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gz eoista CerCIIluiLiterar, apărută la Sibiu în
şase numere în răstimpul ianuarie-
august 1945, s-a născut într-un climat

de generală efervescenţă revuistică, climat instaurat la
câteva săptămâni de la încetarea războiului, nu numai
în capitală, ci şi în provincie. E de mirare cum după un
război relativ lung, costisitor şi dramatic pentru
populaţie şi răvăşi tor în aceeaşi măsură, căci s-a purtat
când împotriva Estului (Uniunea Sovietică), când
împotriva Vestului (Germania), aşadar pare de mirare
că, la scurtă vreme de la evenimentele din august 1944,
apar ziare şi reviste noi, ori reapar altele intrerupte în
anii celui de-al doilea război mondial. Numai la
Bucureşti în toamna anului 1944 apar o serie de noi
reviste literare şi ziare cu bogată şi constantă
informaţie literară şi culturală: Tribuna poţortdui
(director G. Călinescu), Victoria (director N.D. Cocea),
Orizont (Saşa Pană), [umalul de dimineaţă (director Tudor
Teodorescu-Branişte), Democraţia (director Anton
Dumitriu), Scânteia tineretului (redactor responsabil
Mihnea Gheorghiu), Răspântia, Veac Nou şi vor mai fi
fost.

Pe la jumătatea lui septembrie 1944 au loc alegeri la
Societatea Scriitorilor Români, fiind excluşi unii şi aleşi
alţii, iar presa de toate orientările salută evenimentul cu

titluri de genul Scriitoriipărăsesc izolareal, Scnitotii în slujba
poporului, Noi membri în SSRJ .

Ceva mai devreme, pe la începutul lunii, se
reorganizaseră Uniunea Ziariştilor Profesionişti şi
Academia Română. Se refac statute, platforme, alianţe;
se elaborează liste cu epurări care se petreceau, nu atât
într-o societate care se refăcea după război, cât într-o
societate care se pregătea să se transforme din temelii.
Despre direcţia acestor schimbări radicale ştiau foarte
puţini - o anumită facţiune de guvernământ, cei mai
mulţi, printre care şi creatorii se lăsau probabil conduşi
de vântul schimbării, de acţiunea şi de noul
"energetism" de care părea că se molipsea umanitatea
din vreme. O vreme în care evenimentele se succedau
cu repeziciune, căci o lume se demola şi alta se
construia şi fiecare era solicitat să se poziţioneze, era
solicitat să adere sau să combată.

În calitate de cercetător care am parcurs presa
acestor ani cu anume ţintă documentară, şi în egală
măsură citind colateral mult şi cu pasiune,
datorită ineditului informaţiei, pot să afirm cât de
disproporţionate se configurau cele două talgere ale
balanţei: piaţa ideilor şi piaţa pâinii. Intr-o parte sărăcie,
privaţiuni, Jipsuri, cartele, constrângeri, raţii
insuficiente. In cealaltă parte luxurianţă, debordanţă,
ingeniozitate, erudiţie, dar şi polarizarea: voluptate a
acuzării sau a apărării, originalitate sau falsitate,
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îndrăzneală sau obedienţă, însă oricum: libertate de
opinie. Şi opinii erau multe şi diferite, de parcă un
zăvor fermecat s-a deschis, scotând la iveală idei tinute, ,
sub obroc sau rapid asumate, încât spectacolul presei
din vreme justifică perfect străvechea sentinţă inter
arma silent musae... Chiar Revista Cercului Literar este o
dovadă în acest sens.

Dar posibila mirare care te încearcă privind
emulatia revuistică într-o societate secătuită de război
este numai aparentă şi retorică. Căci noile publicaţii
înlocuiau şi mai multele publicaţii interbelice nevoite
să-şi înceteze apariţia. Se va dovedi, însă, în scurtă
vreme că această eflorescenţă revuistică şi de idei va fi
trecătoare şi, după ce va fi traversat diverse crize
printre care, mai ales criza hârtiei - adică cota mică de
hârtie alocată de stat anumitor publicaţii -, o anumită
parte a presei a sucombat sau a fost interzisă, astfel că
din 1949 a avut drept de existenţă doar presa de stânga.

Revenind la Revista Cerctllui Literat; să mai precizăm
că în anul 1945 apar câteva publicaţii noi care iau şi
pulsul vieţii literare. De pildă, la Bucureşti apar
revistele Lumea (director G. Călinescu), Universul literar
(director Al. Ciorănescu), Torţa (director M. Sevastos),
Tinereţea (director Gh. Nechiti), Etbos (director N.
Bagdasar), Viaţa socială CFR (unde, începând cu nr. 5,
din comitetul de redactie vor face parte Ion Caraion,
M. 1. Cosma şi Virgil Ierunca).

Se-nţelege că astfel de publicaţii vor apărea şi-n anii
1946-1947.

Aceste noi publicaţii culturale se adaugă altora,
reveni te în peisaj, sau având continuitate de apariţie,
cum ar fi: Revista Fundaţiilor regale, Viaţa românească,
Contemporanul - ca să le amintim doar pe cele care
beneficiau de colaborări proeminente din lumea
literară.

Poezia şi teoria poeziei în Revista Cercului
Literar

În acest context de presă, subsumat libertăţii şi
nevoii de actiune şi constructie culturală care
caracterizau peisajul ideilor din primele luni postbelice
apare, deci, la Sibiu Revista Cercului Literar ca tribună de
manifestare a "Cercului Literar de la Sibiu", de
dezvăluire a orientării literare a membrilor lui, orientare
definită într-un program estetic' anunţat încă din 1943
- moment nefavorabil atât din cauza războiului, cât şi
datorită declinului lovinescianismului, prin
îmbolnăvirea în scurtă vreme (1943) a lui Eugen
Lovinescu - mentorul cerchiştilor - şi apoi prin
moartea acestuia (16 iulie 1944). Reforma estetică
propusă de gruparea literară a tinerilor din Sibiu viza
mai ales liricul, prin fecundarea acestuia. cu un
"conţinutism poematic", astfel încât noul gen să 'fie
"mai apropiat eposului, baladescului".

