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§I ]ICU TARITATEA GATOT ICÀ
A LUI IO}I BARBU

In originalul sàu studiu premiat de Academie.
Ion Bttrbu gi sStiritualitutea rontârtescd rnoclenrci.

ü"rneti.intut' cunortri' (ilbitura (itrtea ÿ bctie.

Bucuresti. 201 1), Theodor Codreanu analizeazâ con-

ceptia despre lunre çi artà a poetului-matematician în

contextul transdisciplinarità1ii, numindu-I, alàturi de

Lucian Blaga, un precltrsor a1 transmodemismului.
Prima parte a volumului inventariazà receptàrile crit-
ice ale poeziei barbiene. din irnecliata contentpo-
raneitate pînà în zilele noastre. în încercttrea cle a

defini conceptul de ermetism canonic, concept
enun(at de lon Barbu însu;i dar care nu a fbst bine

în{eles, fiind asociat de cele mai multe od etmetsmu-
lui filologic. Nu pu[ine sunt opiniiie care î1 nutnesc

pe lon Barbu un lnodern. un emul al lui Mallarrné.

üa mai tîrziu sà fie apropiat de textualisrnul post-

modemist. Poetul se dezice de multe dintre aceste

interpretàri. opera însàçi rezislîncl Ia diferitele alror-

dàri henneneutice. Theodor Codreanu sesi zeazâ

CO§I'ORBIRT LITEruTIIE

Gabriela

apropielile. tatonàrile. excesul de zel. inf'luen{ele dar
si intuiliile prezente în majoritatea exegezelor. care

nu au lost di.tse pïnâ la capàt datorttà ..uomplexelor

cle cultrrrà" caracteristice vieçii literare românesti sau

a preferin{elor pentru utla dintre fbrmulele poetice

tblosite de Barbu. O analizâ pertinentà, fàcutà în
spiritul antimodemist al operei, care sà surprinclà

coerenla spiritului barbian, nu a fost fâcutà încà.

Astfel, E. Lovinescu, unul dintre prirnii inter-

preti ai crealiilor barbiene, îi recunoaste talentul çi îl

numeste ull ,,poet noLl" care confirrnà doctrina sin-
cronisrnului. Modernitatea sa poeticà este con-

ceputà pe urmele sinrbolismului fiancez, prima

etapâ a poeziei barbiene fiind un pseudo-parnasian-

ism datoritâ vitalismului nietzschean caracteristic.
Clasificînd poezia în trei etape, criticul intuieçte în
stratul balcanic al poeziei clin cea de-a cloua etapà o

atitudine de ne'adaptare, de refuz al C)ccidentului
(,,Orientul învinge Occidentul"). Poezia erlTleticà
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este depreciatà datorità unui ermetism càutat, însà o

contribu[ie irnportantà a criticului este opinia con-
form càreia acest ermetism nu este unul saradic.

§erban Cioculescu îl catalogheazâ pe autorul
Jocului sec:uncl ca fiind aproape Ltn ..avarlgardist"
datorità,,radicAlismului" modernist, preferîndu-i
ciclul Isarlîk. Perpessicius alàturi de Pompiliu
Constantinescu refuzà reduc{ia ortodoxiei lui Barbu
la iclilismul tradilionalist. ratinamentul poeziei sale

rezultînd clin simbioza dintre pitagorisrn, plaonsim

;i cre;tinism" în spiritul Pàrinçilor Capodocieni.
Tudor Vianu, în stucliul din 1935, operînd cLl

disjunc[ia obsculitate ÿersus ermetisffi, este foarte
aproape de a clefini errnetsmul canonic" însà face

eroarea de a-l restrînge la nivelul limbajului.
Concizia stilului ;i ..sintetismul" teoretizat sunt
capabile de a indica canonicitatea operei lui Barbu.
Theoclor Codreanu aminteste încà o datà existenla
acestor ,ocornplexe de culturào', concept teoretizat 5i
în cartea sa despre Bacovia. complexe care
împiedicà afirmarea singularità1ii în canon el unui
creator român. O altà contribu[ie notabilà a lui
Tudor Vianu, asupra càreia atrage atençia exegetul,
este ;i definirea jocului secund ca formulare a liris-
rnului absolut" concept care i-ar fi permi.s criticului
sà se apropie de errnetismul canonic. Exegeza càli-
nescianà clin 1941 (din Istorie, ..) opteazà pentru
existen{a unui ermetism filologic. punînd între
paranteze ;i existen[a unui errmetism ,,de sub-
stanlà". o cheie care ar fi pLltut cluce spre definirea
ermetisrnului canonic. G. Câlinescu îl asociazâ, ast-

fel avangardiçtilor,;i nu rnoderniçti1or. Acest
ermetism i-a fost fbst încriminat în anii realismului
socialist. fiind catalogat ca reacçionar. întunecînd
cunoasterea lumii. Mai tîrziu. prin viziunea cosmo-
logicà a exegezei lui Basarab Nicolescu, s-a încer-
cat exprimarea unui ràspuns la întrebarea dacà
existà un ,,veritabil cordon ombilical" între poezie

