
1 
 

ION BARBU ÎN TIMP ȘI DINCOLO DE TIMP 

sau 

Pasiunea pentru Ion Barbu

 

 

Diana Achim 

Colegiul Național ”Moise Nicoară”, Arad 

 

 

 

 
 

 

Volumul coordonat de Basarab Nicolescu, Ion Barbu în timp și dincolo de timp, apărut 

sub auspiciile Institutului de Studii Transdisciplinare, la Editura Curtea Veche din București, 

în 2013, este, cu adevărat, o Carte. A scrie despre acest eveniment este, fără îndoială, o grea 

povară, dar am luat-o asupră-mi, împotriva gândului sperios. Ce se mai poate adăuga la 

numele Basarab Nicolescu – coordonatorul cărții, sau la numele Ion Barbu – subiectul cărții? 

Ce se mai poate adăuga la numele celor care semnează studiile din volum: Eugen Simion, 

Nicolae Brânduș, Pompiliu Crăciunescu, Iosif-Cheie Pantea, Lăcrămioara Petrescu, Irina 

Dincă, Solomon Marcus, Cassian Maria Spiridon, Mirela Mureșan, Teodor Codreanu, Mircea 

Coloșenco, Ion Pop, Șerban Foarță, Mircea Tomuș, Virginia Popović, Mihaela Brut, Eugen 

Coșeriu și Mircea Ciobanu… Să încercăm, totuși.  

Titlul volumului alătură numelui Ion Barbu, deloc întâmplător, în și dincolo de timp. 

Evident, intenția este aceea de a spune, dintru început, că valoarea operei lui Barbu (dar și a 

omului Barbilian, cum se va vedea din cuprinsul cărții) este autentică, atât pentru timpul său, 
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cât și dincolo de el, în universalitate, așa cum mărturisește Basarab Nicolescu pe coperta a 

patra.  

Lectura nu este ușoară. Nu e o carte de consum. Pentru că pune laolaltă mai multe 

tipuri de discurs, mai multe perspective, mai multe subiectivități, dar și abordări obiective, 

riguroase, științifice, cititorul trebuie să aibă flexibilitatea de a se adapta la receptarea mai 

multor voci de anvergură diferită. Chiar dacă, declarativ, „se adresează cititorilor tineri – elevi 

și studenți”, discursul Cărții solicită, pentru o dreaptă cinstire, atenție și încordare. Sunt 

apelate, pe rând, sau simultan, cunoștințe și competențe în domenii ca filosofie, didactică, 

filologie, fizică, teoria literaturii, matematică, critică și istorie literară, antropologie, 

semiotică, istorie, politică,  adică tot atâtea dioptrii adăugate viziunii asupra operei barbiene. 

Sau, mai bine spus, Cartea se adresează unui cititor educat transdisciplinar.   

Lectura se aseamănă cu accesarea unei pagini web, care găzduiește linkuri spre alte 

site-uri, spre alte ferestre. Fiecare fereastră luminează în mod surprinzător aceeași operă, 

același autor, completând goluri sau așteptări, rezolvând ecuații cu necunoscute, sau 

deschizând conjecturi. Autorii studiilor caută soluții, răspund la întrebări neformulate, se 

confesează, se mărturisesc, stau de vorbă, povestesc, explică, pledează, provoacă, oferă filtre 

și lentile subiective în încercarea de a descifra personalitatea lui Barbu și opera sa.   

Astfel, cititorul care are nevoie de ancore trebuie să afle că în partea I, Studii, Eugen 

Simion face puțină epistologie, descoperind un talant îngropat în proza scrisorilor lui Barbu, 

adevărate „romane în miniatură”. Nicolae Brânduș demonstrează interferențe între limbajul 

poeziei barbiene și limbajul muzical, inspirându-se în compozițiile sale din ritmurile necesare 

ale poeziilor „marelui poet-matematician”. Pompiliu Crăciunescu, în Căi ale exhaustiunii, 

găsește surprinzătoare afinități Ion Barbu – I.L. Caragiale. Fenomenologia actului poetic, 

studiul lui Iosif-Cheie Pantea, se focalizează asupra caracterului paradigmatic al poeziei lui 

Barbu, iar Lăcrămioara Petrescu pornește hermeneutica actului poetic barbian, în timp ce 

studiul Irinei Dincă propune metodologia transdisciplinară pentru concilierea dimensiunilor 

creatoare în matematica și poezia lui Barbu. Solomon Marcus, cu privilegiul de a fi fost în 

vecinătatea fizică a lui Barbu, dar și cu evidenta înrudire spirituală a discursului poetico-

matematic, evocă personalitatea captivantă Barbu-Barbilian. Cassian Maria Spiridon studiază 

intersecțiile poeziei și geometriei în opera barbiană, dar și lecturile preferate ale lui Barbu, 

opiniile sale critice despre Rimbaud sau Poe, Philippide sau Mateiu Caragiale.  

