
Stelu!a PESTREA SUCIU„FRIZE” – O PRIMÃ REVISTÃ BRAªOVEANÃ DESCHISÃ SPRE MODERNISMPeisajul revuistic braºovean în primele decenii ale secolului trecut era colorat de câteva reviste,fiecare cu însemnãtatea ei în istoria culturii, nu numai locale, ºi importante pentru cunoºtereaatmosferei epocii.Revista „Frize”, cu o atitudine specialã, a avut o via!ã relativ scurtã, din martie 1934 pânã îniunie-iulie 1935. Subtitlul „Revistã lunarã de literaturã ºi cronicã” defineºte orientarea publica!ieiconduse de Nicolae Cantonieru, Mihai Chirnoagã ºi Aurel Marin. Sarcinile secretarului de redac!ie,adãugãm noi, erau acoperite de liceanul ºagunist ªtefan Baciu. Redac!ia ºi administra!ia, ini!ial, s-auaflat pe str. De Mijloc nr. 24A din Braºov, în locuin!a lui Aurel Marin. De la 1 iunie 1934, odatã cuapari!ia numãrului 4 al revistei, Aurel Marin pãrãseºte redac!ia, obligatã astfel sã se mute pe str.Lungã nr. 160. Pânã la încetarea apari!iei, echipa redac!ionalã va fi alcãtuitã din Nicolae Cantonieruºi Emanoil Radian (pseudonimul lui Mihai Chirnoagã). ªtefan Baciu va rãmâne pe aceeaºi pozi!ie.Structura revistei corespunde subtitlului: deschiderea publica!iei se face sub semnul poeziei;urmeazã apoi pagini de prozã ºi poezie, iar în final, douã rubrici: „Cronicã” ºi „Note”.Într-o tipologie a revistelor, „Frize” ar putea fi încadratã în categoria celor fãrã un programini!ial bine stabilit. În nr. 10 din 1934, ultimul din an, gãsim douã articole interesante prin con!inutcare, puse cap la cap, completându-se reciproc, au darul, pe de o parte, sã suplineascãarticolul-program, iar pe de altã parte, „sã ia temperatura” activitã!ii publicistice din !arã. La rubrica„Note”, în cele câteva considera!ii concise (fãrã a fi consemnat autorul) privind via!a „Frizelor” înanul care tocmai se încheia, citim: „Porni!i farã programe vaste pe care sã nu le putem înfãptui(lansate numai spre uimirea naivilor) am considerat cã revista înseamnã rãsãritul iar nu apusul unei cariere literare ºi ne-am pus în slujba unui tineret hulit ºi pe nedrept ignorat, pe care în de curândînceputa nostrã carierã literarã, l-am vãzut distrugându-i-se manuscrisele migãlite tremurat oritrime!indu-i-se la closet reviste scoase cu sacrificiu banului sustras covrigului de diminea!ã”1. Oprimã constatare: avem de-a face cu o publica!ie juvenilã care, se va vedea, a unit „pe tinerii scriitoridin toate col!urile românismului”. Nu e vorba de o grupare literarã ferm constituitã, ci mai degrabãde tineri afla!i într-un moment de efervescen!ã care nu s-au înregimentat „unei anumite ºcoli literareîmpãr!ind munca colaboratorilor doar în literaturã bunã ºi literaturã proastã”, ºtiind sã se sustragã„unei mentalitã!i provinciale îmbâcsite, ce confundã arta cu morala, politica, interesele familiareale buzunarului”2. Fronda tinere!ii genereazã proclamarea cu ostenta!ie a ruperii unor legãturi cutrecutul, o atitudine de revoltã moralã ºi esteticã: „Va trebui însã adâncitã acea luptã necru!ãtoarece-am angajat-o cu hienele literare ºi continuatã curã!area buboiului pânã la straturile sângerânde,din convingerea cã genera!ia noastrã spiritualã, ce stã la o frângere de drum istoricã, este indicatãsã lichideze ºi cu to!i escrocii, profitorii ºi proxene!ii literari”3. Declara!iile definesc condi!iarevistei: fãrã a reprezenta vreuna dintre tendin!ele artistice, este, totuºi, vrând-nevrând, rodulîmprejurãrilor literare ale vremii. Satisfac!ia redactorilor vine din aprecierile acelora care scriudespre revistã. În schimb, „Convorbiri literare”, numitã ironic „revistã bãtrânã ºi scumpã ca ococotã îngâmfatã”, este pusã la col! pentru aprecierea fãcutã „Frizelor” ca fiind o revistã deavangardã. Supãrarea nu-ºi are temei, deoarece unii colaboratori au cochetat cu avangardismul, chiarau cultivat prieteniile cu poe!i reprezentativi ai acestei miºcãri literare.
