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O carle discretà. aseilleni autor-ului sàu. î5i t-àcea drum
càtre ratturile bibliotecilor çi de aici càtre puçinii exegeli bar-

bieni. Se întîrnpla în 201 i. cînd Editura Curtea veche publi-
ca, în colec[ia .,§tiin1à, spiritualitate, societate" coordonatà

de Basarab Ï.{icolescu ;i Magda Stavinschi" exceplionalul
studiu a[ profesorului Theodor Codrearru intitulat lon Burbu
,yi spiritutilituteo rrsrnûnerrsc'ri nttxlerrt(t. Ernr.eti.vrnul

t:unonit'l. Însà parcursul discret ai càr1ii a fbst. pentrLt scuttà

vreme. deturnat prin acordarea Premir-rlui pentru criticà ..Titr"r

Nlaiorescu" al Academiei Românel. Existà càr{i
excep{ionale care trec neobsen'ate. într-o lurte în care intbr-
ma{ia pàtrunde neselectiv. în at'ara oricàror grile valorice'
prin canale diferite, în coduri diterite. §i aceasTa ar fi tbst una

dintre eie clacà, dupà o vialir dedicatir c'ulturii ronrâne. profe-
sorului Theodor Codreanu, retras discret printre dealurile

Hu;ilor. cel mai înalt fbr ;tiintific rornânesc nu i-ar acorclat

acest prerniu. ràspliitind ast{el munca unui cdtic ;i istoric lit-
erar de exceptie. care a trlldit o via{à pe opera eminescianà ;i
a deschis orizontr.rrile unei paradigme c-e l'a face cu siguranlà

carierà: paradigma transmodernà. Existà. din pàcate. în rîn-
dul scriitorilor români çi o senzalionalâ goanà dupà gloria cu

oric:e pret în timpul vie{ii, clupà constructul unei imagini (.li a
unei pozilii aferente) care sâ conducà 1a un anumit tip de

rapofiare 5i o anumità cotà de pialà (çi vandabilitate) a operei

lor. Theodor Codreanu ;i-a construit. în schimb. un drunr
propriu. într-o provincie nobilà. a înaltei exegeze (pentn"r a

ne ruporta, de pildii. la una dinfle actualele tenre ale dezba-

terilor cdticii autohtone, centru-perit'erie). ofèrind unui pub-

lic-1intà mai raf inat (;i mai raretlat. cleopotrir,à). cîteva mii cie

pagini. cuprinse în opt studii ample dedicate lui Enünescu si

multe alte zeci de studii si eseuri risipite în paginile unor
publicalii çtiinlitjce 5i literare clin larà 1i din strâinàtate. Ar ti
pàcat. cred. ca rezultatr"rl unei munci începtrte în urmà cu ,15

de ani, odatà cu primele întrebàri ràscolitoare pe marginea
inegalabilei crealii barbierle. sà nu tie adus în lurnina recep-
tàrii prin intennediul rer,istelor literare. màcar ca semn de

carte, chiar dacà acest lucru se produce la trei ani cle aparilia
càrtii.

Doar autentica dorintà de cunoastere. alrtorul asumîndu-
si .,r,ictoria în întrîngere". ar putea sà-l conducà pe cineva în
concentriirile semantice barhiene. în ariornatica unui atît de

tlificil poet. revendicat de avangardti ;i de modernitatea
tradilionalà deopotrivà. asociat. pe rînd. valélysrnului, mal-
larméi smului. spiritr-rali smului precreltin 1. a. m.d.
Argumentul lui Codreanu (preluat ;i pe coperta ultimà a

luc'ràrii) este hotàrîtor si ctepàrteazà. posibil. càutâtorii în lit-
eratura obscurà sau în ermetismul sintactic mallarméan. de
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ce nu chiar si pe cei convin;i de modernismul barhian sau cle

deschiderea sa spre âvangardà. de lucrarea în cauzà:

Marea contribulie a 1ui lon Barbu, în estetica secolului

trecut, este enneti.çnrul c'urtortic, sintagmà prin care poetul a

lintrt sà se delimiteze de erunetisrnul .fiblogic mallarméan.

