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IO]I EARBU
EPESTE HODE çI TIHP#

Theodor COIIREAI{U

[Jn eveniment editorial al anului 2013 a fost
apariçia volumului lon Barbu în timp ;i dincolo de

îimp, carte coordonatà de Basarab Nicolescu çi
apârutà în col. ,,§tiin!à, spiritualitate, societate" (pe

care o pâstoreste împreunà cu Magda Stavinschi),
sub auspiciile Institutului de Studii
Transdisciplinare (IT4S), la Editura Curtea Veche
din Bucureçti. Cum însà în cultura noastrâ postde-

cembristà evenimentele importante sînt trecute cu

vederea, mai degrabà, apariçia càr1ii a tezit pu{ine
ecouri, deçi lon Barbu este unul dintre stîlpii de

rezisten!à ai culturii româneçti ;i europene.

Ideea càrçii, ne averti zeazâ acad. Basarab
I.[icolescu într-un Cuvînt-înainte, s-â nàscut în
noiembrie 201 1, cînd, la Tîrgul de Carte

,,Gaudeamuso' (Bucure;ti) a organizat una dintre
manifestàrile de mare audiençâ, prilejuitâ de

împlinirea a 50 de ani de la moafiea poetului, cînd
au conferençiat Solomon Marcus, Nicolae Breban,
C.D. Zeletin, Mircea Coloçenco, Pompiliu
Cràciunescu, Radu Gologan, Theodor Codreanu,
Irina Dincà çi, evident, Basarab l.{icolescu.
Materialul adunat a fost structurat de coordonator
în trei sec{iuni: Studii (cu substanfiale contributii
semnate de Eugen Simion, Nicolae Brândus,
Pompiliu Crâciunescu, Iosif Cheie-Pantea,
Làcrimioara Petrescu, Irina Dincà, Solomon
IVlarcus, Cassian Maria Spiridon, Mirela Muresan,
Theodor Codreanu, Mircea Coloçenco, Ion Pop,

§erban Foar!à, Mircea Tomus, Basarab l.{icolescu).
A doua secçiune: În jurtil a rJoud teze cle doctorot,
referinge la tezele semnate de Virginia Popoviæ,
lector la Facultatea de Filozofie din lr{ovi Sad, çi de

Mihaela Brut. La finalul acestei pàqi, se publicà o
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listà a tuturor tezelor de doctorat (cunoscute pînà la
acea datâ) despre lon Barbu: Marin Mincu, §erban
Foa4à, Rodica Binder, Mihaela Petronela Brut,
Hannelore Tyslik (Heidelberg), Steliana Màdàlina
Nicolof Deaconu, Mirela Pustiu, Virginia Popoviæ
(Serbia). A treia sec[iune, Restituiri, oferà douà sur-
pnze de zile mari: recuperarea, în premierà, a unor
texte de exceptie, prin problematicâ çi abordare,

semnate de Eugen Co;eriu: Limba lui lon Barbu
( ctt cîteva considera{ii asltpra sentanticii limbilor
,,îrwdçaTe" ) gi de Mircea Ciobanu: Ion Barbu * O
posibild lume morald.

Înainte de a zàbovi asupra cîtorva contribuçii, çin
sà precizez câ acad. Basarab Nicolescu era ce1 mai
îndrituit sà conceapà o asemenea carte, cel pu{in din
douà motive: întîi de toate, el s-a aflat, încà din anii
'60, în avangarda studiilor barbiene, dînd, în 1968,
prima monografie barbianà, de dupâ ,,obsedantul
deceniu", ;i a doua dupà studiul lui Tudor Vianu
(Ion Barbu, 1935): Ion Barbu Cosmologia
,,Joc*tlui secund". Importan[a acestui an, 1968, este

simçità de Basarab Nicolescu atît pentru propria-i
carierà (fiind debutul sàu editorial), cît ;i pentru
istoria çi critica literarà, cu maxima ei deschidere.
Nu întîmplàtor, în noul volum scrie despre Annus
mirabilis / 968, evocînd circumstanlele personale çi
istorice ale apropierii de opera barbianà (încà de la
22 de ani, încurajat de Alexandru Rosetti). Trece în
revistà, tofod atâ, çi principalele reacÇii, pro ;i con-
tra, pe marginea ca4ii sale, produs.^în acela;i 1968,