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1 „Frize”, Braºov, an I, 1934, nr.10, p. 12.2 Ibidem.3 Ibidem.



Revista „Frize” stã sub semnul „eclectismului”, neafiliatã unei ideologii estetice, deschisã spreorice stil sau opinie, al cãrei criteriu este „june!ea”, promovarea unor scriitori indiferent de talent.Acest mod de a percepe rostul publica!iei se sprijinã ºi pe independen!a ei fa!ã de grupãrile politiceale vremii. La rubrica „Cronicã”, în articolul Reviste ºi moravuri literare în anul 1934, semnat deEmanoil Radian (nimeni altul decât Mihai Chirnoagã), acelaºi bilan! de sfârºit de an al publica!iilor,acelaºi ton contestatar fa!ã de o presã prea pu!in deschisã ideii de noutate. În schimb, în opinia sa,„Revista Funda!iilor Regale” de sub actuala  conducere a lui Camil Petrescu pare a fi „cea mai bunãrevistã care s-a scris ºi se scrie în limba româneascã”4. ªi revista „Azi” se bucurã „de simpatianelimitatã a tinerilor”, consideratã deocamdatã „un ideal spre care sã navigãm cu elanurile noastrealbe ºi sã nu ne lovim de mediocrizarea ei prea timpurie”5. Prietenie este arãtatã revistei „Vremea”,în care „faptul literar este la mare cinste”, care adunã în paginile sale „ce este mai select ºi elevat”.Semnatarul articolului aruncã ºi el sãge!i asupra „Convorbirilor literare”, a cãrei atitudine fa!ã detinerii colaboratori îl contrariazã. Dupã câteva numere în care revista a cunoscut „o transfuzie devia!ã nouã, asigurându-ºi colaborarea fruntaºilor noii genera!ii”, s-a revenit la o revistã„anchilozatã, pergamentoasã, în care fosilele unei culturi se încãpã!âneazã sã rãmânã în acestdomeniu cu mentalitatea anului 1910”6. Iatã motivul pentru care „tinerii s-au retras fãrã explica!ii ºi fãrã scandal”. În aceeaºi parte a baricadei se aflã revista „Ramuri” de la Craiova, care „suferã dedebilitate”. Fiind o revistã postsemãnãtoristã, nu avea legãturã cu ideile novatoare ale tinerilorcondeieri afilia!i „Frizelor”. Dupã locul apari!iei, revistele sunt împãr!ite în bucureºtene ºiprovinciale. Un „of” exprimat pe ton ritos: tinerii oneºti din provincie nu pot ajunge la publica!iiledin capitalã (visul oricãrui scriitor provincial) din cauza mentalitã!ii „capºiste”, „de moravuridetestabile”, care bântuie lumea scriitoriceascã. Dupã opinia mali!ioasã a semnatarului articolului,sunt ºi tineri scriitori care au adoptat „tehnica periatului”. Printre cei care se complac a fi adula!i estearãtat cu degetul Zaharia Stancu, mai ales pentru volumul tradus din Esenin, „deºi i s-a contestatpaternitatea traducerii”. O cronicã din luna iunie la volumul amintit, semnatã N. K. (NicolaeCantonieru) – în care aprecierile sunt mai mult decât favorabile: „Credem cã d. Z. S. s-a apropiatîndeajuns de ceea ce este specific în arta lui Esenin (...). Considerãm cã meritul traducãtorului estecu atât mai mare, cu cât nu s-a rezumat la o tãlmãcire rece, ci a putut reda însãºi sensul acestorconfesiuni”7–, demonstreazã inconsecven!a în atitudine, practic delimitarea de afirma!iile coleguluide redac!ie M. Chirnoagã. Ar fi o explica!ie: libertatea exprimãrii opiniilor, principiu de bazã de lacare au pornit întemeietorii revistei. Cât priveºte Antologia poe!ilor tineri a aceluiaºi Zaharia Stancu,în calitate de antologator, i se reproºeazã subiectivismul, criteriul selec!iei fiind „fructulprieteniilor”, nicidecum cel valoric. Un alt „regizor” în ale presei este I. Valerian, care conduce„gloaba cu numele de «Via!a literarã»”.8 Ce a declanºat supãrarea criticului braºovean, tonul cuaccente exagerate? Mai mult ca sigur articolul-program al revistei bucureºtene, semnat de G. Murnuºi I. Valerian, în care se afirmã: „Literatura româneascã de azi, ridicatã de o micã parte dinreprezentan!ii ei la rangul de mare literaturã, dar coborâtã de cei mai mul!i la nivelul de diletantismpericulos are nevoie de o temeinicã orientare”9. Pe de o parte, tinerii grupa!i în jurul „Frizelor” s-ausim!it leza!i în demnitate, iar pe de altã parte, „orientarea” de la centru, adicã din capitalã, le repugnã.Nici revistele provinciale nu scapã de criticã, deoarece s-au contaminat de dezbinare, primândinteresul. Ideile expuse se gãsesc vehiculate în alte articole, pe care redactorii le doreau de opinie. Înaceeaºi sferã a considera!iilor generale privind mersul literaturii se înscrie ºi articolul de la rubrica
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4 Ibidem, p. 8.5 Ibidem, p. 9.6 Ibidem, p. 8.7 Ibidem, nr. 4/1934, pp. 10-11.8 Ibidem, nr. 10/1934, p. 9.9 „Via!a literarã”, 1926, nr. 1, p. 1.



