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18 octombrie 1945

Dragă Negoiţescu,

Mă folosesc de prilejul pe care mi-I îngădute Dorin,
ca să-ţi aştern cîteva rînduri, deşi sunt numai două sau
trei zile de cînd ne-am despărţit. Intre timp, mi-a venit
o scrisoare din partea lui Deliu în care îşi risipeşte en-
tuziasmele pentru ultimul (de n-ar fi) număr al revis-
tei 2. Şi îndeosebi - zice el! - pentru lucrurile tale.

Pe aici, atmosfera a devenit macabră, odată cu ple-
carea ta. Aseară, însoţit de fantome, am încercat să par-
curg traseul medievalesc care ne plăcea atît de mult.
Dar n-am fost în stare nici măcar Fingerlingul să-I co-
bor. Mi s-a părut atît de nefiresc de lung, încît m-am
întors tocmai cînd ajunsesem sub portalul lui. Ca şi cînd
mi-ar fi pierit dintr-o dată toate puterile, mi-am simţit
picioarele incapabile să facă un singur pas. Parc-aş fi
avut nevoie de ore întregi ca să-I străbat, traseul pe care
altădată îl băteam într-o noapte de patru-cinci ori, acum
mi s-a părut o adevărată exhibiţie turistică. Şi mi-am
dat seama că cea mai impresionantă doză de farmec din
păienjenişul plimbărilor noastre, ca şi al Sibiului însuşi,
o constituie colocviile (sublinierea noastră) cu care acom-
paniam escapadele nocturne. Mi-am zis deci că mult mai
comod îmi voi evoca miresmele în fotoliu, acasă, decît
printre aceste de două ori, acum, ruini. Ceea ce am şi
reuşit să fac, cu o acurateţă neaşteptată. Indeosebi cîteva
din aventurile noastre spirituale mi-au revenit cu mai
mare bogăţie de detalii. Astfel, seara cînd am desco-
perit "castelul", plimbarea cu M., seara Axenţilor, a
Ioanei Postelnicu, a primului cenaclu, seara Muşcatei din
fereastră etc. etc. Fiecare cu păpuşile ei, cu evenimentul
ei, ca într-o revistă fantastică, montată cu exorbitanţă,
într-un cadru uriaş, cu concursul unor actori stranii
- de la cetate ca atare pînă la actorul Arndt, fantomă
opacă a unui trecut ireversibil, - şi totul numai pentru
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plăcerea a doi spectatori. Viziune a m-a cucerit şi mi-a
sugerat atmosfera unui roman, la care adăugînd elemente
din intenţia mai veche Republica apterilor, să-i dau un
caracter parte biografic, parte imaginar, astfel încît ală-
turi de personaje memorialistice, tu, eu, Doinaş, Regman,
Petroiu şi toţi ceilalţi, legaţi de istorioara "cercului", să
circule cîteva personaje imaginare, combinate din aceştia
şi din fantome, care, de fapt, ele, să structureze episoa-
dele de remember şi portret literar propriu-zis. Un ase-
menea personaj a prins viaţă: Rita Hermann (eroina
unui capitol special), combinaţie din Monika Darlies, Fana
Kernbach şi Irina Beu, acestea din urmă apărînd însă, la
rindu-Ie, şi în identitatea de fapt. Cîteva pagini pe care
le-am încercat i-au dat acestei Rite rolul pe care nici
una din cele trei nu l-a avut în Cerc, deşi noi i l-am fi
încredinţat cu plăcere. Aştept să ţi le comunic! ...

Al tău
Radu

••••••
Sibiu, 20 octombrie 1945

Dragă Negoiţescu,

Ţi-am scris chiar ieri o scrisoare cu Dorin Speranţia.
Nu ştiu dacă ţi-a parvenit. La ea am anexat şi o poezie.

Am isprăvit totodată lectura "teatrului" lui Iorga şi
împărtăşesc punctul tău de vedere. Cea mai reuşită dintre
toate piesele din volum e însă tocmai Contra Patriei 3,
pe care tu n-ai citit-o. Prilejul acestei lecturi mi-a folosit
insă şi pentru că, încă o dată (a cita oară) am avut oca-
zia să verific marea, imensa, uluitoarea probitate critică
a lui Lovinescu. Voind să văd ce scrie despre acest teatru,
m-am dus la Istoria literaturii şi am rămas surprins vă-
zînd că, spre deosebire de ceea ce-mi aminteam eu, Lovi-
nescu are chiar, alături de observaţii ineluctabile şi întru
totul corespunzătoare adevărului, cuvinte de elogiu. Nu,
desigur, în măsura în care ar putea risipi prejudecata
generală asupra teatrului lui Iorga, dar în măsura "jus-
teţii"! Imprejurarea, fie datorită urmelor de aprehen-
siune, fie lipsei de distanţă (ambele absente în aprecierea
noastră) nu interesează însă. Tot ceea ce interesează e
faptul că Lovinescu nu a cedat numitei prejudecăţi, deşi
ar fi avut toate motivele să o facă. Şi aceasta dovedeşte,
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Al tău
Radu Stanca

încă o dată (repet: a cita oară ??) pe patricianul spiritual
care era Maestrul...

Iar mîine e "Requiemul" lui Mozart pe care mi-ar fi
plăcut atît de mult să-I ascultăm împreună!

Sibiu", 21 octomb:'ie 1945

Dragă Radule,

(după cwn vezi chiar primul cuvînt scris mă întoarce
acolo!) Chiar acum am sfîrşit de citit emotionantul tău
mesagiu, pe care mi l-a adus Dorin. Şi cum tocmai mă
pregăteam ca azi d.a. să-ţi scriu, iată că am ajuns deja
la un răspuns.