Baladescul - ca matrice poetică în care liricul
fuzionează cu dramaticul în vederea umplerii formei
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poeti ce cu substanţă şi semnificaţii - este readus în
discuţie, ca posibilă formă de poezie a viitorului, în
paginile Revistei Cercului Literar. Opus poeziei pure,
experimentelor avangardiste şi suprarealiste care, prin
primatul formei şi al tehnicii, secătuiseră poezia de
conţinut, idei, mister şi emoţie, opus creaţiilor cu teză
(etnică, etică, politică), baladescul trebuia să se situeze
exclusiv în perimetrul esteticului şi, ca un creuzet al
structurilor literare autentice - indiferent de vârstă şi
denumire -, trebuia să genereze o operă universalistă,
cu semnificaţii majore, constructive. Acesta este, în linii
mari, conţinutul ideii de literatură, mai exact de poezie,
la care s-a gândit majoritatea tinerilor membri ai
"Cercului Literar de la Sibiu" (1943-1945): Ion
Negoiţescu, Ştefan Aug. Doinaş, Radu Stanca,
Ioanichie Olteanu, Cornel Regman, Victor Iancu, Wolf
von Aichelburg, Eugen Todoran, Ovidiu Cotruş, Ion
D. Sârbu, Nicolae Balotă ş.a.

Aceştia sunt, în esenţă, şi principalii semnatari ai
Revistei Cercului Literar. u intentionez, bie et nun: să
comentez conţinutul revistei cerchiştilor, Să spun,
totuşi, că se afirmă aici ca analişti şi teoreticieni: Cornel
Regman, Wolf von Aichelburg (sub pseudonimul
Toma Ralet), 1. Negoiţescu, Radu Stanca, Henri
Jacquier, Deliu Petroiu, Victor Iancu, Nicolae Balotă,
Eugen Todoran, Ovidiu Cotruş (sub pseudonimul
Ovidiu Sabin), Ion D. Sârbu, comentând preponderent
scrieri contemporane româneşti ale unor autori ca:
Vladimir Streinu, L. Blaga, 1. Peltz, Virgil Gheorghiu,
Constant Tonegaru, D. Stelaru, G. Călinescu, Al.
Rosetti, T. Arghezi, V. Voiculescu, T. Vianu ş.a. Se
publică, desigur, creaţii proprii ale cerchiştilor: teatru,
proză, dar mai ales poezie. Cum era de aşteptat, nu
lipsesc nici articolele programati ce, de concepţie şi
conduită literară.

Poetica "Cercului literar de la Sibiu", coordonatele
gândirii literare, sfera apropierilor estetice şi a
respingerilor, modelele şi proiectele, se reconstituie din
câteva texte cu învestitură teoretică ori explicativă a
acestei mişcări literare, publicate în Revista Cerctlllli
Literar, şi anume Perspectivă (redacţional, nr. 1),
Actualitatea atitudinii estetice(Victor Iancu, nr. 1), Viitoml
literaturii române? (I. Negoiţescu, nr. 3), Criza sufletului
modern (Toma Ralet, nr. 4), Resurecţia baladei (Radu
Stanca, nr. 5) şi Despre preţiozitate în poezie (Toma Ralet,
nr. 6-8).

Literatura grupării literare sibiene a însemnat, mai
ales, poezie. Aşa se explică de ce majoritatea textelor
programatice se referă la destinul poeziei, dezvăluind
maeştrii şi poeţii afini (Goethe, Valery, Rilke, Montale,
T.S. Eliot, Eminescu, Bacovia, Blaga, Arghezi).

Şi desigur, Revista Cercului Literar publică multă
"poezie a viitorului", aşa cum o practicau cerchişrii Nu
voi face nici în acest context fizionomia poeziei
apărute în această revistă. Au făcut-o monografi
destoinici ai grupării literare sibiene, am făcut-o şi eu,
detaliat, în capitolul "Resurecţia baladescului înăbuşită"



din cartea Poezia românească în tranziţie (1944-1948)
apărută în 2007.

Rezumând, să spun totuşi că poeziile publicate în
cele 6 numere, din care ultimul triplu (iun.-aug. 1945),
concretizează resurecţia lirismului, atât prin noua
dimensiune baladistă a poemului practicată de poeţii
cerchişti (Ştefan Aug. Doinaş, Radu Stanca, Ioanichie
Olteanu), cât şi prin poezia de factură modernistă,
necontaminată de "noul ritm" - cum numea 1.
legoiţescu "poezia nouă" pentru mase (considerată

de cealaltă tabără adevărata poezie a viitorului), aşadar
şi prin câteva poezii publicate în Revista Cercului Literar,
ale lui Constant Tonegaru (în nr. 3), Al. T. Ţion şi
Ovidiu Cotrus.

Fără îndoială, Ştefan Augustin Doinaş are cea mai
notabilă contributie la resurectia lirismului, fiind
prezent număr de 'număr, cu 16 'balade, printre care:
Forma îngerului, Tatua) pe sânul stâng, Măfti, Viţa de vie la
paralela 8fJ, Febră, S oarele fi scoica, unta, Mistreţul CtI colţi
de argint, A cerultii pădure răsturnată, Regele, fiul copacullfi,
publicare în volum la debutul editorial din 1964. In
forma statuară a baladei, tensiunea ideilor concurează
cu muzicalitatea versurilor, cu dramatismul şi misterul
anecdotei, cu emoţia şi fiorul liric. Demult, de
dinaintea moderniştilor şi de dinaintea simboliştilor, nu
s-au scris "poveşti" atât de pline de miez şi de vers
inspirat! Bunăoară, drama inacceptării adevărului şi a
propriilor imperfecţiuni, din Forma Îngerului Vi acolo,
unde înţlorea« bureţii, / venea un înger rOfu fi dijol7Jl/ (...) să-
fi ţmoească-n apă faţa hâdă (...)/ să plângă fi pe urmă să
stlrâdă/la gândul că oglinzile îl mint.)