Metodologia cercetàrii noastre line de noul coRtext al lrun.s-

tlist'ililinurittiyii, iar fundamentul estetic ;i ideatic e un pas

càtre ceea ce am numit, într-o cafte recentii. tru,tsfit{tderni.srtr,

în rapofi cu care lon Barbu este Lln precursor. alàturi cie con-

temporanul sàu Lucian Blaga. anrbii întemeietori ai eonului

dogmnTit'. Altminteri. unul dintre capitole. ..Întocma-

dogrna". aratà protundele afinitàti dintre cei doi. Destinul a

fàcut sà se nascii ;i sà moarà în aceia;i ani. Poate nu e lipsit
de intercs sà evoc faptul cii Basarab lüicolescu gàsea în

ternarul Erninescu * Bla-ua - Barbu axa iilndatoare a spiritu-

alità1ii românesti rnoderne. (p.7-tt)

În acest cadru al necesitàtii înlesnirii accesului la creatia

barbianà. Theodor Codreanu a tâcut apel la o tehnicà mai

putin propice desfiisuràrilor textuale critice si mai degrabà
justificatà în deruiàrile epice: cea a contrapunctlllui.
Abordarea este. a;adar. trlolilbnicà, dar în înlelesul unei

orgarticitâti care aminteste de rnetafora cromunicalionalà a

orckrestrei (nu întîmplàtor tehnica aceasta a contraptrnctului
este împrumutatà din compozilia muzicalà), presupunînd

sLlprapuneri discursive într-un tot organic. nedisonant, pe

teme barbiene clerit'înd din sau consonante ctt temele majore

ale culturii rontâne. §i pentru a creâ aceastii consonan{ii.

deschiclerea însii;i. în prirna parte. intitulatà ,,Înfiuntîlrcl crit-

ica". se realizeazà printr-un capitol nttntit Purtt'l cle

1rurt'erlere, pentru Ca cea de-a cloua. Ennefismttl t'uttrtrtit'. sà

se încheie cu un capitol l9 reluînd titlul pàrtii ;i completîn-
dn-l cu sintagnta Finul t'{Nûrupurtt:Tit'. Rare asemenea

demersuri în critica ;i eseistica româneascâ (arn mai întîlnit.
de piidà, corllpozitie contrapuncticà în Fiinyu tnuîit'rtlrî a lui
Aurel Ion Brunlarll. un alt mare discret al literatr"rrii rotnâne

contenlporane ).

A;adar, dor"rà pàrli în care sînt puse îrt oglincià. metodic.

perspectivele unei critici care l-a çi deter:ninat pe Barbu sâ

renunte la literaturà (atirmalia sa. .,tYId tem c'èi nici ktvinesut
nu mi-u înleles poe*ir.l'. înso1incl ca motto pritna parte).

cleschizînd perspective interpretative. mai mult sau mai pu{in

apropiate înlelegerii în consens cu intetio uuctoris. respectir'

perspectivele nnei intelpretàri în acord üLl pâracligma trans-

nrodernà" consonantà atît cu intenîio uuctori.,ç" cît ;i cu irûen-

tio operi.s. §i pentru a sublinia aceastâ apropiere. sà ne retèr-

im strict la rcaclia barbianà într-o scrisoare din 1959.

adresatà lui Filip Enescu (Opert II, p. 997). pe care o retlâ

CONORBIIaI LITERÂR.E

'tt(t, À2 ) â- ü*{rru
zc/{



Codreanu spre a deschide calea spre errnetismul canonic cu

ajutorul aparatului critic transmodern :

NIà lac emului lui Ntallarmé. neobservîncl cà era:etisrnul
lni Iv1allanné e ,filologit'. iar al mell e canonic (reducerea

expresiei la o fbrmà ccrnonirit. cu atît mai pu{ini tenneni
parazitari. în sensul reducerii ecualiei elipsei la fbrma canon-
icâ). (p.63)