Să nu-ţi închipui că aerul Clujului mi-e mai favorabil,
în proaspătul lui, decît ţie aerul depăşit şi funebru al
Sibiului. Măcar acolo tu ai amintirile, pe cînd eu sunt cu
totul străin aici, căci timpul dinainte de 1940 e pentru
mine aproape insignifiant. Gîndul mi-e mereu la ce am
lăsat în urmă acolo, de unde munţii se văd întocmai ca la
Ziirich ... "numai că puţin mai înalţi" ! 4

Eu am trăit la Sibiu foarte intens, pe cele două pla-
nuri, al prieteniei intelectuale şi al erosului; din cel de
al doilea tu ai cunoscut doar un fragment care era foarte
legat de destinul nostru artistic comun - epoca schilleri-
ană. Acest fel de viaţă paralelă e adeseori extrem de du-
reros şi greu de suportat, dar şi răsplata - oricît de
rară - merită preţul. Mai ales la mine, unde totul se fil-
trează intelectual şi artistic, într-o experienţă care îşi
va da într-o zi - sper - roadele, cu totul alte roade decît
avortonul Ramon Ocg sau cel mai puţin desfigurat Pri-
măvara elveţiană. In acest mod am rămas de pe 1.11'ma
Sibiului cu un gust amar, foarte voluptuos dar şi foarte
suferitor.

Tu nu ştiu din ce te hrăneşti acum, poate dintr-o
conservă bine pregătită! - în ef'luviul mai degrabă e]e-
giac al Odelar lui Lactanţiu. Versul mi se pare mai pur,
mai direct liric, în singura constringere a ritmului, şi tonul
nostalgic e mai pregnant, cu cît decorul păleşte, sesIrn-
plifică, şi cu cît decorativul cade în umbră .
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Şi acum să revin la materialul material.
Vino cît mai în grabă aici - poţi sta la vărul tău

Dominic 5, care a venit de la Orăştie şi s-a reinstalat la
Spital. IvI-am întîlnit cu el şi te aşteaptă, aşa că ai putea
în cîteva zile să vii pînă la Cluj. Cu Pătrut 6 m-am în-
tîlnit şi spune că vom merge la Buteanu 7 în curînd,
imediat după ce va reuşi teatrul să intre în clădirea
lui, încă ocupată. Multă lume mă întreabă de tine ...

Din Cerc sunt aici Eugen Todoran, Radu Enescu,
N. Balotă, pe care i-am văzut. Am dat ochii cu Cianciolo.
Pe Jacquier îl voi căuta azi acasă şi voi adăuga în această
privinţă un P. S. Todoran spune că nu poate obţine cer-
tificate ci numai diplome ...

Mi-a spus Pătru] că L. Rusu a promis că vorbeşte cu
Sabin Drăgoi pentru asistenta de la Conservator pentru
tine ...

Pe Corso aici, atmosferă foarte păşunistă - lumea
toată se strînge şi aplaudă cînd trece muzica militară ...

Mi-a scris Deliu 8, încă mai demult, o scrisoare pe
care de-abia azi am citit-o: tonul foarte măgulitor pen-
tru mine şi sentimental - într-un bun stil mateicara-
gialesc.

In schimbul de scrisori dintre noi să nu urmăm regula
răspunsului.; de aceea, scrie fiecare mereu fără să aştepte
gestul reciproc. Eu, cel puţin, aşa voi face.

P.S. M-am reîntors de la Jacquier, căruia l-am făcut
o scurtă vizită, cu bicicleta. S-au aşezat bine - au o gră-
dină chiar bună pentru Cerc (atît ca privelişte cît şi ca
abundenţă fructică). Doamna J. spune că Iuliu Haţieganu
a trimes banii la tipografie. E vorba că ar fi putut să tri-
mită şi fratele lui 300.000 de la Bucureşti, aşa că treci
pe Ia tipografia lui Veştemean să vezi. Dacă sunt bani
în plus retine-i, căci atunci mai scoatem imediat un nu-
măr. De altfel voi vorbi cu tipografi a lui Emil H. 9, poate
tipărim gratuit la Cluj.

Cartea Românească ne-a făcut iarăşi vitrină, prin stă-
ruinţa lui Jacquier. Numerele vechi s-au trecut toate,
încît a trebuit să dăm altele.

La revedere,
1. Negoiţescu........
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Cluj, 1 noiembrie 1945

Dragă Radule,

Ieri seară am făcut o vizită la teatru lui Buteanu,
cu care am vorbit de teatrul tău. E foarte dispus, după
cum cel puţin spune, să te joace în această stagiune.
Vrea însă să îşi aleagă dintre piesele tale pe cea care
i-ar cere mai puţină cheltuială de montare, şi i-a surîs
mai mult: după explicaţiile mele, Critis. Dar s-ar putea
să înceapă totuşi cu Drumul magilor. A rămas ca să îi duc
astă-seară, o dată cu revista Cercului, cel puţin piesa
din urmă, dar Pătruţ îmi spune că exemplarul ce îl are
el e împachetat, aşa că trebuie să mai aştept o zi-două.
Eu revistele totuşi i le duc azi. Ar fi nevoie să-mi tri-
miţi cît mai urgent atît Critis cît şi Ham Domniţelor 10.

De asemeni traducerea Capriciilor Marianei, pe care e
bucuros să o primească. Bine ar fi să poţi să te repezi
tu la Cluj.

In ce priveşte comitetul de lectură al teatrului, sin-
gurul loc intrabil pentru unul din noi ar fi acel prevăzut
criticului dramatic, Însă şi acesta trebuie să fie înscris
în Asociaţia criticilor dramatici. Activitatea teatrului va
începe peste vreo două săptămîni, repetiţiile astăzi.

Clujul e foarte frumos toamna (Sibiul e al primăverii
şi al verii), Însă eu sunt dezrădăcinat. Pe Corso : Balea,
Enescu, Balotă, Eugen Todoran, Dumitru Pătruţ, Du-
mitru Isac... A citit (D. Isac) revista şi mi-a făcut aspru
rechizitor de termeni, desigur nu direct, ci prin inter-
mediari, dar eu am discutat verde cu el : îmi reproşează
expresii ca "primitivism arhaic" - ce, spune el, ar fi
pleonastică ş.a.m.d .... Fondul lucrurilor nu-l atinge, în-
tocmai ca IPreapinenţii de Ia Bucureşti. Fiindcă veni
vorba, am :citit nota din Libertatea: meschină şi perversă!
iL-a lăsat pe bietul N. Balotă afară din categoria bucu-
reştenibililor, ca să nu mai voribesc de Doinaş, faţă de
care preopinentul se vede că are mîzgă invidioasă.