dupà care a urmat exilul în Fran{a. In al doilea rînd,
în Cosrnologia ,,Jocului secund", se gàsesc deja, fn
nllce ; coordonatele viitoarei atitudini transdiscipli-
nareo devenitâ., dupâ 1989, o sansà na{ionalâ çi uni-
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versalà'cercetareatransdisciplinareWpoeziabarbianà,darçipre,tuirea
avîndramificatiiînpeste26de!âri,ffiacordatàdeexigentu1poetlui
contribuindladepàsireaimpasuluif;i.WSanduTzigara.Samurcaç,autorul
paradigmeiculturalepostmod-iji'ii.i;iiWvolumuluideversuriRecitalde
erniste'înconsenscuadoua."u-#ffipian{1941),experimentliterar-
oluçie cuanticà. Êffi, muzical unicat în literatura noastrà

Studiul lui Eugen Simion (/on ffi çi europeanà.
Barbu - Purirù epistologie. O liter- 1.i Pompiliu Crâciunescu, de la, , - - - Ç--- ji1,,:i1+:;1..*Sr;o.tl,l,.ffil;r=.*iri

alurd sliperiorrd de ,,fasr don- i ,. -r.i'iJ li ljniversitatea de Vest din
.: .1,; ; -\r:jj. 

, " :.:. -,:

. .*, -i Timiçoara, este unul dintre cei mai
pàtrun zâr.ort discipoli ai lui Basarab

prozator de rar rafinam; Ht".*;i lii: Nicolescu, remarcîndu-se exeget
ideatic,faptdecareBarbu"'up"[dffiàffi.*.-.,.,,.ffitransdiciplinaralluiEminescu,
deplincongtient,conformuneimàr-t#ffi.:*.*.ffiVintilàrtoriaq.a.Elsurprinde,în
turiigàsiteîncarteaGerdeiffistudiulCdialeexhaas1iunii,cao

i;;iilïË"iï',:-!,\,:i";::;:ffi ilî'#ff.'ï:,'::""',,îlî",T1
mea sînt scrisorile mele, unde am scris adevàrate Caragiale (expusà în Cîteva pdreri), pornind de la
romane". Ceea ce ne duce la gîndul cà singulara conceptul exhaustiei, calea ,,fenomenologicà"
concentrare din textele poetice îçi are coresponden- (epoché) originalà a gîndirii atît a matematicianului
tul în epistole, ,,romane" în miniaturà (ca la Dan Barbilian, cît çi a poetului Ion Barbu, dis-
Urmuz?). Demonstraliile lui Eugen Simion sînt edi- junclie care singularizeazâ ermetismul canonic al
f,catoare. Jocului secuncl de erun€tisrnlrl .filologic al lui

De special interes este textul Vasale simetrii al Mallarmé gi Valéry, aspect abordat çi.de mine în
lui Nicolae Brânduç, muzicolog si compozitor, care lon Barbu qi spiritualitatea româneascd modemd.
a descoperit în Joc secund dimensiunea muzicalà, ErmetismLtl canonic (2011). Faptul asupra càruia
laturà ce i-a gi inspirat suita sa de compozitii, în insistà Pompiliu Cràciunescu este spulberarea
care a surprins ,,lecturi diferite ale operei barbiene: prejudecàçii cà numai între Ion Barbu gi Mateiu I.
în suner, ffdire çi miçcare",,,zone înfàsurate ale Caragiale existà afinitàti estetice (recunoscute, de
acelor energii (în sensul cel mai abstract-concret) altfel, de Barbu însuçi), fiind cunoscute, în schimb,
prezente în desfdçurarea acçiunli muzicale" (p.26). reticençele sale fa!à de bàtrînul Caragiale. Pompiliu
,,Ca ;i Ion Barbu - adaugà autorul - (ciudatà coin- Cràciunescu recurge la un îndràzne! comparatism,
cidençà, fie çi de limbaj), m-am considerat de drept descoperind credibile corespondenqe între concep-
un practician al muzicii, ca interpret, compozitor si tul barbian de exhaustiune ;i ingenioasa teorie cara-
gînditor asupra acestui domeniu, în care toate aces- gialeanà a oglinzilor sferice care produc, prin
tea se împletesc în mod fericit." (p. 27). reflexii nenumàrate, adîncirea în infinitul mic. Cea
Compozitiile lui Nicolae Brânduç sînt cantata dintîi consecinlà stilisticà la ambii scriitori: extrâor-
Domni;oara llas (1968), Uvedenrode, spectacol dinara concentrare a expresiei artistice.
muzical conceput într-o ,?cosmologie a spiralei" (cu O cercetare hermeneuticâ a opsrei barbiene tot
douà versiuni scenice, una a formagiei Pro Musica din perspectivà fenomenologicà realizase, mai
Nova - Cluj-Napoca, inclusà în spectacolul de demult, Iosif Cheie-Pantea (în cartea Palingeneza
teatru muzical Bizarmonia,în regia lui Alexandru valoilor, 1982)" care revine, acum, nuan(ator,
Tocilescu. Alta la Festivalul de Muzicâ asupra chestiunii în studiul Fenomenologia actului
Contemporanà, Bucurqti, 2009, avînd ca protago- poetic, insistînd asupra tersului esençial prin care
nisti pe Liliana lorgulescu, coregrafà, dansatoare, si Ion Barbu schimbà paradigma poeticii moderne
pe Emil Sein, clarinetist). Demonstralia muzicalà a axate pe cuvînt, asa cum fusese conceputà de la
lui Nicolae Brânduç explicà geniul armoniei din simbolisti pînà la modernismul interbelic (vezi
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StntcTuret liricii rnoclente a lui Hugo Friedrich).
Irlichita Stànescu, prin poetica necuvintelor, va
porni de la poez,ia sintacticd barbianà. nu de la
cu,ttinte potrivite, ca Arghezi. Pe aceeasi cale a,

