiziune". Autoarea, 
vorbind de cele trei dimensiuni funcţionale ale activităţii literare. cognitivă (intelectuală). 
normativă (morală) şi emoţională. le aseamănă, prin transfer. cu funcţiile televiziunii. Astfel. pe 
baza acestor funcţiuni. se asigură informaţia. formaţia şi realizarea integrati vă. prin care 
oamenii unei societăţi bazate pe locuri de muncă sînt prezentaţi ca oameni "adevăraţi". Lectura 
de romane, ca şi recepţionarea televizorului, s-ar individualiza după principii colective. "Mass- 
media construieşte o realitate dintr-o pluralitate de lumi. Această pluralitate de lumi ne este 
prezentată ca societate, noi Însă nu mai construim o realitate integratoare, căci fiecare din cei ce 
folosesc mass-media combină şi selectează bucăţi de programe".Irmela Schneider indică 
formele noi, economice, pline de succes ale literaturii moderne: noile romane Gibson, care nu 
tind nici spre coerenţă, nici spre inovaţia avangardistă. O astfel de literatură se aplică unui 
număr uriaş de lumi contingente, dar acestea nu se lasă raportate la o lume real gîndită. De aici 
concluzia că atît ele cit şi realitatea însăşi trebuie privite, în sine, ca o decădere. A doua parte a 
studiului informează despre rezultatele unei anchete de televiziune despre "Cultură şi mass- 
media", care caută să precizeze locul literaturii (înţeleasă ca beletristică) în s&ietatea invadată 
de tehnica electronică a calculatoarelor şi computerelor. Paralel cu situaţia literaturii sînt 
prezentate rezultate referitoare la alte patru domenii: teatru, pictură (artă plastică), muzică şi 
film. Concluzia nu este Îmbucurătoare, căci "cunoscători de literatură" au fost o parte minimă 
din telespectatori, mass-media tehnică funcţionînd ca o "agenţie de socializare". Autorii şi 
titlurile lor îşi menţin relevanţa . socială prin tematizarea lor în mass-media tehnică, iar 
emisiunile literare de televiziune sint singurele prin care se poate ajunge la o receptare a 
numelui, dar nu constituie nicidecum un preludiu sau un indemn pentru o lectură personală. 

Karl Prumm, în articolul Indiferenta cititorului În Galaxia Gutenberg fi în lumea mass- mediei, doreşte să demonstreze că atîta "tînguire" pe tema decadentismului esi:e fără scop. El se 
concentrează asupra potenţialului pozitiv al mass-mediei imagistice, arătînd că, în zilele 
noastre, s-au creat două tipuri de vorbitori, numiţi de Eco "apocaliptici", cei care văd în 
mass-media un semn al decadenţei vizibile, şi "integraţi", cei care explică mass-media ca pe 
"un univers al nostru" şi nu-l găsesc dăunător. Totodată. au luat naştere şi două tablouri 
opozante: cel al tradiţiei şi cel al modernului, dominat de audio-vizual. Este uşor de sesizat -- 
după Prumm - cum litera, cuvîntului, cultura cărţii se îneacă în fluxul imaginilor, realizindu-se 
o tensiune permanentă între fantezie şi pasivitate, între asimilarea activă şi consum orb, între 
adîncime şi superficialitate, Între cufundare în tradiţie şi lipsă de istoricitate, Între creaţia 
individuală şi producţia de serie. 

în completarea lui Prumm, Otto Riewoldt înregistrează o serie de fenomene reale care 
conduc de la dominarea culturii scrise la dominarea culturii mass-mediei imagistice. Cartea 
literară şi teatrul au pierdut şi pierd în înţelegere şi receptare în faţa noii culturi a mass-mediei, 
în faţa artei ilustrate, în faţa arhitecturii "post-modemiste" şi designu-Iui, "bastard Între, opera 
de artă şi industrie", în cadrul literaturii propriu-zise, începe treptat o rupere de politic, ceea ce 
face ca scriitori precum G, Grass să fie consideraţi drept "fosile" în comparaţie cu scriitori ca 
Handke, Strauss, Suskind, Wondratschek. Riewoldt observă că editurile de literatură în sens 
tradiţional sînt. în descreştere, iar, în dramaturgie. este vizibilă o sciziune a teatrului într-un 
teatru de regie şi un teatru rară literatură, deoarece astăzi, în orice domeniu, este preferată 
excitaţia vizuală. 