Aici îmi veni Vestea, unde cetii numele, sub un
articolaş, al tipului care căuta pe Codru Drăguşanu în
Sibii! S-a aranjat, se vede, pentru această vacanţă ier-
natică.
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Nu ştiu nimic de Lulu 11. Repertoriul stagiunii acesteia,
la Cluj, îl anunţă cu Anton Pann. Vezi de-l citeşte şi mai
corectează-I !

Dragă Radule, mi-era grabă să-mi comunici ceva
referitor la întrebarea ou banii revistei. Ai fost la tipo-
grafia lui Veştemean, să vezi dacă au sosit cei 300.000 lei
de la Bucureşti, pe lîngă cei ai lui Raţieganu ? E impor-
tant să vedem încă de un număr acolo...

Intr-o după-amiază, am vizitat pe Jacquier, care a citit
cu glas tare epistola ta; apoi, gravi, i-am urcat grădina,
care se termină în Hoia, în dreptul casei moţeşti. Nostal-
gici, am admirat de sus Clujul tomnatic şi am căutat a
descifra viitorul Cercului, care din cauza limpezimii at-
mosferice, ni se imagina învîrtindu-se deasupra cetăţii.

La revedere,
1. Negoiţescu

.......
3 noiembrie 1945

Dragă Negoiţescu,

Iti sunt de o sută de ori îndatorat pentru tot ceea
ce faci, ca să creezi prilejul de a ne strînge mîinile (şi
ideile !). Atît în privinţa inaccesibilei mele reprezentări
scenice, cît şi în aceea a domicilierii mele conservato-
riste. Nu ştiu în ce măsură hazardul va binevoi de astă
dată să întoarcă zarurile în favorul nostru, astfel ca să
nu lăsăm, cel puţin hibernal, Cercul în repaus ...

Pe aici, dar ce să-ţi spun, numai toamna ca şi o
neaşteptată maternitate lirică mă reţin. Altfel, de mult
aş fi cunoscut alte meleaguri. Ioana Postelnicu, deschizînd
un teatru la Bucureşti, m-a invitat, printr-un mesagiu
adus de tata, să iau şi eu parte (actor, autor, regizor) la
întemeierea lui. De-aş fi sigur de trăinicia lui, ...eh, n-aş
pregeta. Tu mă strigi la Cluj, unde mai repede mă simt
atras de vîlvătăile cerchiste, decît de legănătoarele mira-
gii ale unei premiere ideale sau ale unei catedre specta-
culoase. Regman, cu ale lui "maree" continue (cînd la
maică-sa la Daneş, cînd aici), mă îmbată cu şerpuirile is-
pititoare ale unei cadîne rurale, căreia - pe nume Da-
neş - am izbutit totuşi să-i rezist. Tras, aşadar, din multe
părţi sunt încă în echilibru, dar pînă cînd? Nu ştiu.
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Am ascultat Requiemul lui Mozart, în unic va] ah.
Şi-acum mă pregătesc de o serie de concerte anunţate de
Dressler, Mild etc., ca să-mi împrospătez aerul decrepit pe
care-I respir peste atîtea şi atîtea ruini. Pe Regman n-am
reuşit să-I impărechez cu muzica... Călătoresc, prin ur-
mare, absolut singur pe locurile pe care altădată ne plim-
bam amîndoi...

Banii pentru numărul trecut al revistei au sosit.
Ceilalţi (de la fratele lui Iuliu Haţieganu, încă nu). Ar fi
minunat să mai putem organiza un număr.

Tot azi am primit cîteva scrisori de la băieţii din
Arad. Petroiu, în noul său mod stilistic, îmi confirrnă
impresii mai vechi despre latenţe bogate, dar nefructi-
ficate. Doinaş, scurt şi expeditiv, mă îmbrăţişează cu pu-
tere. Puiu Cotruş, răsfirat şi prolix, într-o singură frază
îngrămădeşte întreaga scrisoare. Toţi propun o întîlnire
la Cluj în săptămîna ce vine. De îndată ce v-aţi adunat,
aşadar, telegrafiaţi-mi sau telefonaţi-mi ca să sosim cu
Regman şi noi.

In lipsă de altceva ne distrăm cu Wolf Aichelburg
scriind reciproc poezii. El româneşti, eu nemţeşti. Rale-
tului 12 una chiar i-o putem publica, de bună ce e. Pe
cea care ţi-o trimit eu să n-o blasfemizezi pentru că Ralet
spune că e "f. bună".

Pe curînd,
al tău Radu Stanca

Cluj, 5 noiernbrie 1945

Dragă Radule,

Această scrisoare trebuie să o concep în grabă, s-o
predau mesagerului (corespondenţa noastră văd că e le-
gată de nişte ştafeţi atît de nerăbdători), aşa că sunt ne-
voit, cu tot regretul, să amîn pe altă dată consideraţiile
mele în amănunt asupra gerrninalului tău prodigios. Mi-e
de ajuns totuşi, pe lîngă a-ţi mulţumi că ai terminat Lilia-
cul, să observ că e o mare evoluţie în lirismul tău. In
adevăr, cu cît decorativul devine mai disparent, cu atît
substanta lirică propriu-zisă se densifică şi aceasta face
ca poezia ta să-şi piardă aerul epic. Cu manuscrisul -tău
înaintea ochilor, cu acele versuri care declină pe pagină
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de la stînga spre dreapta şi îţi trădează temperamentul
nostalgizant, lectura cîştigă mult, pentru critic, în anali-
zarea substraturilor. Aerul meditativ şi melancolic al poe-
ziilor tale se verifică şi caligrafic, ceea ce pentru mine
(antrenat mai nou, din curiozitate, în horoscoape şi gra-
fologii, chiromanţii etc.) nu e de mică importanţă.

