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Ion Barbu, probabil cel mai dificil poet al secolului proaspăt încheiat, cu 

siguranţă unul care nu şi-a căutat repere autohtone, fiind şi prin aceasta o pildă 

extraordinară pentru literatura română , nu s-a bucurat de aşa-numitele „vârste 

ale receptării” operei, ci a fost, mai degrabă, analizat în cadre paradigmatice 

diferite, percepute ca fiind deschideri literare, în realitate „îngrădiri” în limitele 

orizontului paradigmatic din care provenea critica. Marin Mincu punea aceste 

interpretări sub semnul ideologicului, afirmând că exegeza poeziei lui Ion 

Barbu, cu rarisime excepţii, nu a depăşit până în prezent (din păcate!) stadiul 

unei interpretări pe care, dincolo de diferenţele inerente dintre diverşi interpreţi, 

am numi-o « ideologică ». 

Ne aflăm, pentru început, în plină maturitate a modernităţii literare româneşti, în 

care „poetul nou”, dând speranţe de confirmare a teoriei sincroniste, era văzut de 

Eugen Lovinescu drept cel ce avea să îmbogăţească literatura „prin vigoarea 

poetică şi noutatea concepţiei”. Dar Barbu se va îndepărta de orizontul 

occidental al „Sburătorului”, în ciuda consideraţiei pe care i-o purta criticului 

fălticenean . „Mă tem că nici Lovinescu nu mi-a înţeles poezia”, avea să afirme 

Barbu mai târziu. Interpretată drept excesivă, cel puţin în ton, reacţia lui Ion 

Barbu viza mai degrabă limitele unui cadru care nu permite deschiderea, ale 

unui „modernism” care încorseta, care nu îngăduia larga respiraţie poetică: 

„Modernism e un cuvânt impropriu sau, aplicat poeziei, de-a dreptul ocară” , 

afirma poetul în 1927 şi tot atunci justifica: „În poezia mea, ceea ce ar putea 

trece drept modernism nu este decât o înnodare cu cel mai îndepărtat trecut al 

poeziei: oda pindarică” . Dar, mai mult de atât, reacţia apărea abia după ce 
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Lovinescu catalogase prima etapă a creaţiei barbiene ca fiind parnasiană 

(prejudecată care abundă în exegeza barbiană) şi, mai ales, după ce constatase 

încheierea prematură a acestei etape, în dauna unui balcanism de expresie 

tributară lui Anton Pann. Pentru cel care considera, aşadar, obligatoriu pentru 

cultura română să se bucure de lumina apusului: 

În veacul şi de la locul nostru, lumina vine din apus: ex occidente lux! Progresul 

nu poate deci însemna, pentru noi, decât fecundarea fondului naţional prin 

elementul creator al ideologiei apusene (...), orientarea lui Barbu spre spaţiul 

cultural balcanic a fost considerată degradantă în raport cu o societate 

modernizându-se prin imitaţie în raport cu Occidentul superior. La Lovinescu s-

a născut, prin urmare, o receptare „secundă”, o a doua vârstă a receptării 

barbiene, în care lirica matematicianului a devenit dintr-o dată antimuzicală şi s-

a autohtonizat pe baza unei incapacităţi primordiale de a ne adapta la civilizaţia 

apuseană şi a necesităţii de a reintegra condiţiile vieţii orientale, de foste raiale 

turceşti, cu suflet fatalist, cu murdărie pitorească .  

Or, cele două etape ale receptării total opuse în limitele aceluiaşi orizont 

paradigmatic sunt doar faze ale manifestării unei incapacităţi comprehensive în 

raport cu complexitatea fenomenului Barbu în literatură. Ele nu reprezintă 

simple „vârste ale receptării”, ale lecturii de tip modernist, ci poziţionări 

univoce, în oglindă, pe aceeaşi axă interpretativă, dar privind din sensuri 

diferite. Acelaşi orizont modernist avea să fie întâlnit atât în perioada 

interbelică, cât şi dincolo de aceasta, chiar în actualitate. Acelaşi orizont a 

modelat şi textele critice semnate de Șerban Cioculescu, Pompiliu 

Constantinescu, Al. Philippide, Tudor Vianu, G. Călinescu ş.a. Probabil că 

gestul rimbaudian al poetului de a renunţa la poezie a venit firesc, după luări de 

poziţie împotriva „modernismului” şi „repulsivului sincronism”. Refuzul 

categoric al unor interpretări ale poeziei barbiene ca fiind moderniste de linie 

sau rupând barierele modernismului tradiţionalist prin avangardă i-a determinat 

pe unii comentatori să îl considere pe autorul Jocului secund orgolios, selectiv, 
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chiar „veleitar” în critică şi eseistică. Iar aceste remarci aveau să construiască, pe 

filiera E. Lovinescu – G. Călinescu, o imagine pe care i-a întregit-o, în limita de 

elasticitate a extinderii orizontului modernist, Nicolae Manolescu, cel care îl 

considera un autor ambiguu, al unor pagini „de-a binelea aberante” expuse cu o 

anumită agresivitate. Interpretarea modernistă, pe axa E. Lovinescu – G. 

Călinescu – N. Manolescu, extinsă pe durata unui secol, nu poate fi înţeleasă ca 

„vârstă a lecturii”, dar nici nu a putut satisface nevoia unei refocalizări. 