hermeneuticii fenomenologice (însunterea,,ltür-

felor") se înscrie çi studiul Làcrimioarei Petrescu
(Herrrteneutic:a actului poetic'), pentru ca Irina
Dincà sà adînceascà orientarea transdisciplinarà
(Hermeneutica tronsdisciplinard a Jocului secund).
Cu aceastâ rnetodologie, se poate transa vechea dis-
putà a antinomiei dintre poetul Ion Barbu si matern-
aticianul Dan Barbilian, vâzuli ca douâ niveluri de

Realitate spiritualà de neîmpàcat. Atitudinea rrans-
disciplinarà permite ca întîlnirea acestor douà
domenii total diferite sà se întîlneascà. într-adevàr,
în acel punct luminos întrer,,àzut chiar de Ion Barbu,
punct care se aflà în zona cle mttxintd transparentd,
între çi dinc'olo tle - ceea ce Basarab Nicolescu a

nrrmit tertul tttinic: üscl4ttl Irina Dincà .,rezoh,à" §i
altà chestiune hermeneuticà, aceea a ,,deschiderii"
operei. apelînd la poziçia lui Ion Barbu însu;i.
Acesta observa cà, de îndatà ce un text poetic
admite o interpretare, ,.rnatematic" vorbind el tre-
brrie sà admità ,,nu una, nu douà, ci un mare numàr
de explicalii nnei poezii mai asclrnse." O asemenea

afinnaçie ar fi fost de ajuns sà se recunoascà pro-
tocronismr-rl conceptului de operl aperta al lui
Umberto Eco. Numai cà Ion Barbu a previrzut riscul
intrârii într-un relativism interpretativ pletoric. În
haostrl de sensuri, c'riticul trebuie sà aleagti. §i nu la
întîmplare. ci câlàuzit de voin[a ,,unei cuprinderi
spirituale cît mai mari", în acceptie esteticà çi onto-
logicri deopotrivà. ceea ce" în cazul hermeneuticii
transdisciplinare barbiene. duce, inevitabil, la
ennetisrnul canoni(', eliberat de obscuritatea celui
filologic.

Îrr studiul .Sc.ri itorul Dan Barbilicuz, acad.
Solornon Marcus, tbst student al lui Dan Barbilian.
ne povesteste cuür l-a,,pàcàlit" pe Basarab
h[icolescu atunci cînd acesta i-a ,.implls" sà vor-
beascà despre scriitorul Ion Barbu. nu despre
matematician. A gàsit .,subterfugiul": ve varbi tot
despre scriitor, dar despre scriitorul Dan Barbilian,
cel din insoliteie lui cursuri r,rniversitare.
Argumentele d-lui Solomon Marcus sînt editica-
toare. Dan Barbilian etala uil pitoresc talent de poet

çi de povestitor, fiindcà ..Poeticul este posibil în
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orice sistem de semne." (p. 127). Tot despre Poezie

;i geornetrie, în spiritul erunetisrnului canonic,
vorbe;te ;i Cassian Maria Spiridon, care descoperà,
între altele, într-un Eseu despre Dante (1933) al lui
Osip Mandelstam, un text care ar fi putut fî scris de

Ion Barbu (fenomen de pancronism, în spiritul bar-
bienelor,,perfec{iuni poliedrale"):,,Poezia trebuie
sà inventeze cristalografia, ea trebuie sà-;i muçte
unghiile de neputinçà ;i de ciudà ! S-a stabilit doar
cà necesarele cornbinaçii maternatice pentru for-
marea cristalelor nu pot fi deduse din spa[iul tridi-
mensional. Poeziei i se refuzâ respectul elementar
care i se acordà oricàrei forme cle cristal de munte."