Imi e foarte dor de Sibiu, şi dacă tu mai întîrzii mult,
o să mă vezi că devorez distanţa şi îţi fac o vizită. Mă
reţine mai mult teama că nu te voi găsi (Bucureştii nu se
grăbesc să te absoarbă ?). In seara cînd s-a CÎntat la ca-
tedrala evanghelică Requiemul lui Mozart, l-am auzit
şi eu, în chip cu totul ideal, însă cu puternice ecouri
intime. Dacă nu te grăbeşti să vii la Cluj, cel puţin tri-
mite piesele şi dacă se poate, revista, căci e o mare criză
de numărul 6. Eu nu-l am. - Examenele şi cursurile
s-au amînat :pe 15 ianuarie, aşa că probabil Doinaş şi
Petroiu nu se vor grăbi nici ei. Eu m-am bucurat într-un
fel de amînare, căci mă aflu într-o enormă lectură filo-
sofică : citesc acum Metafizica lui Aristotel, pe Platon şi
Plotin - în serie completă.

Am terminat studiul despre Macedonski, care e cel mai
bun lucru ce am scris pînă acum. De altfel e atîta dioni-
sism în Macedonski! Toată poezia lui e goană de efebi,
adolescenţi, satani delicioşi, grecime stîrnită la voluptate,
păstori care se joacă de-a iubirea etc. Din Shakespeare
el traduce finalul sonetului CL...

Incep acum să lucrez la Eminescu, apoi la Heliade
şi Grigore Alexandrescu, spre a termina cel puţin cu se-
colul trecut (în care s-ar mai putea să intre şi Anton
Pann - un liric desigur, dar umoristic-balcanic; cu in-
fluenţă asupra lirismului din veacul următor) ...

Pe duminică poate să fie cenaclu la Jacquier - să ci-
tim poeziile tale şi Macedonski al meu (n-am poftă să-I
citesc, căci afară de J acquier, restul vor fi apteri !).

La revedere,
1. Negoiţescu

••••••
(scrisoare nedatată, probabil 11-12 noiembrie 1945)

Dragă Negoiţescu,
Rîndurile tale m-au surprins Într-o depresiune sufle-

tească din acelea pe care tu le atribui unor "scurgerii<
interioare periodice şi care, după ce multe din vechile mele
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obiceiuri m-au părăsit, continuă să mă viziteze la inter-
vale regulate. N-aş spune că e tocmai o deznădejde, dar
în orice caz o descurajare, starea pe care o încerc şi de
astă dată cu voluptatea uriaşă a unei autoflagelări mistice.
Ţi-am invidiat, aşadar, încă o dată harul pe care îl ai
de a trăi totul pe plan literar (şi nu vreau să spun "de
literatură"), adică de a te putea distanţa de tine însuţi
şi de a-ţi parcurge sentimentele într-un examen sever,
niciodată infructuos, întotdeauna plin de optimism şi de
curaj. Negativismului meu originar instabilităţii mele su-
fleteşti, irttabilltăţll ce mă duce la izbucniri pe care pe
măsură ce le desfăşur le şi regret imediat, nu-i pot opune
nici măcar certitudine a unei chemări literare fecunde.
Dacă scriu, e pentru că sunt un literat "de ore libere"
şi pentru că horoscopului meu cu opoziţii atît de rău pre-
vestitoare, trebuie să-i consacru un paleativ care putea
fi tot atît de bine un salt gimnastic, un potpuri de sa-
xofon, după cum e uneori un "poem". N-aş muri, de n-aş
scrie, şi toată calitatea scrisului meu (nu zîmbi!) se
menţine la planul ,,,remarcabilului", deşi străduiesc uneori
ambiţiile spre operă realizată. E şi în această înclinare,
care e suficient de mare ca să mă dezorganizeze sufle-
teşte, dar nu atît de mare ca să poată fi o adevărată
"chemare", o mică tragedie pe care - ştiind-o numai
a mea - o înmulţesc în tot atîtea oglinzi cîte rînduri
aştern. Ce fericit trebuie să fii tu, cînd uneori, în intimi-
tate, îţi dai seama că ai un talent atît de viguros şi ce
neînsemnate trebuie să ţi se pară în astfel de clipe toate
celelalte necazuri zilnice pe care, ca orice om, le ai ! Dar
eu? Necunoscînd niciodată certitudinile acestea, ajung
adesea să pun la îndoială pînă şi aprecierile favorabile
pe care uneori le făceai nenorocitelor mele !producţii şi
să le atribui, exclusiv, instinctului tău de prietenie, care
îţi e atît de înrădăcinat încît te poate pîndi din cînd
în cînd, făcîndu-ţi cîte o festă. Sigur, ai un instinct al
prieteniei cum il-am mai întîlnit încă; pălesc aproape.
De ce aşadar să nu-ţi împărtăşesc sincer această îngro-
zitoare bănuială care fi-a ros tot timpul şi pe care, ori
de cîte ori te vedeam preţuind una din prostiile mele, o
simţeam urcîndu-mi-se, ca un nod, în gîtlej ? Că niciodată
nu ţi-am reproşat-o, se datoreşte, poate, laşităţii mele,
sigur, plăcerii pe care o simţeam complăcîndu-mă în elo-
giile tale. O fac acum, retrospectiv şi-ţi îngădui, dacă
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vrei, să o atribui chiar şi depresiunii sufleteşti momen-
tane. Ai atribui-o chiar şi dacă aş încerca să te desbăr
iniţial de gîndul că i se datoreşte ei. Dar şi aşa, oricum
ar fi, trebuie să recunosc că împrejurarea de a te fi în-
tîlnit în mica mea aventură literară şi de a ,fi putut în-
jgheba împreună această uriaşă capodoperă a vieţii mele
care se numeşte ~,prietenia cu tine", nu e puţin lucru. De
aceea, iartă-mi mizerabila melancolie şi nu-ţi bate capul
cu o tristeţe a mea, eăci nu merită, deşi de la risipirea
voastră şi mai ales de la plecarea ta, e absolut (cre-
de-mă !) cronică. Marea artă a vieţii e nu aceea de a ac-
cepta moartea, cum cred stoicii, ci tocmai aceea de a
accepta viaţa, aşa cum e : adică de a te resemna. Or, eu
sunt pe un drum bun. Doamne fereşte, să nu crezi că mă
scald într-o baie de pesimism. E cu totul altceva şi, curm
vezi, nu mă sfiesc să dau cezarului ce e al cezarului şi lui
Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu.