O problemă extrem de importantă pentru receptarea operei poetice barbiene este 

conturată în Ion Barbu în școala românească, azi, text semnat de Mirela Mureșan. Școala ar 

trebui să ofere o cale autentică de acces către autorii și textele care, de drept și de fapt, sunt 

fundamentul limbii, literaturii și culturii române. Cu toate acestea, dificultatea înțelegerii 

operei lui Barbu, pe de o parte și rutina didactică, pe de altă parte, se conjugă într-un mod 

nefericit, plasând acest autor și opera sa la marginea atenției profesorilor și elevilor din 

învățământul preuniversitar. Autoarea analizează, de asemenea, opțiunile nepotrivite ale unor 

autori de manuale alternative pentru anumite texte din opera lui Barbu și pune în discuție 

discursul didactic cantonat în modele perimate, neadaptat la noutatea liricii barbiene. De 

asemenea, Mirela Mureșan susține că metodologia transdisciplinară ar putea depăși 

dificultatea receptării și ar valoriza specificul operei barbiene, dar, în același timp, acest lucru 

ar presupune o nouă didactică, adecvată acestei metodologii. 

 Teodor Codreanu, în Aventuri în vreme de război și Mircea Coloșenco, în Ion 

Barbu/Dan Barbilian – Legionar de conjunctură, evocă momente inedite din viața socială, 

dar și profesională a omului și poetului Barbu. Ion Pop adaugă încă o dioptrie în lectura unor 

texte barbiene, demonstrând că ermetismul verbal nu e gratuit, ci înseamnă căutarea Sensului.  

Locuri și grupuri, un fel de dialog poetic cu textele lui Barbu, își aduce tributul printr-un 

discurs de pseudocritică literară, rimat și ritmat, à la Șerban Foarță, în timp ce Mircea Tomuș 

pledează pentru un mod de gândire transdisciplinar în raport cu poezia lui Barbu.  
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Un text cu adevărat emoționant aparține lui Basarab Nicolescu, Annus mirabilis 1968. 

Este povestea întâlnirilor miraculoase cu opera lui Ion Barbu, cu mentorul Alexandru Rosetti, 

cu lumea literară a anilor `60, cu cenzura și „dezghețul” regimului politic, dar și plecarea în 

Franța, după scrierea și publicarea Cosmologiei „Jocului secund”.  

Partea a II-a se construiește În jurul a două teze de doctorat. Virginia Popović 

semnează Ludicul eterogen al fondului autohton și al celui oriental-exotic în poezia lui Ion 

Barbu, lucrare care are la bază teza de doctorat susținută de autoare în 2011, Poesis și 

Mathesis în poezia lui Ion Barbu. Cel de-al doilea text aparține Mihaelei Brut, Viața spiritului 

locuind forme perfecte. O incursiune în geneza și emergența liricii barbiene, și este o 

abordare inedită din perspectiva unei persoane care a urmat, în paralel, studii universitare de 

filologie și informatică și a susținut o teză de doctorat coordonată de Constantin Ciopraga, 

Poetica și lirica lui Ion Barbu. Mentalități afine. Această parte se încheie cu o listă a tezelor 

de doctorat despre Ion Barbu.  

Restituiri, ultima parte a cărții, cuprinde trei texte inedite și trei nume care nu au 

nevoie de prezentare: Eugen Coșeriu, Mircea Ciobanu și Basarab Nicolescu. Primul studiu, 

Limba lui Ion Barbu (cu câteva considerații asupra limbilor „învățate”) este un demers 

ilustrativ pentru rigoarea școlii de lingvistică marca Eugen Coșeriu. Celelalte două texte au 

fost descoperite din întâmplare de Basarab Nicolescu și au fost incluse în carte ca mărturii ale 

multiplelor valențe pe care le generează opera lui Barbu. Mircea Ciobanu face o analiză fină, 

nuanțată și poetică a balcanismelor barbiene, lansând retoric întrebări asupra amoralității lui 

„La mijloc de Rău și Bun”, sau asupra figurilor feminine din poezia baladică. Ultimul text, 

Spectacol experimental „Ion Barbu” (1968) este o schiță concepută de Basarab Nicolescu în 

același an cu apariția Cosmologiei „Jocului secund”. Această pagină surprinde intenția de a 

realiza un proiect dramatic inspirat de opera lui Ion Barbu.  

În virtutea drepturilor cititorului, dar și datorită construcției de tip puzzle, această  carte 

nu are nevoie de o lectură lineară. Textele nu sunt omogene, nici ca dimensiune, nici ca 

dificultate, nici ca valoare. De aceea, poate fi citită pe sărite, într-o ordine subiectivă, pentru 

că nu începe cu începutul, nu se termină cu sfârșitul. Liantul compozițional care susține 

întreaga construcție este pasiunea pentru Ion Barbu, iar polifonia discursului, mulțimea și 

diversitatea perspectivelor, reflectă, de fapt, complexitatea operei sale. 

 

 

 