Sau aspiraţia spre existenţa primară, evadamică,
Într-o natură pansexualizată: La Polul Nord, aproape de
osiafurtunii (...)/ Acolo vom qjunge într-un târziu, la vamă /
( ..)/. La cea din urmă poartă pustie,jără plante/ Vom arunca
vefmântul fi vom planta subţiri, (...)/ un arc Ctl struguri negri,
aJJJbiţiofifi goi (...) /. Şi în aaeaşi noapte dispreţuind fi bema]
fi clima-nftlJ7Jurată, vrăjită de ninsori, / fnmza va strânge
şcldul, arcul va bate glezna/ iar vinul va fi roftl fi limpezit în
zori.)

Ori drama geniului din Mistreţul cu colţi de argint, sau
drama incompatibilităţii din Soarele fi scoica (baladă
refacută, parţial, la publicarea în volum, ca şi altele, de
fapt).

Nici lumea baladelor lui Radu Stanca nu este mai
puţin insolită. Deşi publică mai puţine texte decât
Doinaş: trei mai ample în primul număr al revistei şi un
ciclu intitulat Şapte balade scurte, în nr. 3 al Revistei
Cercului Literar, se poate observa modalitatea diferită de
comunicare a stării poetice.

Dacă Doinaş crea un scenariu liric obiectivat şi, în
postura de creator omniscient, dădea libertate
personajelor să se exprime, să creeze evenimente şi
stări poetice, Radu Stanca se exprimă doar pe sine, la
modul elegiac, jucând diverse roluri şi având măşti
diferite în poziţia de eu liric central şi, mai ales,
coagulant al situaţiilor lirice. Nu întâmplător poemele

sale se numesc lamentaţii, elegii, specii diferite de balade
sau legende - ca structuri de exprimare a substanţei
dramatice.

Încă de la debutul poemului baladesc, diferenţa este
izbitoare la cei doi poeţi.

Aşa, la Doinaş:
La începutul lumii, când lumina
căzând cu cercuri mari ... (Forma îngerului)

Cândva fecioarele acestui astm
ieşind din casă sţmntene, în soare (Elegie)

În vremuri tinere fi fără nUJ7Je
când astrele nu se sfiau deloc
a-fi slobOZi orbitele în lume (...)
O scoică nobilă fi virtuoasă
îşi cultiva de mii de ani în casă
penumbra, ca o Pânză de gherghif. (Soarele şi scoica)

Aşa, la Radu Stanca:
Până acum iubito, viaţa ne-a fost fraged vis
Romantici trecut-am prin orafe de aur. (Intrarea în

junglă)

Pentr« că ochii ei mi-au plăcut
Iubitului i-am spus că sunt albaştri. (pisica)

Din cele fase capete / Răpuse fase-n luptă,
Răni It-ar fi trut să capete/ Dar lancea-i era ruptă (Capul

de fată)

Ce să-ţi aduc, iubito, de pe mare
O întrebă în şoaptă într-o Zi (Cea mai frumoasă floare)

Stati singur între patruzeci de steaguri (Tristeţe Înainte
de luptă)

Pe tine te laud, prea frumoaso, pe tine (Lamentaţia
poetului pentru iubita sa)

Îmi vor cuprinde flăcările-ntcîi
Picioarele rănite fi grumazul. (Lamentaţia Ioanei d'Arc

pe rug)

Sigur că excepţii de la regulă există. Oricum,
concordanta între teoria baladescului şi poezia
publicată de Radu Stanca în "Revista Cercului Literar"
este aproape exactă. In cazul/amentaţiei baladeşti - scria
Radu Stanca în Resurecţia baladei, "comunicarea afectivă
nu se distinge aproape deloc de cea a liricului pur (...),
Prezenţa poetului liric e deosebit de activă (...) de aceea
din punctul de vedereal adhortaţiei, discursul se ţine la
persoana Întâi. (...). In balada propriu-zisă prezenţa
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poetului liric e mai puţin activă, locul de frunte luându-
Ianecdota şi personagiile ei".

Ecouri bucureştene

Cum a fost receptată Revista Cercului Literar, având
în vedere durata scurtă de apariţie şi tirajul, probabil
destul de mic? Ce ecouri a stârnit printre literatori,
printre poeţi mai ales, poeţi atât de amestecaţi ca vârstă
biologică, de la Mihail Cruceanu, 1. Arghezi, G.
Bacovia ş.a., la D. Corbea, Constant Tonegaru ş.a. (ca
să amintim doar extremele de vârstă)? Dar mai ales atât
de deosebiti ca formatie estetică interbelică (pe care cei
mai mulţi 'şi-au prelungit-o şi-n volumele postbelice
tipărire până prin 1948), de la simbolism, suprarealism,
modernism), la lirica socială, cetăţenească, intirnistă'
etc.

A stârnit destul de multe ecouri, mai ales în capitală,
menţionare, de regulă, în rubrici care comentau presa
literară, în ziare şi reviste ca: Scânteia tineretului, Universul
literar, Victoria, Tinereţea şi încă câteva. Lipsesc opinii în
Viaţa românească, reapărută în noiembrie 1944 după o
absenţă impusă din septembrie 1940, fără îndoială
revista de reper a literaturii române şi pe-atunci, ca şi
mai Înainte. In proporţie de peste 90 la sută opiniile
despre Revista Cercului Literar sunt defavorabile,
băşcălioase sau numai binevoitor ironice; o singuţă
notă este comprehensivă, chiar înalt laudativă. In
receptarea celor mai mulţi, Cercul Literar devine cercul
vicios, redactorii: "băieţii de la Sibiu", sau "tinerii de la
Sibiu", ţintele predilecte fiind: 1. Negoiţescu, Ştefan
Aug. Doinaş, Radu Stanca.