19 
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Bernhard J. Dotzler se asupra unui roman de succes al "literaturii de suspans", 
model de scriitură modernă. Este vorba ae Tbonatos-Syndrom al lui Walker Percy care, ca şi 
Parfum al lui Suskind, valorifică tendintele antiliterare. Ceea ce rezultă este "un context al 
lipsei de context". 

în acelaşi mod, Burkhard Spinnen se concentrează asupra unei singure cărţi, Prodomo a 
lui P. Altenberg, o încercare - plin tendinţe antiliterare de a introduce reclama în literatură. 

Două articole, unul semnat de Martha Woodmansee şi, celălalt, al lui Dietrich Krusche, 
se referă la locul pe care-I ocupă autorul in constelaţie mass-mediei contemporane, Martha 
Woodmansee vede în autorul de carte literară produsul unui "episod" istoric, în sensul empatie 
al noţiunii. Artistul vede tipurile istorice ale unui scris "colaborativ" precedîndu-i şi urmîndu-i, 
fiind un creator individual al unei creaţii individuale. 

Pe baza lui Kafka, Dietrich Krusche analizează moştenirea pe care ne-a lăsat-o 
ambivalenta scriitorului "modem" intr-o situaţie în care scrierea primeşte funcţii "interioare" şi, 
"exterioare" şi este caracterizată prin caracterul privat al producţiei, deschidere critică ii divorţ 
de cititor, Exegetul discută relaţia autor/cititor şi opune "scrierea pentru alţii" "scrierii pentru 
sine", cea din urmă, din motive psihologice, devenind din ce în ce mai importantă. Krusche 
discută pe larg problema editurilor şi a cărţilor de serie, reproşînd criticii literare contemporane 
că nu stabileşte criterii comune şi verificabile pentru o judecată de valoare fermă, în acest sens, 
el combate şi pe critici pentru recenziile .măiestrite", făcute unor cărţi pe care nu le cunosc. Un 
pericol pentru o" literatură serioasă il constituie şi faptul că revistele literare tradiţionale, din 
cauza inflatiei informaţiei, sînt pe cale de dispariţie, iar În locul lor apare foiletonul de presă, 
regional Si.!U supraregional, difuzat la radio ori de redacţiile televiziunii, însuşi subiectul 
foiletonului este strict delimitat, speculînd noutatea de sezon, aspectele vieţii particulare ale 
diferitelor personalităţi etc., elemente apreciate de edituri puternice din punct de vedere 
financiar, care caută să ridice întîmplările mărunte ale vieţii cotidiene la rang de evenimente, 
Subiectele dau mînă liberă "autorului", iar tabloul care rezultă este o masă nisipoasă de titluri. 
Succesul unei cărţi, axată pe o noatate de sezon, pe temă la modă, depinde de raportul 
vlf!lare/cumpărare, iar autorul, dacă nil reuşeşte să se impună într-un timp record de la aparitie, 
nu mai are dreptul la publicare şi iese din competiţie. 

Concluzia firească este că ar trebui să existe o viaţă. literară independentă pînă la un 
punct de mecanismele pieţii carte, de mondenitatea sezonieră, de "se1ecţionările" speciale ale 
foiletonului. într-o fază incipientă la unii, dezvoltată IiI altii, există constiinta necesitătii unei 
reforme În plan literar, ,., , 

Întotdeauna vor exista păreri divergente in cu () temă dată. Meritul revistei 
germane LILI este că apelează în permanentă la fantezia şi cunoştinţele cititorilor, îndemnîndu-i 
la descoperirea de idei noi, propunîndu .. le să se angajeze în dezbateri interesante în privinta 
moştenirii literare, a prezentului literar şi a viitorului literaturii, dezbateri care să deschidă noi 
perspective de cercetare şi de receptare. De altfel această publicaţie universitară rămîne 
receptivă la toate problemele culturale moderne, aşteptînd receniri articole care ar putea 
sugera noi metode şi noi tipuri de abordare a fenomenului literar contemporan. 