Am ascultat, da, Requiemul lui Mozart, deşi la faţa
locului, totuşi de departe, de lîngă tine, de pe amvonul
de pe care prietenia, simpla amiciţie, îşi depăşeşte puţin
marginile, imprumutînd cîte ceva din sublimitătile iu-
birii, în ceea ce are ea mai abstract, mai pur, cîte ceva,
dacă vrei, din congruenţele unei nunţi în spirit. Să nu
te miri că îţi vorbesc astfel şi nici să nu te sileşti să-mi
răspunzi pe acelaşi subiect. Scrisoarea aceasta e mai mult
un "hors concours" al meu şi nimeni nu i-ar putea în-
treţine atmosfera din care s-a născut. De aceea aşază-o
lîngă celelalte (dacă le mai păstrezi) cu o sfinţenie oare-
care. O merită.

Deunăzi am avut, la mine, un mic cenaclu al filialei
"cerchiste" ce mai rătăceşte pe aici. Au fost prezenţi:
Ioana Postelnicu ( de două zile în Sibiu), Regman, Tudor
Bogdan (fratele lui Regman) , Ralet şi eu. Tudor Bogdan
a citit versuri, care au entuziasmat-o pe Ioana, eu Critis.
Şi am vorbit mult, mult, despre tine şi ceilalţi. De altfel,
despre tine vorbim mereu şi toţi am convenit că, de fapt,
"cercul" e acolo unde eşti tu. Aşa că, poţi să te miri,
absenţa ta în Sibiu aproape nu există. Decît trupeşte
- spre mîhnirea tuturor. Ca un abur uşor, te strecori şi
tu, ca şi ceilalţi, Doinaş, Petroiu, Jacquier, printre zidu-
rile interioare ale ticălosului meu burg. Aţi dobîndit, în
depărtarea în care vă văd, ceva fantastic şi nălucitor.
Parcă n-aţi fi existat niciodată în realitate. Să fie aceasta
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substanta, năluca poetului care ramine şi după ce el
închide ochii? Se prea poate. Dac-ar fi aşa, aş avea mul-
ţumirea de a vă fi văzut "în posteritate", aşa cum unii
iluminaţi văd, în momente supreme, pe marii părinţi ai
bisericii.

Viaţa artistică a Sibiului nu a încetat, cum credeam.
Dimpotrivă. Se desfăşoară chiar cu o anumită încăpă-
ţînare pe care nu o avea pînă acum. Incăpăţînarea, pro-
babil, a mînzului care agonizînd, mai nechează o dată,
înainte de a se destinde definitiv. După Requiemul lui Mo-
zart, poate cea mai sublimă operă a acestui geniu, susţi-
nută tot timpul la o înălţime de beatitudine în care tra-
gicul atinge fericirea, dacă vrei "fericire tragică", Dres-
sler a dat un concert de orgă obişnuit. Imediat apoi a
urmat un concert de muzică de cameră, din acelea cum
ascultam la Bruckenthal, condus excelent de admirabilul
Kurt Mild, un veritabil talent. Am fost împreună cu
Ioana şi i-arn desfăşurat uimitoarele (sic !) mele cunoştinţi
muzicale, lucru neobişnuit pentru scriitorul tînăr bucu-
reştean. S-a cîntat mult Hăndel şi bineînţeles Bach. Din
Hăndel un concert pentru cernbalo (recte "saltea") şi 01'-
chestră, formidabil! însfîrşit ieri a avut loc un concert
simfonie al orchestrei sibiene, care între noi fie zis, a
ajuns să fie mai bună decît Filarmonica din capitală, con-
cert al cărui program ti-I trimit aici ca să respiri şi tu
dintr-un aer pe care altădată nu îl dispreţuiai.

Eu, printre altele, mă lupt cu o piesă de teatru Ochiul.
E vorba în ea despre Bogdan, fiul lui Ştefan cel Mare,
şi tema, puţin cam neobişnuită, se vrea plină de fantastic.
Nu ştiu ce va ieşi pînă la urmă din ea. Doinaş care a
aflat subiectul de la Cotruş mi-a scris că e un subiect
extraordinar. Ţi-I voi comunica şi ţie rîndul viitor să
văd ce spui despre el. Bineînţeles, un subiect încă nu
însemnează nimic. Abia de la el încolo începe arta. To-
tuşi ti-I voi arăta înainte de a sfîrşi piesa, ceea ce poate
să se întîmple cît de curînd. Şi pentru că veni vorba,
în toate scrisorile tale mi-ai cerut să-ţi trimit piesele pe
care le am. Lucru şi greu şi oarecum de prisos. Intii,
fiindcă Hora Domniţelor nu am transcris-o la maşină
şi-apoi ea e atît de abracadabrantă că nu văd posibili ta-
tea jucării ei la Cluj. Al doilea, Critis deşi şlefuită nu
cred să aibă ce căuta într-o stagiune de deschidere ca
aceea prezentă a Naţionalului clujan. Cea mai indicată

12



e totuşi Drumul Magilor, aşa că faptul de a mi se cere
alte piese e, probabil, un mod politicos de refuz aprioric,
Eu, de fapt, nici nu mi-am prea făcut iluzii. Vezi tu,
"chestia" cu montarea costisitoare e un lucru cusut cu aţă
albă căci cred că puţine piese reclamă o montare mai
simplă, din recuzite obişnuite, ca Drumul Magilor.

Pe ziua de 9 decembrie e vorba despre o şezătoare li-
terară aici, în cadrul ziarului local Curierul, al cărui se-
cretar de redacţie e acum Postolache. E vorba să fie
ţinută cu concursul Sburătorului şi al Cercului Literar,
De la Buc. ar veni Ioana, Aderca, Sanda Movilă, Petra-
şincu, iar de la noi, tu, eu, Regman, Doinaş, Petroiu,
J acquier. Ar fi un bun prilej de întîlnire. Tu ar urma,
conform programului, fie să citeşti proză, fie să faci pre-
zentarea scriitorilor. In fine, nu atît sezătoarea contează,
cît faptul de a ne strînge cu toţii.