Dar să derulăm cronologia receptării cu precizarea
că nu am cercetat toată presa anului 1945, aşadar s-ar
putea să fi mai fi fost ecouri la subiect.

25 martie 1945. În Universul literar, săptămânal
rea părut acum sub direcţia lui Al. Ciorănescu, Adrian
Marine' publică o vehementă notă critică la adresa
cronicii literare a lui 1. Negoiţescu din primul număr al
Revistei Cercului Literar, publicată la rubrica "Carnet
literar", intitulată Limbaj critic:

In Revista Cercului Literar (ianuarie 1945) în cadrul unei
pretinse "cronici literare" d. I. Negoiţescu oferă amatorilor de
perle stilistice, câteva momente Ctl adevărat delectabile. Rar ne-a
fost dat să întâlnim la un publicist tânăr - de altfel plin de
infatuare -o expresie mai sdifosită, mai greoaie fi mai puţin
talentată. Despre un critic sepune că este de ... (~niga/efine",
în "băi defiltraţie aproape estetistă", sedus de "esenţenu tocmai
substanţiale'~ comţuse la rândul lor din ... "patinări elegante"
(p. 45). Notaţia altui critic e ... "perspectivică" (p. 49), în timp
ce dl. PeltiJ vădind spirit de neţmuedere, nu-şi "căptufefte"
personagiile "cu ... analize". (p. 52). Recenziile respectivesunt
împiedicate, trudnue, laborioase, plicticoase în bună parte. De

~

mlte ori construcţia nu sună bine în românefte: "în Ctl totul altă
ectivă" (p. 48).
o rte frumos că băieţii de la Sibiu îşi propun să nu
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cOlifimdepunctele de vederefi să cultive valorile absolute. But/ele
intenţii nu sunt Însă niciodată suficiente fi mijloacelepar a I~si
În cea mai mare parte.

Mai 1945. În Scânteia tineretului (responsabil Mihnea
Gheorghiu), în două rânduri, în cursullunii, mai este
criticat cercul literar sibian şi revista lui. Intâi, la rubrica
"Catalog"\ este sancţionată revista ("paginile ei ne apar
astăzi artificiale, ca nişte plante de seră") şi poeţii
semnatari. Astfel, despre Şt. Aug. Doinaş se scrie:
(poetllij ne Întristează fi se întristează cu versurilepe carele
publică în aaeaşi revistă. Ne miră faptul că după atâţia ani de
formalism estetic, de poezie a cuvintelor, d-sa nu reuşeşte deloc
să-fi treacă inspiraţia pe o altă lungime de undă (..). Credeacest
poet că "tatuajele de sân", .rodiile", "zeii profani'~ "Meduzele"
mai pot constitui izvoarele unei poezii care să devină bun al
viitorului? Se înşeală. Poezia aspră fi noduroasă, poezia
oamenilor în marf, virilă fi profund socială, l-a lăsat fi-I va lăsa
tot mai mul: în urmă.

La scurt timp, un oarecare Nicolae Veronescu'
demască apolitismul, anacronismul şi evazionismul
"grupului de la Sibiu" în termeni de virulenţă şi
delatiune.,

Am rămas ufor surprinşi - răspunde prompt Ştefan
Aug. Doinaş" (autorul rubricii "Revista revistelor", la
Revista Cercului Literar), referindu-se la atare gen de
comen tarii - de o seamă de note (..) care dezvăIuie fi altefeţe,
mai pitorefti, pe care le credeam definitiv acoperite (..). Cei ce
iscălesc cu numele sau cu anonimatul (..) cădeau de acord a ne
ataca lateral, pe motive cu totul deplasate din sferapreocupărilor
noastre exdusiu literare.(..). Discuţia va fi posibilă numai
atunci când, fie adversarii noştri vor înţelege să se documenteze
(..) - fie un interes meschin va toborî iondeiele noastre din

pagina imaculată a revistei literare În pagina impură a foii
politice: două eventuaiităţi pe care le socotim cu desăvârIire
exduse.

Mai-iulie 1945. Nici cotidianul lui N.D. Cocea,
Victoria (apărut în oct. 1944 , redactor-şef G. 1vaşcu,
redactor-prim Geo Dumitrescu, având pe frontispiciu
menţiunea "ziar de informaţie şi comentariu critic"),
nu scapă ocazia de a recepta negativ fapta sibiană de
presă literară. In două rânduri, în mai şi în iulie, cititorii
respectivului ziar (devenit din octombrie 1945 organ al
Partidului National Popular, dar mentinând consistente
informaţii literare) află despre ,,~aiorescianizările
apocrife din Ardeal", despre "intoleranţele blagiste"
prelua te de "tinerii de la Sibiu" ş.a:

Revista Cercului Literar de fa Sibiu, scrisă de un grup tânăr
ancorat numai în aparenţă moşteninlor looinesaene, dar bolnav
în fond de toate intoleranţele blagiste, de toaterigiditd,tile de
şcoală gennanică ale dascăIuiui de la Sibiu, de toate Îngustimile
ţormale ale maiorescianizdrilor apocrife din Ardeal, agonizează
de la primele numere în gratuitdţde de cerc vicios ale unui
estetism de intreceptări provinciale. Dogmatici, metimlofi, gravi
fi încheiaţi la gât, "tinerii de la Sibiu'~ dintre care unii
versificatori de talent, promitea» altceva decât infatuare fi morg~



scriupreţios fi claustra! rânduri carepar imcripţii desgropate.
Despre asta Însă vom vorbi, odată".