Iatà. açadar. nu tloar o posibilà explicalie er gestului lui
Barbu (dmbaldian îr: esen{à) de a pâràsi poezia. ci ;i sursa de

la care izvoràçte dorinla unei reinterpretâri. pe alte coordo-
nate. în limitele altui orizont paradigmatic. Plecînd, aladar.
de la contestarea de cÉtre Barbu a grilei lovinesciene de lec-
turà, si prin aceasta în1eie--uînd contestarea tuturor celor care

àu operat ulteriùr pe materia poeticâ barbianà cu ..instrunren-
tanrl cuitural lo,',inescian" (p.17 ). Theodor Codreanu trece.

în prirr:a parTe. în revistà perspectir,ele antume ale lui §erban
Ciocr-rlescLl. Perpessicius. Pompilir.r Constantinescu. A1.

Philipicle. G. Câiinescu. Al. Paleologlr, T. Vianu saLr Ovid S.

Crohrmàhliceanu. dar 1i c'ele postume ale 'lui Basarab

Nicolescu. fulandics Gyôrgy. Solomon N{arcus. Dorin
Teodorescu. Etrgen Simion. Ivlarin N{incu. Ivlircea
Cr:lolenco 1i al1ii. Avern. pnn Llrmare. o punere în iliscu{ie a
lr-rcr"irilor unor critici care s-au exprinrat în timpul vie{ii lui
Barhu. din care singuml nerepurliat a tbst At. Paleologu (fatà

de ceilalçi reaclia tiind imediatà ;i tarà menajarnente; de

pildà. la decizia câlinescianir de a îl sitna în proxirrritatea

avirngartlei poetul a ràspuns vînzîncl a doua zi Lçtoriu literu-
turii ramûrze. .. pe câre tocmai o achizilionase) în raport cu

critica postumà. plecînd de ia retnarcabilul eseu al iui
Basarab Nicolesctt. Cos nutlog,itt,,Jocului .çet'urul", criticatà
de ..r,echiul marxist" (p. 69) Ovid S. Crohmàlniceanu. N{erità

scos în evidenlà modui în care 'Iheodor Codreanu îsi asumà

separarea apelor exegezei harbiene, asumîndu-si proximi-
tatea icleaticà a lui N icolescu (pàrintele transdiscipiinaritàtii ).
dar în rapofi c'u Barbu situîndu-se. mai degrabà, în proximi-
tatea interpret.lrilor lui Mandics Gyôrg"v. Solomon NJarcus çi!

IVIarin Mincu.
Cît priveste interyretarea ennetisrnului canonic, constînd

în reevaluarea prejuclecà1ilor privitoare la opera barbianà.

Ttreodor Coclreanu parcurge sistematic palii
înlelegeriilexplicârii conceptului. de la antimodernismul
manifest. prin calea fenomenologiei, càtre increat qi ritmui
pur al acestuia. dezbràcînd. consonant cu inten[ia barbianà.

critica literarâ anterioarâ cle parazitismul ideologic. l.iu
întîrnplàtor Theodor Codreanu î1 situeazà pe Barbu în prox-
imiratea lui Eminesclr. cei care proiectase cu aproâpe jumà-

tate de veac înaintea sa situarea poeziei în rrzlns-logic ;i
trans-lingvistic, nu întîmplàtor Codreanu îl situeazà pe

Nichita Stànescu în proximitâtea lui Barbu. prin aceeali
materie translingvisticà. prin necuyînt. Iatà cum argll-
menteazà criticul moldav punctul de vederc:

(...) scrierea originarà este translinquisric'r7. iar poezia. ca

scdere originart. nu face exceptie, însà cei rrrai mulçi o reduc
la o urlc'i rt tutîil*tlui. Este si marea eroare a poeziei mod-

effre. de care i§ichita Stânescu a încercat sà se delimiteze. el
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fiind unul dintre primii poeli transmoderni postbelici, care ir
ghsit în Erninescu ;i în Ion Barbu înainte-mergàtori. (p. 136)