;i maternaticà, între poezie ;i stiinçà. Criticul.
folosind o viziune interclisciplinarà. aderà la ideea
utilizàrii unui model matematic în explicarea operei
barbiene. Mandic s Gyôrgy opteazà pentru
solulionarea antitezei matematicà/ poezie prin oper-
afia sintezei, poezia barbianà constituind o sintezà
între cele douà domenii, invariantul comun dintre
poezie çi matematicà fiind simbolul. Intuiçia sa

privind setea de forme pert-ecte existente în poezia
barbianà este dimensiunea centralà a ermetismului
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canonic. Theodor Codreanu distinge legàturile din-

tre cele douà domenli. theoremo eureunr fecundatà

ca lege a reciprocitàtii cuadratice flind cheia

ermetisrnului canonic rnatematic. Prin eliminarea
din maternaticà a aventurii cuadratice a cercului,
Ion Barbu o regâseste în poezie, în poemo teoremat-
iL-(-t, apreciatà de autorul studiului de fa1à drept
il1area sa inova{ie în poezia europeanà.

Contrar spiritului poeticii modernitàçii care se

revendicà de la conceptul de ..operc\ deschisci' teo-

retizat de Umberto Eco, în care sensul se dilua pînà

Ia eliminarea lui. noutatea creafiei barbiene este

opero încltisîr. Ernretistnul canonic spre care a tins
Ion Barbu vizeazâ a;adar, dacà am înçeles bine"

maximizarea sensului prin arnbiguitate, .,,reduc[ia

matematicà avînd aceleali consecin[e cu epoché-a

fenomenologicà". Anii '80 ai secolului trecut au

adus exegeza textualistà a lui Marin Mincu,
exegeza preferatâ de cenzurà. càci Ion Barbu era

prezentat ca Lln precursor al postmodernismului.
Poezia purà a fost recuperatà de postmoderni ca tex-

tualizare. atirmà Theoror Codreanu. însà poezia

barbianà nu se preteazà acestei interpretàri.
Ermetismul canonic barbian este dif-erit de textual-
i.sn?..ogeometria canonicà" 4 versului barbian
deosebindu-se de elucubra[iile verbale ale

textuai;tilor postmderni. lriurnai excesul de zel ;i
retlexele protocronismului l-au deterrninat pe

N{arin Mincu sà punà semnul de egalitate între tex-
tualizare. ca operatie specificà oricàrui demers
poetic, ;i postntodernism.

Modernismul lui Ion Barbu a fost enunfat încà

de la aparilia prirnelor poezii, Lovinescu vàzînd în

poet un inovator care îi confirma teoria sincronistà,

",complexele de culturà" funcçionînd inevitabil.
Poetul se clezice de aceastà etichetà de cîte ori are

ocazia sà o facà. privirea sa fiind difbrità de cea a
contemporanilor. de cea a modernistilor ;i a

tradilionali;tilor deopotrivà.,,Ocheanul". izonlorfie
a feçelor lui lanus este emblematic pentru poetica
barbianà. Ochiul iarrusian care prive;te spre trecut,
càtre Grecia stràveche, este pentrll Barbu condilia
stimulàrii celuilalt ochi, orientat spre viitor, spre

inovaçie. Poezia se reîntoarce la func{ia sa originarà,
càtre oda pindaricà ;i rostul sàu este de a instrui
despre lucrurile esenliale, sintetizînd realitatea 5i
exprimînd unitatea întregului univers. Ion Barbu
avea constiin{a unei noi paradigme care',,era în con-
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sonan{à nu doar cu oda pinclaricà ;i cu Elementele
lui Euclid, dar ;i cu matematica si tjzica relativistà".

Utilizînd distincliile lui Antoine Compagnon,
Theodor Codreanu sublini azâ antimodernismul lui
Ion Barbu sintezà între tradiçionalism çi mod-
ernism, premisà a transmodernismului. Din catego-
ria antimodernilor fac parte ;i Eminescu ;i
Caragiale. antiliberalismul caracteristic nu exc'lude
însà europenismul, cosmopolitismul acestor scri-
itori universali. Antimodernii arr fi acei moderni
reaclionari care sunt nernulçumiçi de f-antosa progre-
sului izvorît clin ra{ionalisnrul optimist al
ilurnini;tilor din secolul XV[I. Ei privesc sincronia
cu scepticism. vàzînd în acesta o ,,lenevie mod-
ernà"' o ,,abAndonare a ldealului" în favoarea con-
cretului efemer. Lipsindu-i un nutriment din adînc,
mai specific. sincronia este condamnatà la o

evolulie cantitatir,,à, sterilà. Pe aceastà linie sunt

articolele despre ,,poezia lene;à", polemica lui Ion
Barbu cu Eugen Lovinescu si cu Tuclor Arghezi.