Intrând în nişa textualistă, în limitele unui orizont postmodernist parţial extins 

dincolo de cele ale modernităţii respinse inclusiv de Barbu, Marin Mincu încerca 

în 1981 o repoziţionare metodologică şi o recontextualizare a poeziei barbiene, 

dinspre nişte întrebări fundamentale:  

Cum să pătrunzi în universul imaginar al poetului celui mai încercat de critică, 

ce itinerarii noi să străbaţi şi înarmat cu ce instrumente să ajungi la capătul 

drumului ?  

Mincu pleca de la rigori de ordin metodologic, dar pentru justificarea 

repoziţionării, în condiţiile în care opera barbiană i-a marcat cariera literară şi 

universitară, propunea abandonul încadrării şi apelul la intuiţia critică, în 

înţelesul dat de Dámaso Alonso. În acest sens, el apropia câmpul ideatic barbian 

de cel al şcolii semiotice italiene şi de cel telquelist, „intuind” fundamentul 

textualist al acestuia. Textualizarea „intuită” de Mincu în paginile de literatură 

barbiană este înţeleasă drept devansare a epocii. Dar această descifrare în cheie 

postmodernă a literaturii barbiene avea să îl coste pe Mincu, acesta devenind 

subiectul ridiculizării în critica lui Nicolae Manolescu, istoric literar care, la 

rândul său, urma să găsească anticipări textualiste în Țiganiada. Evident, 

înţelegerea lui Barbu ca fiind textualist este exagerată – Barbu însuşi 

poziţionându-se împotriva tuturor -ismelor –, dar textualizarea intuită de Mincu 

vizează mai degrabă operaţia de „permutare” şi „transformare” de texte, poetul 

fiind, prin formaţia sa, aplecat spre dinamica textuală, spre operaţii. Theodor 

Codreanu, de pildă, comentând perspectiva lui Mincu, înţelege textualizarea 
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avant la lettre în opera barbiană ca fiind situată „foarte aproape de spiritul a ceea 

ce Barbu a numit ermetism canonic” . Recitind lucrarea lui Marin Mincu, 

abordarea acestuia pare mai degrabă transdisciplinară şi transmodernă, dar în 

lipsa unui cadru de operaţionalizare a instrumentarului transmodern la începutul 

anilor ’80, criticul oltean depăşeşte abordările moderniste clasice şi se situează 

în extramodernitate (sperând la eliberarea prin postmodernism). Făcând apel la 

singurul instrumentar care permitea situarea dincolo de limitele modernităţii, la 

instrumentarul care permitea gradul cel mai ridicat de flexibilitate operaţională, 

Mincu redefinea perspectiva transdisciplinară prin „intertextualitatea operei”.  

În acest cadru al lecturii, înţeles pe coordonatele pe care le propune Mincu, 

prima operaţie necesară este cea a re-contextualizării. Contextualizarea 

anterioară, a exegezei din timpul vieţii lui Barbu, de pildă, însemna o anumită 

grilă impusă de un anumit sistem cultural şi literar . Să revenim la convenţia 

noastră şi să numim acest „sistem cultural şi literar” paradigmă, în termeni 

kuhnieni, respectiv să înţelegem că interpretarea în orizontul paradigmei 

moderniste a unei poezii proiectate dincolo de acest orizont este imposibilă. 

Situarea pe axa E. Lovinescu – G. Călinescu – N. Manolescu nu poate oferi 

indicii necesari depăşirii paradigmei. Perspectiva lui Mincu merită apreciată nu 

pentru grila postmodernă de lectură pe care o oferă cititorilor, ci pentru 

încercarea de excedere a paradigmei moderniste.  

Eşecul interpretativ modernist, prin incapacitate comprehensivă, sau 

postmodernist, prin descentrare, au determinat menţinerea operei barbiene în 

obscuritate. Din acest considerent a apărut necesitatea reproiectării 

interpretative, cu asumarea „victoriei în înfrângere”. Construită pe consolidarea 

interpretativă transdisciplinară a studiilor lui Basarab Nicolescu, Mandics 

György sau Solomon Marcus, criticul Theodor Codreanu propune în 2011 o 

lucrare de referinţă în orizontul noii paradigme, transmoderne: Ion Barbu şi 

spiritualitatea românească modernă. Ermetismul canonic.  
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În noul cadru, orizontul interpretativ se modifică complet. În raport cu opera 

aperta, poezia lui Barbu este înţeleasă ca închidere, o închidere fundamentată 

axiomatic, care nu presupune hermetismul modernist, ci ermetismul canonic. 

Paradigma transmodernă, „singura care-l încape cu adevărat pe Ion Barbu” , este 

cea care duce dincolo de închiderea postmodernă poezia barbiană în înţelesul ei 

de metapoezie. Codreanu reuşeşte astfel să îl situeze pe Barbu în afara 

modernismului pe care poetul-matematician îl repudia. Interpretând poezia 

barbiană în raport cu sistemul de coordonate al paradigmei transmoderne şi în 

acord cu principiile poeziei antimoderniste în modelul Barthes: simplitate, 

filiaţie (raportare favorabilă la tradiţie) şi dezirabilitate , lucrarea lui Theodor 

Codreanu reuşeşte să configureze un nou cadru interpretativ pentru poezia 

barbiană, dar şi să legitimeze în mediul academic românesc interpretarea 

transmodernă. Calea deschisă de Codreanu necesită cel puţin luarea în 

consideraţie. Şi se cere exploatată în raport cu poezia barbiană. 

 