In partea a doua a notei nesernnate", din cadrul
rubricii "Carnet" este receptată cu aceeaşi umoare
neagră cronica literară a lui I. Negoiţescu la volumul de
poezie al lui Dimitrie Stelaru, apărut în 1944,
cronicarul fiind vizibil ofensat de două opinii
ionnegoitesti: că D. Stelaru ar fi adevăratul model de, ,
tânără poezie şi că M.R. Paraschivescu a pierdut
esteticeşte trecând la "noul ritm", recte "poezia pentru
masse".

Acum ne oprim la cronica a d-Iui Ion Negoiţescu, unul din
conducătoriigrupului de la Sibiu fi aitiad, investit de regretatul
Lovinescu în clipele de eclipsă ale unei vârste înaintate cu haruti
fi vocaţii pe care le desminte violent. DL Negoiţescu scrie In
cronicasa despre "Ora [antasticd", cartea lui Dimitrie Stelar«,
următoarele rând/ni: "căci e incontestabil că d Dimitrie Stelaru
domneştepeste poezia scrisă de un I. Caraion, un Ben Corlaau,
tin Ceo Dumitrescu, un Miron Parasihiiesc« Înstlfi(care
părăsind genul mai personal al "cânticelor ţigănefti" s-a adaptat
noului ritm) sau unu! Constant Tonegaru, acesta din urmăa.
tendinţe tot mai aamtuate de a intra Într-o zonă autentică,
grupul degenerând prea des însă în teribilisme fi ifose
suprarealiste, care nu mai păstrează umoarea halucinaţiei
romantice a modelului.

Dacă se poate discuta asupra situaţiei dejnmtaf în lirica
tânără a lui Dimitrie S telaru, ceea ce nu mai poate fi contestat
estegratuitatea afirmaţiei prin care tânărul critic de la Sibiu
proclama pe autorul" Orei jantastice" ca model alpoeziei tinere.
E drept că poezia lui Stelaru s-a impus puternic în ţmmele
stibsri si chiar în cele urmatoare ale d-Iui Ben Cotlaa« sau
Consta;zt Tonegaru,fără a le interzice însă o specificitateproţme.
Dar să admitem ca o similara injlueJ1ţă staPânefte poezia lui
Camion , Ceo Dumureu« fi Miron Paraschivescu, iată
numaidecât o grosolană eroare. Ea nu ni se pare posibilă În
perspectiva altminteli precocepe alocuri a d-Iui Negoiţescu-care
nu ignoră , Doamne! « umoarea halucinaţiei romantice )) a
poeziei lui S telaru, decât, cine ştie, prin imixtiunea inexpertă a
unor aprehensiuni politice care-I stârnesc pe tânăr"I cronicar de
la Sibiu să deteste trecerea lui Miron Parasthiiescu de la
"cântice ţiganefti" la "nottl litm"(?).

E păcat pentru puritaţile de estet ale d-Iui Negoiţescu sa
afirme grosolănii care pot sa cutremure de dincolo de lume
mâniile lui Lovinescu, cnticul sinceritătilor totale si al
imparţialităţi: depline. Nu rămâne să mai p'resupunem de~ât că
d.Negoiţescu se exţmmă defectuos, ceea ce pentru bieteie
dimensiuni ale recentului sau prestigiu, poate fi Încă o scuZă.

O atitudine ceva mai imblânzită dezvăluie o notă"
din 19 iulie a aceluiaşi ziar, în sensul că opinia
negatoare (despre poeziile lui Ştefan Aug. Doinaş) este
contrabalansată de una apreciativă. Nota, tot
nesemnată, apărea în cadrul paginii "Cultura şi viaţa" la
rubrica "Carnet" şi comentează foarte succint nr. 5 al
revistei:

Revista Ceretllui Literar din Sibiu ne aduce din nou un
conţinut care nu este lipsit de bogăţie. Se remarcă de asemenea
o Încercare binevenită de a orienta cititorul în toată viaţa

culturală românească, revista fiind concepută ca un îndreptar.
Există uneori o voita beţie de cuvinte care mascheaza doar lipsa
IlJlei temeinicepricepeti.

Poezia d-Iui Şt. A. Doinaf seprezintă umjlată fi lipsita de
orice vigoare a sentimentului. Desprindem, caraitristue aceste
versuripline de o vanitate ... deşartă:

AZi împlinesc o mie de lucruri trecătore
Privind amurgul sumbru care coboară-n văi

Şujletul meu sălbatic nicicând n-a fost mai mare,
In sfera lui bogată cuprinsă de văpăi.

Nimic altceva decât logoree fi prozji rimatd. În schimb,
aceeaşi revistă, ne aduce un interesant articol-cronică, semnat
Henri [acquier, în legătura cu "Stilistica limbii române" a d-Iui
proj. Iorgu Iordan, artitol scris cu competenţă fi justeţe.

1 iulie 1945. Este data când apărea săptărnânalul de
atitudine şi cultură progresistă Tinereţea, condus de Gh.
Nechiti, care vreme de un an şi jumătate, adună în jurul
lui aproape toţi tinerii scriitori din vreme,
preponderent de stânga dar şi neutri: Al. Piru, Marin
Preda, D. Stelaru. Editorialul La început de drum din
primul număr'tafirrnă clar orientarea revistei: După ani
de dureroasă aducere aminte, plin lupta eroică a Armatelor
ROfii fi a tuturor popoarelor iubitoare de libertate, o eră nouă se
deschide pentru tineretul din România(. . .). Este drumul
dragostei depopor fi al luptelorpentru dreptate fi pentru progres.