Aceastà interpretare din partea a doua a lucràrii, în cheie
transmodem(ist)à * ref.erenlialà pentru exegeza barbianà -,
se încheie în nota contrapuncticà. concluzivâ în rapofi cu
perspectiva ermetistà :

Ambii poeti [n.a. Mallamré 5i Bar"bu] considerà cà difèr-
enta dintre limbajul poeziei ;i cel uzual sau al prozei este

datâ c1e yer'§, nu cle cuyînt. Mallarmé vine cu ideea
îndràzneatâ L'à r,ersui este echivalentul cuvîntului: com-
binînd nrai rnulte vocabule^ versul prorluce .,un cuvînt nou,
tûtal", izolînd. astf'el. Iimbaiul poeziei de cel uzual, utilitarist.
Cine vrea sà ,.în[eleagà" poezia este ohligat sâ înve{e o nouà
limbâ. cea într-un singllr exernplar, a poetului-inovator. De
aceeil. clin punctul de vedere al limbii comune. poezia tctce, e

necutînr. cum va spune i§ichita Stànescrr. Pentru Mallarmé.
tïu'ereu devine marca poemului ideal, ,.în alb". Dacà poezia

r1u corrlunicei nimic. atunci eâ nlr tbloseçte la nimic. e doar un
joc: .,La ce fblosesc toate acestea'l La Lln joc"" ..un joc amàgi-

tor cu adevârul", cum completeazâ Hugo Friedrich. Replica
iui Ion Barbu: ^iot' setwrl. Se pare L-â de aici începe çi
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despà4irea ceior doi poeti. Peste ani, jocul filologic mallar-
méean va fi preluat de rnodernism. de avangarde ;i de post-

modernisti: în schimb, .1rsc'ul set'tutd barbian continua sâ fie
secretul ermetismului canonic. (p. 32q)

Dar care joc secund. iatà. prin lucrarea lui Theodor
Codreanu. se deschide în cheie transmodern(ist)à. Acesta

este si meritul principal al criticului. care se bucurâ, astt'el.

prin prestigiosul premiu acordat de Acadernia Românà. si de

o fbnnà de recunoa;tere a etbrturilor sale de confi-gurare a

orizontului paradi-umei transmûdente. care of-erà cheia lec-

turii. Chiar dacà rneritele sînt rnultiple raportÉ1t la acest

studiu, 1i este sutîcient sà enumeràm: situatea împotriva
curentului si vefiicalitatea în apàrarea Llnui adevâr în rapoit
cu nedreptatea lui Nicolae Manolescu vizavi de interpretarea

lui Marin Mincu. dar ;i vizavi de Barbu, înleles ca tiind un

.,r'eleitar cultural. îndeosebi tllosofic". remarcabila capaci-

tate de anaiizà a geometriei ritmice barbiene. în acord cn

geometria ritmicà eminescianà çi cu posibilità1ile poetice ale

lirnbii române. apropierea crealiei barbiene de cea blagianà.

pr-in remarcabilul capitol 15 ..irttocmc-dog,n1ü" etc. Theodor
Codreanu a preferat sà ràmînà discret si prot-und. asumîndu-

;i pînà 1a capàt ,.\,ictoria în înfrîngere". Atitudine care n-ar

strica în subiectivismul critic tà1i1 din zorii unei extrarnoder-

nità1i càreia îi putern zice. cel pulin pînà cînd exterioritatea o

va nrlmi altfel. trun.smodemiT«te.

Note:
1. Theodor Codreanu. (201l). Ion Borbu si strtirintali-

l«teu româneusL'u ntotlernu. Ermetistnul cunctnit:.

Bucuresti: Editura Curtea veche, 392 p.

2. Ceva mai înainte. ,,deturnarea" se protlusese ;i prin:
prenriul L'=niunii Scriitorilor. Fiiiala larsi (2012), premiul
pentru crjticü si eseu al revistelor Poesi,s (Satu Mare, 2Al2)
;r al Convorltirilor literure (ta;i, 2012).
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