Conceptul de integrare poeticâ suslinut cle Ion
Barbu l-a condus la afirmarea existenlei unei ordini
spirituale ce se atlà în individ. o ordine trçnsirtdi-
viclualc'î. Ca atAre, inspiraçia poeticà ar fi un efort de

integrare din dezordinea individualà în nrdinea
transinclividualà, aceasta permilînd un dialog între
specific li universal. Antimodernutr Ion Barbu nu se

sfieçte sà contureze un specific na[ional, detaçîndu-
se însà de linia tradi{ionalistà. Împletincl specificul
na[ional cu cel universAl. el îi aflà pe cel dintîi într-
o Grecie imaginarà, cetate turcitâ în Isarlîk.
înçelegînd cà filonul balcanic-bizantin este constitu-
tiv pentru cultura româneascà (cle aici ;i adimra{ia
pentru Mateiu I. Caragiale), poetul pledeazâ pentru
acceptarea identitâ1ii noastre çi valorificarea ei în
detrimentul unei sincronii sterile. Pitorescul este

însà de o altà facturà, ru este unul pur decorativ.
Ràspunzîndu-i lui Aderca, cel ce punea un semn de

egalitate între pitorescul barbian çi cel arghezian,
Ion Barbu î1 corecteazâ, spunînd despre
Uveclertrocle cà sensul sàu ",este unul solar, iar felul
de erotism care o stâbate e o formà a panteismului.
o sexualitate cosrTlic'à". Ciclul balcanic ar fi, în con-
cep[ia poetului, o .,demonstratie prin absurd a

irnposibilitàtii poeziei de pitoresc".
Jac secund, cartea canonicà construità de poet,

devine, sub intluença textelor progranlatice, e â

însàçi o carte program, fiind expresia elmetismului
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canonic din poezia secolului XX, ;i detaçîndu-se
astfel, hotàrît, de ermetismul filologic. Asumîndu-;i
sintagma lui Rimbaud, ,,poetul este supremul
Savanto', §i afirmînd existenta unei întîlniri a poeziei
cu geometria, jot'ul secuncl al lui lon Barbu, spune
Theodor Codreanu, este o,cea mai insolità transfigu-
rare a antit ezei matematicà/ poezie, în spe!â - ridi-
carea din rigoarea logicii occidentale în extaza
poeziei pure" ca revelare a te4ului tainic ascuns".
Existà niçte zone de rezisten{c'î, în limbajul transdis-
ciplinarità1ii, care conferâ stsbilitate operei închise
barbiene. Impresia de obscuritate a poeziei sale vine
dintr-o concentrare maximà a sensului" actul poetic
situîndu-se în afara ;colilor poetice - caracteristicà
a unui etos transmodern. De asemenea, semantica

din poezie. repudiatà de moderni .:i postmoderni,
este repusà în drepturi de càtre transmoderni.
Acestia vàd poezia ca o istorie a întregii poezii, a;a
cum si lon Barbu o percepe prin privirea sa întoarsà
càtre trecut, la oda pindaricà ;i la romantici. Lipsa
sentimentalismului, seninàtatea sa fac din poezia
barbianà un apanaj al tragicului, apropiindu-l de

E,minescu. Câci ne atrage atenf ia Theodor'
Codreanu - poezia este ;i erotisrn, iar Jocul secttntl
pare a fi, în ultimà instanlà, ,,un poem de dragoste,

singurul la înàlçimea lui Eminescu. în literatura
rornâneascâ çi universalà", EL GAHEL
întruchipînd dragostea impersonalà. erotismul cos-

mic, irnn ridic-at lui EL, Mîntuitorului dar ;i
GAHEL-ei, Helga fiincl dragostea care i-a influenlat
întregul destin poetic.

Prin studiul de faqà. Theodor Codreanu evidenfi-
azâ, cele rnai fertile idei din exegezele barbiene de

pînà în momentul rJe fa1à, completînd tabloul pre-

ocupàrilor recente ale criticului pentru definirea
spiritualità1ii românesti. Apropierea lui Barbu de

Eminescu nu este întîmplàtoare, ambii fàcînd parte

din aceeasi familie a antimodernilor, revolu{ionari

;i reac[ionari în aceeasi màsurà, capabili sà sinte-
rizeze sensibilitâ1ile timpurilor în care tràiesc,
fàcînd posibile dialogurile dintre trecut çi viitor,
dintre na[ional çi universal.
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