„Note”, Exerci!ii pentru cãlcarea inimii10, fãrã semnãturã, dar mai mult ca sigur cã, prin argumente, îi apar!ine lui Mihai Chirnoagã. Dupã ce se afirmã cã „revista «Frize» se ridicã modest, dar impunãtor, fãrã comitete ºi comi!ii, fãrã subven!ii ºi fãrã maeºtri mari ori mici”11, deci cu totalã independen!ãfinanciarã, atacul este îndreptat împotriva câtorva scriitori braºoveni, Cincinat Pavelescu, IonFocºãneanu, Ion Al. Bran-Lemeny, ºi amendatã lipsa de informa!ie a unor gazetari din Bucureºtiprivind mersul literaturii în provincie, implicit ºi în Braºov.Prin atitudine, „Frize” ºi-a creat duºmani. Cel mai înverºunat a fost profesorul sibian PimenConstantinescu, care a dus o campanie de presã contra revistei, cerând chiar interzicerea publica!iei.Scandalul s-a mutat pe câmpul de luptã, ajungând de notorietate. Denigratorul este provocat la duelde Mihai Chirnoagã. Ultimul, fiind ofi!er activ, este pedepsit pentru un asemenea act de bravurã, fiind acuzat ºi de promovarea literaturii subversive. I se interzice sã semneze în presã cu numele sãu, aºa cãapeleazã la pseudonimul Emanoil Radian. În ultimul numãr din 1935 apare un articol nesemnat,Protest contra lichelii culturale (licheaua fiind Pimen Constantinescu), din care !âºneºte revoltaredactorilor fa!ã de acest „specimen”. Atitudine fa!ã de vehemen!a lui Pimen  Constantinescu va luaºi M. Blecher într-o scrisoare expediatã din Roman redac!iei ºi publicatã în „Frize”: „Întâmplareaodioasã ºi abjecta dela!iune a cãrei victimã este prietenul nostru Chirnoagã nu pot decât sã mãrevolte profund. Procedeele poli!ieneºti în general ºi mai ales în literaturã trebuiesc înfierate cutoatã scârba ce-o inspirã. Transmite!i-i prietenului nostru toatã simpatia mea ºi primeºte te rogasigurarea celor mai bune sentimente”12.Nefiind o revistã de promovare a unei ideologii literare, „Frize” prezintã pasager preocupãri deesteticã ºi istorie literarã. În articolul Între modernism ºi tradi!ionalism13, semnat de N. Cantonieru,aflãm câteva considera!ii fãrã prea multã consisten!ã, temperat exprimate, despre cele douã conceptecare suscitau discu!ii în presa literarã. Dupã propria pãrere, ele pot coabita, mai ales cã termenii nuerau suficient în!eleºi. De asemenea, sus!ine depãºirea lirismului subiectiv al secolului al XIX-lea,înnoirea mijloacelor de expresie, introducerea în sfera de inspira!ie a realitã!ilor „pe care civiliza!ianoastrã ni le aruncã la picioare”14. Combate pesimismul literaturii, cu toate cã sesiseazã o „tradi!iea progresului”, exemplificat de prestigiul „Junimii”. În ciuda pledoariei pentru modernism, gãsim ºirezerve fa!ã de „extravangan!a” unor reviste: „… suntem contra unui exces de ininteligibil ºi scabrostip «Unu»”15. Finalul – „Tânjim dupã o continuã asimilare a mijloacelor de împrospãtare ce nevor duce sigur spre crearea unei mari literaturi, tinzând la integrarea ei în linia operelorliterare”16 – pledeazã pentru o literaturã nouã, atât ca inspira!ie, cât ºi ca modalitate artisticã, vizândprin aceasta ieºirea din anonimat.„Frize” nu prezintã în mod expres preocupãri de criticã literarã. În mare mãsurã, aceasta ia forma unor recenzii de actualitate literarã, unele conjuncturale. În privin!a calitã!ii, sunt mai mult fulguranteaprecieri. Sunt recenza!i, pe lângã colaboratorii revistei, mai ales cei tineri, ºi câ!iva scriitori afirma!icu care recenzen!ii au afinita!i. Din prima categorie se bucura de aten!ie  Traian Chelaru cu volumulExod, Theodor Constantin cu Stan!e pentru nemurirea altora, E. Ar. Zaharia cu Minois sau TeofilLianu cu Cer valah. Ne atrage aten!ia lipsa de dogmatism estetic în receptarea noutã!ilor literare ºitonul critic. Despre romanul lui B. Jordan, Vitrina cu pãpuºi de por!elan, Aurel Marin noteazã: „Încartea aceasta însã unele influen!e prea evidente ar putea lipsi împreunã cu o întreagã serie deamãnunte ce ar putea de asemenea sã fie înlãturate având în vedere bogã!ia de nota!ii personale ce