§i concluzia pertinentà a lui Cassian Maria
Spiridon; ,,{Jn cristal de nuante este oricare dintre
poernele Joctilrti secuncL" (p. 144).

O problemà de interes major pentru receptarea
lui Ion Barbu în çcoalâ, pune Mirela Mnreçan, o

bunà cunoscàtoare a «lificultàçilor de acces al
ermetisrnului în rîndul aclolescenlilor çi tinerilor
(Ion Barbu îrt scoala rornârteasctl «zi). Atît pro-
gramele de învàçàmînt, cît qi mAnualele alternative
n-au gàsit ,,re{ete" valide în abordarea personalitàçii
artistice ;i matematice a lui lon BarbulDan
BarbiliAn, pe tot parcursul anilor de liceu. De pilclà,

unul dintre rnanualele de clasa a IX-a (structurate
pe criteriul tematic), include la tema ,,copilàrie"/
, 
joc ;i joacâ" poemul Dupd melc:i. ,,Paradoxalà

op(iune, - considerâ autoarea - avînd în vedere difi-
cultatea înlelegerii prot-unde a acestui text pentru un
elev de clasa a IX-a." (p. ï72). htu mai pu[in ingratà
este abordarea ermetismului barbian în clasa a XII-
a. Argurnentele aduse ar trebui cunoscute tuturor
profesorilor din înr,àçàmîntul preuniversitar. tln
recent proiect european (ELiCa), menit sà con-
tureze Lln ,,canon literar european cornun" (p. 179),

constînd din chestiorlare destinate universitàlilor si

;colilor, â urrnàrit cunoaçterea celor mai citiçi scri-
itori ;i a celor mai citite opere din literaturile
europene nationale. În nici un clasament lon Barbu
nu apare între primii zece autori/opere, cle;i e poet-
ul care a schimbat paradigma poeziei din secolul al
XX-lea, în plan nafional çi european. Autoarea corl-
sicierà cà vina o poartà rutina didacticà, dar mai ales

lipsa trnei noi didactice la nivelul noii paradigrne
culturale, cu atît mai acut pentru cazul Ion Barbu,
considerat cie Ioana Em. Petrescu ,,ufl scriitor fàrà
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precursori". Se întreabà Mirela Muresan: ,,Cum sà

ajungi sà înçelegi, asadar, o naturà, prin esen{a ei
transdisciplinarà. printr-o metodà disciplinarà ?

Imposibil." (p. 184).

Açadar, solu(ia ar fi abordarea transdisciplinarà
a operei lui Ion Barbu. Constatàm însà cà. de cî1iva
ani buni. se fac eforturi de introducere a transdisci-
plinaritâ1ii în çcoalà, aceasta pâtrunzînd mai ales în
universitàçi. Totusi. ermetismul canonic barbian
ràmîne încà o piatrà de încercare pentru profesori çi
elevi. Ar fi gre;it sà se creadà câ Eminescu a ieçit
pe locul întîi în clasamentele proiectului ELiCa din
pricina metodei ,.disciplinare" cu care a fost ,,pre-
dat" elevilor. La fel de greEit este sà se considere cà

Ion Barbu este ,,ur) scriitor fàrà precursoli". Poetul
însuçi ;tia cà nu el a inventat poezia, rel,endicîndu-
se clin Pindar, Rimbaud, Eminescu, recunoscînd
congeneri în Mateiu I. Caragiale sau în Lucian
Blaga. Metoda transdisciplinarà, açadar, rlu e aplic-
abilà doar la Ion Barbu, fiind la fel de valabilà pen-

tru Eminescu, Caragiale, Blaga sau Nichita
Stànescu. ,,pefltru a ajunge la o viziune holisticà
asupra creatiei barbiene, considerà Mirela
Mureçan - ar fi nevoie de o cleplttsare a ûccentului
dinspre miza esteticà spre cea henneneuticà. Doar
astfel modelul cosmologic construit de poet ar
putea fi recuperat si în[eles de elevi." (p. 186). Este

adevàrat cà, în critica impresionistà, de lungà
traclilie la noi, a existat tendinla de a opune estetic-
ului hermeneutica, tendin[à dominantà si-n Istoria
t'r"itic'it o literaturii române (2008) a lui Tr{icolae