Faţă cu acest crez publicistic, receptarea Revistei
Cercului Literar nu putea fi decât negativă, fiind
incriminate absenteismul şi izolarea:

Revista Cercului Literar care apare la Sibiu sub conducerea
unor tineri perseverează să cultive aceeaşi atitudine absenteistă fi
pur formala. Este regretabil ca mai există unii oameni care Îfi
închipuie ca arta îşi extinde binefacerile ei numai la un simplu
"cerc" de inteleauali. Credem că ar timpul ca aceşti scriitori să
părăsească "cercul vicios" În care s-au închis.

D. Radu S tanca, versificator incorijibil al unei renumite
reviste işi împatte vibraţiile cu pisicile fi d-foaJ'ele de pension.
Numai în acestfel neputem explica răvafele kilometrice pe care
le scrie despre subiectele de mai SUS14

In fine, o consemnare" cu plus şi minus despre nr.
5 al Revistei Cercului Literar:

Am primit nr. 5 al Revistei Cercultii Literar care apare la
Sibiu sub conducerea unor tineri. După cum ne-au obişnui:
numerele precedente fi de data aceasta paginile acesteipublicaţii
abunda În lucruri depreţ fi de talent. Dacă redactorii ar resş:
totuşi să întreacă o anumită preţiozitate tinereasca, prin mai
multă Îndrăzneală, fie chiar lirică, revista ar câftiga în vigoare
fi valoare.

Sept. 1945. Găsim, în fine, singura percepţie
pozitivă a Revistei Cercului Literar, în care lauda
("seriozitatea de a avea conştiinţa libertăţii şi de a nu
prostitua această conştiinţă") se îmbină cu sfatul
colegial dat "condeielor remorcate de regretatul E.
Lovinescu", de a nu fi ostile "actualului moment
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istoric". Totul scris fără ironie şi sarcasm. Însemnarea
aparţine lui Ion Caraion" co-autor al rubricii "Note"
din cadrul recent reapărutei Reviste a Fundaţiilor Regale.
Detectăm aici, in nuce, câteva idei privind criza morală a
omului modern pe care le va amplifica cu brio în
intervenţiile sale din cadrul campaniei despre crizism,
declanşată în anul următor, campanie pe care eu" am
configurat-o pentru prima dată în toată desfăşurarea
sa, încă din 1992. Identificăm în această notă şi
nemultumirile lui Ion Caraion, unul dintre cei mai
activi poe~ şi publicişti de stânga din acest răstimp,
eclipsat însă serios de Geo Dumitrescu, M. R.
Paraschivescu, E. Jebeleanu ş.a., Bunăoară figura
"acestei capitale traversată de foarte multe patimi",
ceea ce face ca, prin comparaţie, provincia să apară în
ideal: "provincia ştie şi înţelege mai mult".

Dar să citim consemnarea lui Ion Caraion în
intregime:

Ce radicală neasemdnare între ceea ce se întâmplă la
Buaoeşti ;fi ceea cejermentează în Ardeal! Câtă deosebire de
perspectivă fi de valoare chiar între tinerii aceleiaşigeneraţii de
pe două meridiane, dar dintr-o singură ţară! Mai mult decât
impostura ascunsă în umbra cuvintelor mari, la 20 de ani
apreciem seriozitatea de a avea amştiinţa libertăţii fi de a nu
Prostitua această constiintă. O descotenm de abia la Sibiu - si

J) 1 .1

ce timidă ...
"Revista Cercului Literar", tipărită lunar, dar cu

zÎztârziere, e catalogul preocupărilor literare fi artistice ale
studenţilor de acoio. S unt printre colaboratorii revistei, desigur,
uni: ale căror afirmaţii criticesau ale căror realiii-Ii poetice dau
naştere la discuţii, conving mUfChii sprâncenelor să se mire,
provoacă indignăli. Nu omitem acest lucru. Dat; numai faptul
că ei tipăresc o revistă despre care se crede a se vorbi ca despre
bunele miste din Bucurefti, efoarte mult. N-am vrea săfacem
un reproş nimănui, ccminşi fiind cu anticipaţie că nu reprop/rile
au darul să mai îndrepte ceva, când ceea ce numim tonştiima
spirituală a omului modern se află în dispersare; în vacanţă sau
nu se mai află decât înfanteziile şi bunăvoinţele noastre. Fiindcă
transaiem încă o dată niştefraze gândite mai demult fi cu altă
ocazie ne îngădui111însă - absolut obiectii) - obseraaţia că
provincia pie fi înţelege mai mul: decât această capitală
trauersaiă defoarte multe patimi dar defoarte puţine momente
ţnieteneşti; creatoare, să se realizeze. Acolo, în provincie, oricât
am vrea noi să uităm - tinereţea, spiritul fi foamea de libertate
a tinereţii spiritul tii mai gâlgâie încă în paharul cupoeme, mai
:{j!,uduiefi mai transformă.

Studenţii Sibiului pot constitui, din multe puncte de vedere,
un e:>;emplupentru cercetareauniversitară a Btlcureftiului.

In "Revista Cerctllui Literar" întâlnim condeie remarcate
de regretatul E. Lovinescu, siluete care au circulatprin buletinele
de literatură ale CaPitalei fi adesea întâlnim o cuminţenie fi o

fugă de realităţi pe care am vrea-o dispănaă sau înjrttntată. La
numerele viitoare, care vor întruni probabil mai multe aderenţe
(e bine ca Ioanuhie Olteanu să fie rechemat în acest gruPO,
a{teptăm din partea redactorilor ei un mai accentuat nerv critic,
m/ însă CIt intenţia de a fi ostil cu recomandaţie actualului
moment istoric, ci luând ţiarte la discuţia lui. E o invitaţie la
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îndră{jzeaIă.