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10 „Frize”, nr. 9/1934, p. 9.11 Ibidem.12 Ibidem, an II, 1935, nr. 6, p. 2.13 Ibidem, nr. 2/1934, p. 2.14 Ibidem.15 Ibidem.16 Ibidem, p. 3.



abundã în toatã cartea”17. Unele recenzii sunt inabil redactate. De dragul spiritului critic,ambiguitatea în exprimare ridicã semne de întrebare, ca aceastã afirma!ie a lui Aurel Marin desprevolumul de poezii Întrebare de stele, semnat de Victor Stoe: „Poezia sa minorã, dar de subtilenuan!e prezintã frumuse!i noi în poetica româneascã”18. Cât priveºte romanul lui Petru BelluApãrarea are cuvântul, un succes de librãrie la vremea apari!iei, aprecierile critice sunt exacte. Esterelevat „tragicul de esen!ã inferioarã gen 15 lei” ºi amendatã lipsa de imagina!ie care involuntarduce la „lipsa de efect artistic”19. În schimb, despre volumul lui Tristan Tzara Primele poeme urmate de Insurec!ia de la Zurich, prezentat de Saºa Panã, numai cuvinte apreciative: „Poemele d. TristanTzara au mare pre!. Întâi pentru cã au frumuse!ea simplitã!ii sentimentelor, o frumuse!e primitivã,apoi pentru cã ele formeazã fundalul pe care s-a ridicat o întreagã poezie aºa-zisã modernã.Embrionar gãsim în «poeme» toate tendin!ele acestei poezii”20. Sunt afirma!ii de recunoaºtere a luiTristan Tzara ca promotor al poeziei moderne. Un scurt comentariu despre volumul de versuri Corptransparent de M. Blecher semneazã Mihai Chirnoagã, din care citãm: „Întâi o mãrturisirepersonalã. Sunt mul!umit cã mã aflu printre cei dintâi care scriu despre M. Blecher, acest poet cumultiple rezonan!e, nerealizat desigur, fiindcã claviatura sa urcã toate scãrile lirice ºi escamoteazãcu frumoase realizãri, atât curentul tradi!ionalist precum ºi extrema cealaltã”21. În tot cazul, M.Blecher a fost cultivat de tinerii grupa!i în jurul „Frizelor”, fiind asimilat cu un simbol al poezieimoderne eliberate de influen!e învechite cu prizã încã la unii intelectuali braºoveni. ªederea sa laBraºov pentru câteva luni era comentatã cu însufle!ire în „Frize”: „(...) L-am gãsit aici, la Braºov,prãbuºit în labirintul sufletului sãu, ca într-o mare de satisfac!ii, înfrângeri ºi victorii proustiene, decare-l apropie boala care genereazã geniul. Revista «Frize» se va onora, în numãrul viitor, sã-ipublice o schi!ã. Anul acesta îºi deschide por!ile larg pentru intrarea unui mare talent. Scriitori,însemna!i-i numele! El se numeºte simplu M. Blecher”22.Literatura publicatã în paginile revistei confirmã cele afirmate anterior: antrenarea tinerilorscriitori prin deschidere spre toate provinciile româneºti. Cum nu ne putem opri în amãnunt la fiecaredintre autorii publica!i, men!ionãm doar câteva aspecte care ni se par mai interesante. Poezia a fostcultivatã cu insisten!