Nu ştiu dacă ai întîlnit-o pe sora mea, Doina. Ţi-am
trimis cu ea cîteva reviste şi, dacă găsesc vreo ocazie, îţi
voi mai trimite. In cursul săptămînii viitoare noi aşteptăm
aici sosirea fratelui meu Horia din străinătate. După acest
reviriment voi merge şi eu să văd Clujul. Pînă atunci
rămîn

al tău
Radu Stanca

•.•......
Cluj, 24 noiembrie 194.')

Dragă Radule,

Iartă-mă dacă scrisorii tale, pe care am desfăcut-o
de-abia după ce am sosit la Cluj, ii răspund în primul
rînd în critic, mulţumindu-ţi pentru documentul nepre-
ţuit, fiindcă pe lîngă faptul de a te exprima într-un mo-
ment de criză şi îndoială, elocvente pentru tempera-
mentul tău, această scrisoare e şi o admirabilă pagină
epistolară. Eu, în scrisorile mele, sunt chiar prin voinţă
ne-artist, căci mi-e teamă de poză. Deliciul pe care îl
am în jocul cu adjectivele, cînd compun un studiu cri-
tic, îmi pare că nu mi-I pot permite aici, deşi fraza mea
critică nu mă exprimă mai puţin adevărat ca acest stil
direct, uneori monstruos de neglijent, al epistolei. Ca să
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fiu sincer de tot, tu pari a avea în această privinţă o
teamă! îţi răspund că nu te pot asigura eu însumi de
obiectivitatea aprecierilor mele critice pe marginea operii
tale. Unde se amestecă prietenia cu profesiunea, nu pot
preciza. Totuşi eu am o mai mare încredere în gustul
meu, oare chiar dacă e pigmentat de otrava dulce a prie-
teniei, nu poate fi înjosit la erori care să te arunce pe
tine în deznădejdea îndoielii. Prea merg la sigur de obicei, ,
cînd degust o operă literară, pentru ca să greşesc atît
de profund cînd îmi judec prietenul artist. Eu cred mai
degrabă că prietenia noastră nu a pornit din date sen-
timentale, ci tocmai dintr-o preţuire artistică. Cred că
dacă nu te-aş preţui artistic atît de mult, nu mi-ai fi un
prieten atît de necesar şi atît de puternic înfipt în con-
ştiinţa mea. Deseori am stat în meditaţie cu privire la
prietenia noastră şi am surprins focul ei cel mai adînc,
în arderea lui cea mai pură: era o flacără care consuma
numai lemn sfînt, al preţuirii noastre artistice comune.

Eu am impresia, cînd scriu aceste rînduri, că nu sunt
purtat de aripa nici unei amăgiri ideale, ci că exprim
adevărul în sîmburele lui.

Ceea ce ne face asemănători (pe noi din Cerc) ro-
manticilor germani, adică mai precis grupului surprins
de cartea admirabilă a Ricardei Huch, e ironia noastră,
dar şi mai accentuată, căci la noi nu e numai ironia faţă
de lume, ci ironia faţă de noi înşine, teribilă, devora-
toare dar şi delicioasă. De pildă acest Regman, atît de
dizolvant, care îţi rupe orice fulg nou care vrea să se
facă aripă! Sau adu-ţi aminte atîtea clipe ale plimbărilor
noastre pe Harteneck, prin parc sau pe Fingerling, cînd
în sublimul nostru orgoliu ne rîdeam de noi şi muşc am
cu plăcere rară, perversă, chiar din acel orgoliu!

P.S. 1. Am dat Critis personal lui Aurel Buteanu. Un
amănunt: în seara dinainte de a pleca din Sibiu, adică
marţi, l-am cetit doamnei Ana Gălan 13 comedia ta. Nu
numai că eu m-am amuzat şi critic şi profan, dar toţi
care ascultau au petrecut admirabil, cu toate că poţi să-ţi
închipui calitatea detestabilă a lecturii mele. După cortina
ultimului act, am avut cu doamna Gălan un colocviu
asupra darurilor tale artistice ...

P.S. 2. La radio am ascultat un concert pentru vioară
şi orchestră de Schumann, pe care nu numai că nu-l
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auzisem încă, dar nici nu-l bănuisem în frumuseţea lui
fragedă, proaspătă.

La revedere. Te aştept pe curînd
1. Negoiţescu

••••••

3 decembrie 1945

Dragă Negoiţescu,

Nu te mai pune pe gînduri cu tristeţile mele. Cel
puţin, de astă dată. Mă găsesc la cîteva clipe după ul-
timul rînd din Ochiul şi, prin urmare, încă în febra
entuziastă a unui efort căpătuit. Sunt, aş zice, în ulti-
mul spasm al "facerii", care spre deosebire de lungul
calvar ce l-a precedat, e plin de satisfacţie şi plăcere.
Fără-ndoială în actul concret al naşterii se ascunde ală-
turi de aşa-zisele dureri şi un moment de voluptate
fizică, de dragul căruia femeia acceptă sarcina procreă-
rii. Dacă n-ar exista acest moment, unic, care să merite
atîtea suferinţe, mă îndoiesc că femeile nu s-ar constitui
într-o "grevă" a lor, refuzînd pe mai departe misiunea
binecuvîntată. Aidoma în actul creaţiei literare, există
acest moment unic, al unei revărsări de plăcere organică,
de dragul căruia acceptăm continuul, dificilul efort, in-
termediar. Şi cred că acest moment se poate fixa în clipa
aceea sublimă, ireversibilă, liberatoare, cînd - împingînd
uşor pagina finală - cauţi, într-un spaţiu imaculat, sub
ultimul rînd, sub ultimul punct, locul blagoslovit în care
vei scrie, tremurînd de plăcere, cuvîntul: cortina, dacă
scrii o piesă, sfîrşit, dacă scrii un roman, Radu Stanca,
dacă scrii o poezioară.