Decembrie 1945. Că Revista Cercului Literar a
germinat mai mult decât spun anterioarele adnotări, că
a dat idei şi altora aflăm dintr-o notă apărută în
decembrie 1945 în Viaţa socială CFR, revistă lunară care
coagula şi ea importantele condeie "progresiste"
bucureştene (Ion Pas, Octav Suluţiu, Mihnea
Gheorghiu, Marin Preda, N. Veronescu, Ion Potopin -
secretar de redacţie începând cu nr. 5), Ion Caraion,
Virgil Ierunca, Mihail Cosma (tustrei nominalizaţi în
nr. 5 ca făcând parte din comitetul de redacţie).

E vorba de intentia unor poeti, altii decât cei, "
consideraţi pe-atunci progresişti ( Geo Dumitrescu et
co.), de a înfiinţa Cercul Literar Bucurefti. Nu se dau
nume, totul se reţine la nivel de zvon şi sub egida lui
"se vorbeşte", încât nu e cazul să facem săpături
privind paternitatea noului proiect de grup. Important
este să retinem că poeti cam de aceeasi factură estetică
cu cei elin Sibiu int~ntionau să î~filnteze o nouă
grupare, proiect respins' evident de tân'ărul scrib al
revistei, ca aparţinând unor poeţi minori ("paranteze
lirice'') venind dinspre "suburbiile literaturii".

Se oorbeşteprin SIIburbiile literaturii de constituirea unlli
Cerc Literar Bucurefti care să înstlmeze câţiva "reprezentanţi
valoroşi" ai tinerei generaţii poetice, în treacăt fie vorba
apropitari obscuri ai unorparanteze lince de cea mai discutabilă
calitate. Se fac proiecte. Se adună ni.rippentru postamente (. . .).
Proiectatul Cerc Literar BucurCfti se naşte (. . .) din dorinţa
exclusivă de a se replica, ţâJI10Sfi lateral altor energii din marea
uzină deproducţie poetică hucureşteană. NIai clar: tin mănunchi
depoeţi se îndârjesc contra altora (. . .). Plimele victime atifost
două sau mai exact ţatr», căci schijele bombeiOI' destinate fIIi
Geo Dumitrescu fi Ion Caraion i-au lovit fi pe alţi doi (..) (. . .)
t..r.

Ecouri sibiene

Dar să aflăm care a fost impactul Revistei CerCllflli
Literar în spaţiul publicistic sibian din 1945. Ce ecouri
a stârnit? Cum a fost comentată revista? Ce opinii s-au
vehiculat în presa sibiană?

La Sibiu apăreau, in vreme, trei venera bile gazete,
care de-a lungul timpului consemnau şi ştiri literare:
Telegraful român, ziar înfiinţat în 1893, Foaia popol1lllli
(ziar înfiinţat în 1892), şi Transilvania (1868). In 1945
apare, sporadic, o publicaţie nouă" de informatie
politică şi socială - Ardealul socialist. In niciunul din
aceste seriale nu aflăm vreo ştire despre existenţa
Revistei cercului Literar; aşadar, niciun ecou de lectură şi
informare. Dar, tot în 1945, reapare la Sibiu, pentru
scurtă vreme, până în luna mai, revista Luceafărul, având
acelaşi director (Victor Papilian) şi aproximativ aceeaşi
componentă a comitetului de redacţie (D.D. Roşea,
Grigore Popa ş.a.) ca şi seria nouă, apărută între 1941-
1944. Spre această serie a Luceafărului sibian, în două
rânduri (în nr. 1 şi 3 ale Revistei Cercului Literal), mai
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Autorul îşi concepe replica
publicistică, care "s-ar putea (...)
să nu fie pură mişcare de
defensivă", în patru secvenţe: 1)
istoria adversitatilor dintre cele
două reviste, în care una (Revista
CerculuiLiterar) atacă, iar cealaltă
(Luceafăru~ ignoră o vreme,
pentru ca odată cu arogarea
"unei pretinse - şi exclusive -
rezistenţe spirituale cu
semnificaţie politică", să publice
acest "răspuns care am fi dorit
mult să nu devie necesar"; în a
doua secventă "vom cerceta
dacă sunt înt~meiate acuzatiile
ce se aduc Luceafărului", prilej cu
care D.D. Roşea rezumă
programul noii serii a revistei şi
al concepţiei despre artă
promovată de Luceafărul,
conform căreia, fără a abdica de
la autonomia esteticului ("fără
să-şi compromită cu necesitate
esenţa specifică"), în împrejurări
nationale de limită (războiul,
cedarea Transilvaniei de Nord),
trebuie să combine politicul cu
esteticul ("arta poate şi-n anume
împrejurări trebuie să dea glas
luminos (...) idealurilor care
mişcă viaţa mulţimilor"). In cea
de-a treia parte (şi cea mai
amplă) a articolului său, D.D.
Roşea examinează "natura
«rezistenţei» cerchiştilor", dar
mai ales a lui 1. Negoiţescu (al
cărui nume nu este pomenit), în
răstimpul 1941-1944; se dau

exemple din articole compromiţătoare (cum ar fi
Conducătoru~ în care erau elogiate "cele patru splendide
naţiuni care formează statele patrulaterului de bază al
ordinei europene: Germania, Italia, Spania şi
România", precum şi "caracterul eminamente spiritual
al statului totalitar de tip fascist sau legionar", în care
conducătorul devine "expresia sublimată a
spiritualităţii reale, eroice, mistice a naţiunii
transfigura te" şi alte exemple de "apoteoze" la adresa
lui Corneliu Codreanu şi Ion Antonescu. Autorul
pune, apoi, în oglindă, acest tip de "rezistenţă" bazată
pe "idei de extremă dreaptă", cu ideologia politică a
revistei Luceafărul, aflată - zice autorul - "de cealaltă
parte a baricadei", dorind să risipească, totodată, şi
posibila impresie ("a unor inteligenţe insuficient
informate") că manifestul cerchiştilor din 1943 ar fi
avut şi o rezistenţă politică de stânga, în afara celei
reale, de natură estetică.