Manolescu, istorie consideratâ a o înlocui pe cea

,,expiratà" a lui G. Câlinescu. Numai câ, 1a

Càlinescu, adept al unei critici totale, n-a existat o
antitezà între estetic çi hermeneutic, acestea fiind
douà feçe ale aceluiaçi f-enomen. es'îetic'ttl,, de
neînteles fàrà dimensiunea ontolctgicului, a ade-

vàrului, prezente la greci. Or, Ion Barbu a rev-
olulionat poezia tocmai prin recuperarea geniului
grec, de la Pitagora si Pindar la Platon si Aristotel.

Un studiu documentat, urmat de texte barbiene
ilustrative, ne oferà Mircea Colo.lenco privitor la
interferenla dintre Dan barbilian çi Miçcarea
Legionarà, într-un moment de cumpànà din viala
profesionalà ;i socialà a scriitorului. Titlul gràieçte
de la sine'. km Barbu/Dan Bctrbiliçn legionar cle

cor$urtcturd (lB noiernbrie 1940 I ianuarie

1941).
Trec peste alte contributii meritorii, semnate de

Ion Pop, $erban Foa4à, Mircea Tomuç,
spre a rnà opri puçin la cele douà texte inedite ale lui
Eugen Coçeriu çi Mircea Ciobanu. În spiritul
lirugvis ticii inte grale pe care a creat-o, Eugen
Co;eriu observà çi demonstreazào cu materialul
lingvistic al operei barbiene, cà idiomul literar creat

nu contravine sistemului general al limbii române,

cum au fost unii înclina{i sà creadà, judecînd dupà

formele lexicale, morfologice si sintactice. Cu alte

cuvinte, limbajul poetic barbian nu ilustreazà teo-

ria,, de largà circulaçie în secolul al XX-le a; a abo-
terii de la gradul zero al scriiturii, recte de la lirnba-
jul uzual. Cu aceastâ obsen,alie capitalâ, Eugen
Co;eriu î1 scoate pe Ion Barbu çi din tradiçia

enneti,srnului .filologic, care este modelul exemplar
al teoriei clet'ierii: ,.Aceasta deoarece inova{iile lui
Barbu -- în special cele sintactice çi lexicale - sînt,

de fapt, extensiuni ale unor uzuri normale în sis-

temul lingvistic românesc ;i nu sînt, în general,

aberante. adicà nu constituie ..erorir, în raport cu

conventia logicà comunà consideratà «regulàrr."
(pp. 335-336). Din aceleaçi rafiuni. în cartea lui din
1968, Basarab Nicolescu emitea ipoteza paradoxalà

cà ennetisrnul lui lon Barbu e.ÿte o legendd (cel

tilologic. desigur), ceea ce poate fi çi cea mai bunà

îndrumare spre depàçirea impasului receptàrii lui
Iorr Barbu în ;coalà. E nevoie de o minimâ iniçiere

çi de alegere. condigii puse, de altfel, de Ion Barbu
însuçi în problema interpretàrii.

La rîndu-i, textul pâtrunzàtor-rafinat al lui
Mircea Ciobanu, dovedeste, evürtt ln lettre,, cà

afttorctlismul nietzschearn (,,dincolo de bine ;i de

ràu") e perfect consonant cu .,aventurile terlului"
(Cassian Maria Spiridon), încît. chiar în spirit trans-

clisciplinar, üntorLtlisrn rlll înseamnà lipsa moralei,
ci gàsirea clrumului spre Calea. Aclevârul çi Viap
din hristologie. E chiar ce descifreazâ Mircea
Ciobanu în ceea ce s-a nnmit bulcanismul barbian,
ceva ce cu înseamnà pactul cu ràul, de vreme ce

versul-cheie devine ,,!'ara zâcea turcità".
În ansamblu, Iort Barhu în timp ,§i clircolo tle

rimp. este o carte eveniment. care se adreseazà unor
largi categorii de cititori, de la elevi pînà la cei mai
rafina[i esteli.
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