Am isprăvit, aşadar, şi Ochiul. E a opta piesă pe care
o scriu şi cred că cea mai izbutită. Am colaborat atît de
mult cu eroul principal, i-am dat atît de mult din baga-
jul cu care m-am ales din introspecţiile mele din ulti-
mul timp, încît era cu neputinţă să nu-l fac viabil. impre-
sia pe care o am despre Ochiul mi-a confirmat-o şi Wolf,
căruia i-am făcut lectura finală, atît prin observaţia
directă, cît şi prin mărturisirea pe care mi-a făcut-o,
că doreşte să-mi traducă piesa. De asemeni - zice - l-am
sugerat cu lucrarea mea, o piesă pe care o va încerca
poate într-un viitor. Tot atîtea fapte care mă fac să-mi
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socotesc oamenii din Ochiul, în sfîrşit, vii. Desigur, "viul"
într-o bucată de teatru nu e încă totul. Dar eu mă bucur
că am reuşit, cel puţin, atît.

În sfîrşit, am dat peste Dantons Tod al lui Biichner.
L-am citit cu destulă atenţie. Spre marea mea surprindere,
nu cu tot atîta entuziasm însă. Mă aşteptam - îţi spun
sincer - 'la altceva. Nu că nu mi-ar fi plăcut, dar faţă
de ceea ce îmi părea a fi după audiţia radiofonică, nu
e. Piesa face parte dintr-un gen ce îşi trăieşte astăzi ul-
timele zile: naturalismul. Danton atît cît e (a dezlănţuit
duhurile şi nu le mai poate opri),e mult prea local. Nu
trece pînă la o valabilitate general umană. Dantons Tod
rămîne totuşi modelul clasic al "dramei". Nu e o tragedie
şi eu nădăjduiam că e. Ca şi Dantonul lui Camil, ră-
mîne pînă la urmă o frescă, mult mai strînsă decît a
Petrescului, dar, nu ştiu dece, şi mai putin bogată în
figuri vii. La Carnii apar cîteva tipuri chiar. Figura lui
Danton e la fel văzută de ambii, ceea ce e supărător
pentru autorul nostru. "Conştiinţa inevibabilului'', ce se
manifestă în personajul Danton, atît la unul cît şi la
altul, nu e fericită din punct de vedere teatral. Cu re-
semnaţi se lucrează extrem de dificil în scenă. Structural
ei sunt, nu-i aşa, nenăscători de acţiune (vezi aci toţi
eroii lui Blaga). Acceptarea destinului "da capo" şi co-
mentarea lui pe tot parcursul piesei, poate naşte minunate
dialoguri, dar nici o acţiune pregnantă. Eroul dramatic
trebuie să fie un luptător. De aceea şi în Danton, mo-
mentele cu adevărat impresionante sunt acelea ale re-
voltei lui spontane din şedinţele Comitetului Binelui
Public, dar din păcate, rămîn fără urmări scenice. Ceea
ce m-a supărat apoi în Dantonul Iul Biichner e o anume
limbuţie filosofantă a eroilor, chiar dacă spun uneori
lucruri de o mare adîncime de gîndire.

La Camil parcă vorbesc mai adecvat. Intr-un cuvînt,
Dantonul lui Biichner sufere de tare le naturalismului,
al cărui campion neîntrecut, cu toate acestea, rămîne.
Entuziasmul lui Blaga pentru această piesă e foarte ex-
plicabil, şi dacă o vei 'Citi, îl vei înţelege şi tu.

Mi-a scris Radu Enescu o scrisoare inteligentă, cu
reflexii de natură să mă convingă încă odată că e un
autentic spirit filosofic. În Cerc unde suntem cu toţii
numai tangential filosofi, chiar dacă unii îşi închipuie
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că şi bocancii le sunt încărcaţi de semnificaţii metafi-
zice, băiatul acesta poate deveni cu adevărat "filosoful".
Face o lectură bună şi are un spirit de discerne re, ex-
trem de clar. Aproape 1,precocitate filosofică".

Ai văzut cartea lui Apostol Popescu?
Teatrul s-a deschis? .

Al tău Radu Stanca

.•...•...
Cltlj, 8 decembl'ie 1945

Dragă Radule,

Din ultima scrisoare.... constat cu regret că nu pot
descifra data cînd ai de gînd să descinzi la Cluj. Sper
totuşi că ai subînţeles-o apropiată.

Imi pare bine că ai terminat pe Chiorul 14, de altfel
şi eu sunt în fervoare, căci lucrez bine la Eminescul meu,
ce va fi gata săptămîna viitoare. Studiul despre poezia
română l-aş prezenta la Premiul scriitorilor tineri, de la
Fundaţie, dacă nu aş avea în odiu atît titlul de premiu
cît şi acel, atît de compromis, de "scriitor tînăr".

Aici viaţa publică e aşa: s-a deschis teatrul cu săr-
manii Trandafiri roşii - a jucat de abia ţinindu-se pe
picioare însuşi autorul Z. Bîrsan, în entuziasmul senti-
mental al sălii... Populaţia locală dezbate aceleaşi pro-
bleme plictisitoare, cînd nu enervante. Noroc că eu tră-
iesc în izolament - citesc pe Paul Ernst şi filosofi, cînd
nu lucrez. Rar mă duc la Jacquier să mai respir "so-
cietate" ...

Todoran chiar m-a scos din sărite, odată cînd a fost
cu Pătruţ la mine să le citesc Macedonski şi nu le-a
plăcut deloc, altă dată ieri, cînd mi-a spus cu satisfacţie
(nu o înţeleg) că Apost. Popescu i-a comunicat că Ba-
covia al meu a fost foarte slab primit la Bucureşti. Nu
numai că m-a plictisit această formulă stupidă, dar şi
tonul ei.

Noroc că au venit scrisorile din Sibiu şi am ieşit din
acest nivel care îmi dă fiori de greaţă.

Ai văzut că am trimis, rîndul trecut, o scrisoare şi
pentru Blaga: i-am spus că nu mi-a plăcut conferinţa lui
despre Titulescu. Am devenit atît de irascibil !



