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         RESUSCITARE TRANSDISCIPLINARĂ 
 
 

Publicat sub coordonarea reputatului savant 
Basarab Nicolescu, volumul colectiv Ion Barbu – 
în timp şi dincolo de timp1 începe printr-un re-
proş: la 50 de ani de la moartea poetului, în 
2011, „tăcerea era asurzitoare”. Formularea, 
ajunsă la modă, are darul să marcheze şi intenţia 
iniţială a lucrării, cumva polemice, fiindcă îşi pro-
pune să adune voci, unele dintre ele notorii, care 
să certifice nedreptatea lăsării în umbră a unuia 
dintre marii noştri creatori. Mai ales că acesta are 
şi calitatea de a fi lucrat transdisciplinar, aşa cum 
îi place editorului, pe care toată lumea îl asociază 
cu această sintagmă. Aşadar, să vorbim, în ope-
ra barbiană, nu de poezie şi de matematică, ci de 
poezie prin matematică şi invers, ceea ce for-
mează conţinutul unor studii, foarte aplicat fiind 
acela al Irinei Dincă – „Hermeneutica 
transdisciplinară a Jocului secund”.  

Tot din „Cuvîntul-înainte” (cratimă de calc 
francez), reluată şi pe ultima copertă, o altă idee 
de referinţă, aceea că volumul se adresează în-
deosebi tinerilor, pentru a-l redescoperi pe Ion 
Barbu din noi perspective. Într-adevăr, acestea 
se arată destul de variate, ca şi calitatea textelor, 
grupate într-o primă secţiune, „Studii” (15 texte în 
260 p.), urmate de sinteze din două teze de doc-
torat (ale Virginiei Popovici şi Mihaelei Brut) şi de 
un grupaj de „Restituiri”, cu trei articole de refe-
rinţă, ale lui Eugen Coşeriu („Limba lui Ion Bar-
bu”), Mircea Ciobanu („Ion Barbu – o posibilă 
lume morală”) şi Basarab Nicolescu („Spectacol 
experimental «Ion Barbu», 1968”). Editorul a ţinut 
să revină pentru cuvîntul final, rotunjind cumva 
                                                 
1 Ion Barbu – în timp și dincolo de timp, Coordonator 
Basarab Nicolescu. București, Colecția „Știință, spirit-
ualitate, societate”, Editura Curtea Veche, 2013. 

forma cărţii şi apă- 
sînd pe ideea de ba-
ză, aceea a posibile-
lor valorificări ale 
moştenirii barbiene, 
de exemplu pe sce-
nă, aşa cum încerca-
se şi el, înainte de a 
emigra la Paris. Ulti-
mele pagini de dina-
inte de Cuprins şi de 
reclamele editurii sînt 
dintre cele mai amu-
zante, fiindcă, în „Note asupra autorilor” regăsim 
(auto)prezentări straşnic de contrastante. Unii, 
aflaţi la început de drum, se evidenţiază prin par-
ticiparea lor la anume simpozioane şi conferinţe; 
alţii, chiar şi veterani, întîrzie în înşirarea propriei 
bibliografii, cu tot cu ani de apariţie, în vreme ce 
un autentic savant nu se osteneşte să-şi mai 
amintească de nici o operă, precizînd însă că 
este „citat de peste o mie de autori”. 

Eterogenitatea textelor, altminteri pitorească, 
se explică nu doar prin calitatea semnatarilor ci şi 
prin orientarea lor către sinteze, de felul celor 
amintite mai sus, dar şi către comparativistică, 
analiză de text sau istorie literară. Plasat în frun-
te, academicianul Eugen Simion face o reevalua-
re a corespondenţei barbiene, adevăratul său 
roman, după mărturia scriitorului însuşi. Se de-
monstrează că şi aici este vorba de excelentul 
creator de limbă poetică pe care îl ştim, chiar 
dacă epistolele sale întîrzie în confesiuni picante, 
fiindcă fabulaţia „romanului” barbian este mai 
ales erotică… Suficient de abscons este textul lui 
Pompiliu Crăciunescu („Căi ale exhaustiunii”), în 
care Caragiale şi Barbu sînt afirmaţi drept „coe-
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xistenţe interpenetrabile”, fiindcă la ambii întîlnim 
„un eşec al relianţei” (?) etc. Excelent este co-
mentariul lui Şerban Foarţă despre poezia Grup, 
în timp ce contribuţiile biografice aduc alte pete 
de culoare, de exemplu despre anii de armată ai 
scriitorului (Theodor Codreanu) sau despre opor-
tunismul politic al scriitorului, interesat să promo-
veze în carieră – cu acest prilej, Mircea 
Coloşenco reia din ziarele vremii şi repune în 
circuit poeme şi mai ales interesante articole, de 
atitudine naţională şi de filozofie a culturii. 

Satisfacţia agreabilului, cu asupra de măsură 
şi pe un ton doct, ne-o serveşte Solomon Marcus 

(„Scriitorul Dan Barbilian”, titlu cu tîlc), care îşi 
pune la contribuţie amintirile sale de fost student 
al lui Dan Barbilian, alături de superioara capaci-
tate de interpretare a matematicilor practicate de 
profesor, reductibile, se pare, tot la poezie, pen-
tru că „poeticul este posibil în orice sistem uman 
de semne” – observaţie fundamentală, pe care 
nu o prea găsim în literele noastre. Ni se confir-
mă astfel faptul că „transdisciplinaritatea” îşi gă-
seşte din plin justificarea, în strădania de revalori-
ficare a operei unui clasic al creaţiei noastre de 
valori poetice, inclusiv, dacă nu mai ales, literare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