Mona-Laura Ionică 

,,zEITSCHRIFf DER GERMANISTEN R1)MĂNIENS", L Jahrgang, Heft 2/1992 

în lucrarea Die deutsche literaturgeschichte Ostmittel-und Sudosteuropas van der Mitte 
des 19. Jahrhunderts bis heute (MUnchen, SUdostdeutsches Kulturwerk, 1992), Anton Schwob, 
profc.wr de. la Universitatc.; din Graz, nota: "în ultimii ani, ct'!ectarea literaturii germane s-a 
reorientat d.ilrc dimensiunile sale· regionale, ceea ce il pt:nnis literaturilor din spaţiul 
extragerman să capete o nouă pol.iţie, După () îndelungată fi,\1'_\\ de ignorare, a urmat o perioadă 
de interes sporit al faţă de litemtura din a!te ţări, ma; ales din centrul şi 
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sud-estul Europei. Cuvintele de ordine ale acestei atitudini au fost, printre altele: A cincea 
literaturt'J germant'1 sau Literatura regionald. Sfirşitul dictaturilor comuniste din Europa a 
insemnat o uriaşii deschidere pentru cercetătorul din vest, cooperarea culturală intre cele două 
zone geografice imbunătiiţindu-se considerabil". Relaţiae necesar a fi apreciată însă în ambele 
sensuri: şi cercetătorii din sud-estul Europei au adus o contribuţie. notabilă la acest studiu, 
desfăşurat, pină in ultimul timp, in condiţii mai puţin fericite. 

Susţinerea deschiderii către Vest se realizează prin diverse mijloace, dintre care cele mai 
accesibile sint publicaţiile. Dintre acestea face parte şi ,,lElTSCHRIFT DER GERMANISTEN 
RUMĂNIENS", apărută la Bucureşti, in Editura Noesis, sub patronajul Soc;etătii germanişti10r 
din România. Cenducătorul' colegiului de redacţie este germanistul . George Guţu, de la 
Universitatea din Bucureşti, care, alături de colegi din Constanta, Iaşi, Timişoara, Cluj, Piteşti, 
şi-a asumat răspunderea. elaborăril unei reviste a cărei consultare devine obligatorie pentru 
învăţămîntul de limbă germană din România. Conţinutul numărului prezentat aici se 
structurează in mai multe secţiuni, ale căror titluri sint: Germanistica 'in Europa de sud-est, 
Studii de germanistidJ, Eternul Paul Celan, ZGR vlJ propune, Revista cărţilor şi revistelor, 
Pentru lectura dvs., Sesiuni, simpozioane, colocvii, cursuri, Teoria şi. practica predări! limbii 
germane, De la Societatea Germaniştilor din România - Comunicări. 

în prima t'Ubrică sînt grupate trei texte aparţinînd lui Horst Fassel, Astrid Agache şi 
Theodor Berchem ... Horst Fassel, de la Institutul pentru istoria şi geografia şvabo-dunăreană de 
la Tubingen, are in vedere germanistica universitară sud-est europeană după 1945. în acest sens. 
consideră necesară .. sublinierea factorilor politici ca mecanism de influenţare a şcolii 
universitare de germanistică, urmărind dezvoltarea şi elementele comune ale acestei şcoli în 
Iugoslavia, Ungaria, România. Concluzia desprinsă este aceea că mărimea substanţială a 
interesului pentru invăţarea limbii germane creează' o perspectivă îmbucurătoare pentru 
germanistică in general. Astrld Agache propune în articolul său recuperarea unei laturi a 
personalităţii profesorului Karl Kurt Klein, prin intermediul citorva scrisori către Traian Bratu. 
Scrisorile prezentate se găsesc in Arhiva Traian Bratu a Bibliotecii Universitare din Iaşi şi sînt 