J. NEGOIŢESCU • RADU STANCA
ION D. sÂRBU. IOAN1CHIE OLTEANU • CORNEL REGMAN

ŞTEFAN AUa OOINAŞ • VICTOR IANCU. NICOLAE BALOT Ă
HENRl JACQUIER • B. LOVINESCU. EUGEN roOORAN
CONSTANTTONEGARU. ION OANA. LUCIAN BLAGA

UMBERTO ClANClOLO. DELIU PETROlU • IOANA POSTELNICU
AL. T. ŢION • TOMA RALET. ILIE BALEA

OVIDIU SABIN • RADU ENESCU

DACIA
sursa: http://ww\V.danielvighi.ro/rag/ curs-literatura-contemporana/

întâi la rubrica "Revista revistelor", apoi şi în alte
contexte, se fac trimiteri acide, Luceafărul fiind
considerat "revistă păşuni stă", "neosămănătoristă",
"tribună a spiritului confuz", a "orizonturilor
mărginite" etc. Acestor acuzaţii şi insinuări le răspunde
D.D. Roşea" în articolul "Rezistenţe şi limpeziri" -
prilejuit şi de înnoirea atacului: pentru că redactorul
Revistei Cercului Literar [I. Negoiţescu - n.n.] a vorbit
public cu emfază (...) mai întâi fa Adunarea generală a
studenţilor Universităţii RegeleFerdinand, ţinută în 29 martie
1945; a sens apoi (...) sub titlul,,MifCarea de rezistenţă dela
Sibiu". Din ampla însemnare a lui D.D. Roşea,
provocată de acest "dublu atac" - deşi în prima fază
("necrologul din Ianuarie") "am preferat să nu
înregistrăm în niciun fel gestul lipsit de gust al tinerilor
de la susamintita revistă" - 1. Negoiţescu şi câţiva
cerchişti ies destul de şifonaţi.

67 »>



Finalul articolului adună mai multe concluzii,
infirmând idei exprimate de 1.Negoiţescu" în articolul
"N1işcarea de rezistenţă de la Sibiu"; să citim acest final,
parţial: Dar chiar fi' numai după citirea destul de numeroaselor
texte reproduse mai sus) cititorii noştr: vor putea înşişi stabili
unde se găsefte spiritul conjitiJ lipsit de orizont fi retrograd: În
))Luceafărut~ ori în textele multvorbitoare compuse de asprii
noştri judecători? Unde se află ))rezistenţa spirituală)) fi cine ar
fi avut cădere să vorbească onest despre ea?

Deşi asocierea pe care iubitoru! de disocieri redactor al
"Revistei Cercului Literar" o face între semnificaţia politică a
manifestului din 1943 ne-a surprins neplăcut - ca tot ce nu e
autentic -, În ce ne ţmieşte Înţelegem stăruinţa depusă de D-sa
pentru a face acea legătură,' bună azi) când vântul suflă peste fi
nu dela ... ))conducători "...

Ne luăm totufi libertatea de a-i spune În particular, D-sale
fi unor prieteni ai Ii-sale, ceea ce în "Luceafărul" din ianuarie
c, am spus) în termeni generali) tuturor oţortuniştilor (...)(...).

Dacă însă nemiloşi: noştri judecători dela "Revista Cercului
Literar" vor crede că cele aici spuse nu sunt totuşi destul de
lămuritoare, le stăm la dispoziţie CtI "limpeziri" care, teamă ne
este) vor scoate eventual la suprafaţă sedimente ce ar fi bine să
rămână Îngropate în negurile ))abisale)) ale unui trecut pe care-I
dorim mort pentru totdeauna.

Opiniile lui D.D. Roşea se doreau, aşadar,
lămuritoare în cel puţin două direcţii: simpatiile de
dreapta ale unor cerchişti, în special a lui Ion
Negoiţescu, astfel că problema rezistenţei estetice
exclusive în Sibiu şi a unor afinităţi politice de stânga
sunt puţin exagerate, şi poziţia constantă, oarecum de
stânga, a revistei Luceafărul, seria 1941-1945.

Era vremea dezvăluirilor, a arheologiilor politice, în
care s-au lăsat antrenate şi condeie instruite din cadrul
celor două reviste - care, ambele, în scurtă vreme vor
sucomba. Despărţirea de Sibiu (şi de politica literară în
general) a ambelor reviste, aflate o vreme în conflict,
era foarte aproape ...

Note:

1. *** Scriitorii părăsesc izolarea. În: Dreptatea, nr. 31,30 sept.
1944
2. Al. C-R. ( Al Cema-Rădulescu), Scriitorii în slujba
poporului. Societatea Scriitorilor Români participă la viaţa
politică a statului. In: Ultima oră, nr. 11, 30 sept. 1944
3. *** Noi membri în SSR. In: Timpul, 13 nov. 1944. Pentru
detalii privind activitatea Societăţii Scriitorilor Români în
primele luni postbelice vezi cap."Vânătoarea de vrăjitoare"
din cartea mea Trădarea intelectualilor, 1992 (ed. I-a) şi 2005
( ed. a II-a)
4.. *** Ardealul estetic. O scrisoare către d. E. Lovinescu a
"Cercului Literar de la Sibiu". Semnează: Victor Iancu, E.
Todoran, Cornel Regman, Damian Silvestru, (Ion
Negoiţescu), Ovidiu Drâmba, Ion Oană, Radu Stanca,
Romeo Dăscălescu şi Ştefan Aug. Doinaş. Acest text
programatic va fi denumit de cerchişti Manifestul Cercului
Literar de la Sibiu.
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5. Vezi cartea Poezia românească în tranziţie (1944-1948) de
Ana Selejan (Bucureşti: Cartea românească, 2007).
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