ã, dovadã cã nr. 4 din iunie 1934 al „Frizelor” este dedicat în întregime liricii.Deschiderea se face cu un scurt argument, intitulat Pentru poem: „Revuistica româneascã prezintã oimpresionantã florã poeticã. (Diletan!ii, aceºti minuna!i purtãtori de fãclii, ca în toate timpurile ºi de toatã mâna, îngroaºa stihuirea adâncã a celor chema!i). Abunden!a liricã din ultima vreme, însã,este nãscutã sub dublul semn al evolu!iei ºi al diluãrii. Avem oroare de o întreagã produc!ie poeticãprovincialã, fãrã orizonturi, de un sentimentalism eftimian când nu e de un modernism plat,incoerent”23. Model de revistã pentru tinerii braºoveni sunt „Biletele de papagal”, „un creuzot încare se amestecau substan!e extrem de variate, pentru a realiza o cerin!ã, e adevãrat elementarã aartei, a cuprinde o întreagã spiritualitate, a îngloba specificul românesc în poezie, într-o epocã”24.În primitoarele pagini ale revistei, pe lângã poe!ii braºoveni ªtefan Baciu ºi Aurel Marin, îi gãsim ºipe Vladimir Cavarnali, Pavel Nedelcu, Al. Cãlinescu, Th. Scarlat, Traian Chelaru, Constantin Salcia,Teofil Lianu, Iulian Vesper, Silviu Roda, M. Streinul, Ovid Caledoniu, unii membri ai grupãriibucovinene din jurul revistei „Iconar”. Sensibili la influen!e, poe!ii la care ne referim permit sã seîntrezãreascã traiectoriile esen!iale ale sensibilitã!ii specifice timpului. Abordarea directã amodernismului, fãrã a avea clar termenul, nu are rezultatul scontat, produc!iile literare fiind în multe
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17 Ibidem, nr. 3/1934, p. 11.18 Ibidem, nr. 4/1934, p. 10.19 Ibidem, nr. 9/1934, p. 8.20 Ibidem, nr. 4/1934, p. 10.21 Ibidem, nr. 6-7/1934, p. 10.22 Ibidem, nr. 5/1934, p. 12.23 Ibidem, nr. 4/1934, p. 1.24 Ibidem.



cazuri un melanj de modernism (cu toate variantele sale) ºi folclorism. Aºa se face cã valoarea unorcolaboratori, unii uita!i, este pusã sub semnul întrebãrii. În ceea ce priveºte proza, semnatã de M.Chirnoagã ºi N. Cantonieru, rar B. Jordan, dihotonia tradi!ionalism – modernism este vizibilã prinidentificarea celor douã orientãri, una cu radãcinã în semãnãtorism, cu evolu!ie spre un realism alobserva!iei psihologice, cealaltã, ataºatã simbolismului.Redactorii erau preocupa!i sã facã din „Frize” o revistã de !inutã. Numai cu aceste semnãturi nuse putea intra în circuitul publica!iilor cu oarecare rãsunet. În aceastã situa!ie, se apeleazã lacolaboratori deja impuºi în plan literar, prieteni ai revistei. Gãsim numele Elenei Farago, ºi al lui GeoBogza cu douã poezii: De vorbã cu M. Blecher ºi Oraºe triste!i. Este publicat avangardistul SaºaPanã. Dupã cum fusese anun!at, M. Blecher apare cu proza Ix – Mix – Fix. Nu lipseºte nici simbolistul Mircea Pavelescu, nepotul lui Cincinat Pavelescu.Cele câteva traduceri din consacra!ii Paul Valéry ºi Apollinaire, dar ºi din Nicolae Rainov,Pierre Unik, Shane Leslie – aceºtia din urmã grupa!i sub titlul variabil Poezie tânãrã/liricã modernã–, dau imaginea totalã a avântatei publica!ii braºovene.« Frize », une revue moderniste de BraºovRésuméMême si elle a eu une brève existence, depuis le mois de mars 1934 jusqu’aux mois dejuin-juillet 1935, la revue « Frize » (« Frises ») a marqué la vie culturelle de la ville de Braæov. Ses rédacteurs ont encouragé la littérature moderne, en promouvant des jeunes écrivains detoutes les régions du pays. Avec un développé goût pour la fronde, la revue porte la marque de« l’éclectisme », non affiliée à aucune idéologie esthétique ou sociale-politique, ce qui explique sonindépendance. A part les débutants ou les écrivains du moment, dans les pages de la revue sont publiés aussi des écrivains consacrés, tels Geo Bogza, Elena Farago, M. Blecher ou Saæa Panã. Notre article est un premier essai d’évaluation esthétique et littéraire de la revue « Frize ».
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