publicate acum pentru prima dată. La deschiderea intîlnirii germaniştilor din Germania, Bulgaria şi România, ce a avut loc la 1 Martie 1993 la Bonn, Theodot Berchem, de la 
Universitatea din WUrzburg, a susţinut un discurs pe care revista il publică sub titlul 
Germanistica germană şi din străinătate azi. Sarcini şi perspective. Următoarea secţiune, 
Contribuţii de germanistică; grupează nu mai puţin de douăsprezece studii cu caracter literar şi 
lingvistic. Astfel, Petru Foma, de la Universitatea din Cluj, analizează cîntecul dedicat Maicii 
Domnului - Multer, guter sach âie pest - aparţinînd "Călugărului din Salzburg" (secolul al 
XIV-lea). Motivul vălului la Eminescu, Novalis, Schiller se află in atenţia Mihaelei Băncilă, de 
la Universitatea din Bucureşti. Tot i'n spaţiul literaturii comparate se înscrie şi articolul Jakob 
Michael Reinhold Lenz; "Solda!ii" şi Georg Bachner, "Woyzeck", semnat de Dietlinde Costin, 
de la Universitatea din Cluj. Elementul comun al celor două opere, în perspectiva autoarei, il 
reprezintă personajul principal, Marie. Cîntecele de spînzurătoare ale lui Cristian Morgenstern 
(1871-1917) oferă o. posibilitate de exegeză Ioanei Crăciun, de la Institutul Teologic Ortodox 
din Bucureşti. Sînt studiate imaginile şi simbolurile creştine din ciclul de poezii amintit, 
Desigur că personalitatea lui Hermann Hesse poate oferi oricînd un nou suport de discuţie. Este 
ceea ce realizează Mihaela Zaharia, de la Universitatea din Timişoara, in articolul Profesiunea 
de credinţă a lui Hermann Hesse: umanismul şi pacea. Despre personajele lui Thomas Mann 
scrie Hertha Perez, în timp ce Gundula Ulricke Fleischer, de la Universitatea din Cluj, în 
Modernitatea lui Max Frisch In povestirea "Omul din holocen ", demonstrează apropierea 
scriitorului de le nouveau roman şi integrarea lui in curentul epic modem. rn fine, Mal'cus 
Fischer, de la Universitate-8 din Bucureşti, incheie seria contribuţiilor privitoare la literatură 
aducind in atenţie două poezii de Reiner Kunze şi Wolf Woodratschek, inspirate de CI vizită a 
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acestora în România deceniului al Vll-lea, Lingvistica se aflij tn centrul interesului a patru 
specialişti. Cătălin ... Ciobanu, profesor de limba germ<lllă în BllCl.1reşti. îşi exprimij punctul de 
vedere asupra influenţei limbii engle asupra germllOei; lectorul Pelia Arsenovici lIOalizează 
posibilităţile de folosire a unui vocabular tehnic lllÎrlÎm in CQnSII\'l(;ţiUe de m ... şini; Mii,gc!<llena 
Leca, de la Universitatea din Iaşi, semnalează, pe baze contr ... stive. restricţia folosirii in 
germană şi română a comparativului adjectivelor spaţi a le; Doina SlIOdU, de 1 ... Universitatea din 
Bucureşti. încearcă să stabilească "cîte cbipuriare germana actuală". Redimensionarea unei 
prezente ca aceea a lui Paul Celan este oricînd un obiect de interes. Manuscrisele din poezia sa 
de tinereţe, aflată in arhiva Alfred Margul Sperber,îi oferă lui George Gutu un material 
indispensabil cercetării primei perioade de creaţie a poetului. Tot aici publicistul Jnrgen P. 
Wallmann de la Munster tipăreşte două scrisori ce ii sînt adresate de Paul Celan din Paris. în 
ianuarie si iulie 1961. 

R'evista propune spre analiză şi creaţii ale unor tineri artişti (Marius Petec Weber), după 
cum îşi face o datorie de onoare din a semnala apariţia de noi cărţi şi publicaţii. prezentări 
însoţite şi de cîteva consideraţii de ordin critic, sub semnătura lui George Guţu, Michael Astner, 
Grete Klaster-Ungureanu, Ioan Constantinescu. Sînt trecute in revistă şi diverse manifestări 
(simpozioane, colocvii. cursuri), sint discutate probleme ale predăriilimbii germane şi sint 
reproduse cîteva comunicări susţinute la Conferinţa naţională a Societăţii germaniştilor din 
România, ce a avut loc la Bucureşti în 27 noiembrie 1992. Prin ceea ce reuneşte în paginile ei, 
publicaţia se adresează atit unui public specializat, cît şi unui cititor mai puţin avizat. De 
asemenea, ea se constituie într-un foarte important cadru de informare, fără de care 
germanistica din România ar avea de pierdut-Centralizarea tuturor datelor devine astfel de un 
real folos specialistului şi celor ce au, intr-un fel sau altul, tangenţe cu civilizaţia şi cultura 
germană. 

Nicoleta Florea 