Privitor la naturalismul lui Dantons Tod al lui Biich-
ner, îţi răspund că am văzut la teatru Azilul de noapte
al lui Maxim Gorki (îl cunoşteam numai de la cinema-
tograf): o piesă naturalistă foarte bună, chiar excep-
ţională - semn că realismul e al ruşilor.

Tot în ordinea ruşilor, am văzut un spectacol de
balet al trupei de dansuri populare din Moscova, de ase-
meni de calitate superioară.

La cinematograf, Rembrandt-ul englez (sau ameri-
can ?) nu slab, ci neant! Tu îmi vorbeai de o concepţie
greşită, inferioară a acestui film. Calificări negative mult
peste insignifianţa înfiorătoare a peliculei respective.

Un moment plăcut a fost vizita aici a lui Ion Chinezu,
inteligent, savuros, cu oare am discutat despre scumpa
noastră Germanie din trecutul îndepărtat. El e entu-
ziasmat de Revista noastră, spune că citind-o a avut o
imensă satisfacţie morală de cînd s-a întors în România.
Despre Jacquier are părerea că e cel mai mare umanist
din România.

Drumul magilor desigur nu mai e timp să se joace,
de altfel ar fi fost imposibil în condiţiile mizere actuale
ale actorilor (nu repetă nimic nou, căci locuiesc pe co-
ridoarele Şcolii normale) dar pentru Critis am promi-
siunea lui Buteanu.

Cu chestiunea de la Conservator, unde pare totul
pus pe roate, trebuie să aştepţi întrunirea consiliului
profesoral.

Aici e o zăpadă enormă. La revedere,
1. Negoiţescu

••••••

9 decembrie 1945

Dragă Nego,

Cîteva rînduri la repezeală. Pe ziua de 15 s-a fixat
sezătoarea ziarului Curierul. Bineînţeles eşti pe afiş. De
la Buc. vin probabil Ioana Postelnicu, Mircea Damian,
F. Aderca şi cîţiva tineri. Desigur şezătoarea nu o să fie
cine ştie ce. Importă numai faptul că am putea cu acest
prilej să ne revedem. Am trimis şi după Doinaş. Nu ştiu
însă dacă va veni. Din nefericire nu am putut exopera
remuneraţia necesară pentru cheltuielile de drum şi nu
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ştiu nici dacă tu, nici dacă cei din Arad îşi pot permite
atari lux uri. La sezătoare ar urma să citeşti ceea ce vrei
- versuri sau proză.

Dacă vii în 15, nimereşti un timp bun. In 15 seara e
un banchet dat în cinstea participanţilor, iar în 16 d.m.
e Oratoriul de Crăciun. Tot în 16 seara e Henric IV cu
Iancovescu ...

Al tău
Radu Stanca

••••••

Cluj, 19 decembrie 1945

Dragă Radule,

Cu regret nu am putut să viu la Sibiu, dar sunt cu-
rios dacă au venit ceilalţi, de la Bucureşti ca şi de la
Arad. Mie nu mi-au trimes arădenii nici un semn în ul-
tima vreme, aşa că am destul de dezvoltat dorul lor. De
la mine, sper că ai primit epistolia trimisă prin proble-
matica doamnă Speranţia.

Aici, toate zac în aşteptarea atît a ta şi a cerchiştilor ...
în vederea reaparitiei revistei Cercului...

La Jacquier am citit împreună scrisoarea ta şi toţi
au fost emoţionaţi. Doamna Jacquier, care era bolnavă în
altă odaie, cerea după fiecare frază din scrisoare o lec-
tură specială pentru ea. Intrucit s-a schimbat şeful Insti-
tutului francez din Bucureşti, pare probabil ca Jacquier
să fie numit la institutul de aici.

A fost pe la mine poetul timişorean Pavel Bellu, fire
delicată şi simpatică, de un familism candid, şi de o poe-
zie destul de greu de aflat, dar totuşi promiţător.

Enescu era exaltat că i-ai scris. Fiindcă lectura lui
filosofică îşi urmează drumul cel bun, eu l-am trimes la
Rimbaud şi Louise Labe.

Şi acum, teatrul.
La Conservator, Pătruţ spune că trebuie să ai răb-

dare, căci încă nu s-a întrunit consiliul lor, din lipsă de
local. El e foarte optimist şi se roagă lui Dumnezeu să
nu ţi se joace Critis la Naţional, căci, zice el, teatrul tău
cere echipă tînără de avangardă. Această echipă s-ar
forma uşor, dacă ai veni la Cluj. Oricum, eu nu refuz
ideea Nationalului.
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.......

De altfel, raporturile mele cu Buteanu au intrat în-
tr-o fază "critică", fiindcă am început să fac cronica dra-
matică la Tribuna nouă, ziarul local. Cronica mea e ra-
dicală, după cum îţi poţi închipui, răsturnînd complet
valorile teatrului clujean. A şi provocat, în teatrul de
aici, un enorm scandal, mult mai mare decît cel de pe
vremuri, la Landestheater. Pătruţ e foarte fericit ... şi mă
sprijină, căci multă lume mă înjură. Buteanu, cam şovin,
s-a dat la mine, în două rînduri, pe chestia naţională
("să lăsăm acum criteriile estete" şi alte baliverne). Pare
însă impresionat şi s-ar putea ca tocmai de aceea să te
joace. Lucrurile sunt încă la început. El, care ne consi-
dera ca pe nişte foarte inteligenţi amatori, vede acum
că putem fi şi o forţă ... care să-i facă nopţi albe. Iţi poţi
închipui cum au fost cronicele mele, dacă am început cu
Electra oneilliedică ... !, vechea mea clientă respinsă. A
doua zi după ce a apărut în ziar, a avut loc la teatru,
în cabinetul directorului, unde se adunaseră mulţi, disputa
între Buteanu şi mine, care - altcum - s-a sfîrşit civi-
lizat, adică fără scandal. Au încercat să mă scoată de la
Tribuna, dar de acolo li s-a răspuns că... am "fost impus
de Blaga" etc.

Situaţia Cercului pare bună, căci aici vom lucra pe
cu totul alte baze decît la Sibiu. La revedere,

I. Negoiţescu


