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a ad\lal{\ de Ion Barbu romantismului trece prin rezerve şi 
nuante care selectează din varietatea întruchipărilor sale istorico-spatiale o 
categorie restrînsă de spirite privilegiate (Novalis, Co leri.dge, Poe-··"singura 
evlavie", Între preferinţele poetului --, Nerv al, Eminescu), legate, Între altele, 
prin Fascinaţia COmUn[1 pentru vis şi prin tent.ativa de a-I stăpîni printr-o "teh- 
nică precisă, vo Iuntară". formează, "peste mo de şi tim p", elita "nohi- 
lului romantism" cu punct de plecare în "valul romantic germanie", care se va 
degrada pe măsură ce, precum în "e captat definitiv de Iurroascle tur- 
hine retorice, vocih r ato arele zenii ale cenaclului Char les No dier."! Ei sînt, 
eu alte cuvinte, originari, trăriindu-şi seva direct de la sursă, Hornantism ul 
ea dat structural explică această co ngeneritate spirituală. Există, scria Ion 
Barbu într-un articol din 1 )35, ,,0 poezie i un ordin de experienţă al cărui 
prestigi u e m arc pentru cei organ iz aţi. nnrumiu:" (s. n.). A firmatja preceda o 
mărturisire capitală pentru intelegerea înaltei învestiri de care se bucura 
Poezia in c chii tînărului Ion Barbu, Experienţa abisală, la care face aluzie şi 
care putea să-I piardă=, i se va fi impus 'ca un omagiu datorat! poeziei şi ca o 
Încercare obligatorie pentru intrarea ÎIl rîndul celor aleşi: "Credeam însă pe 
atunci în noczic si aduceam In adîncirea ci (1 veracitate carteziană si o ardoare 
de navigator. N;llura ei îmi apărea jdcntică somnului controlat ,; 3. Această 
dereglare sislemoiică ... , similară paradisurilor artificiale baudelaireieue, avea să 
fie depăşită, dar nu ahando nată deeîtîn act, prin Io rjarea unei strategii lucide 
pentru captarea "misterului individual" si dirijarea inspiraţiei lirice. 

Î ntrueît a intuit calca spre adevărata poezie, romantismului i se re- 
cunoaşte valoarea de reper fundamental, adevărat etalon pentru măsura 
vocaţiei. Ion Barbu nu va accepta curentele; noi, dacă nu Însemnau o "în- 
toarcere la imaginativ şi la ro man tie". Cu un ardent Solui in Nonolis va fi 
întîmpinat AL Philippidcv Lucian Blaga, Ion Vinea şi ceilalţi, pul.ini, autori 
care s-au invrednicit de atenţia a lui Ion Barbu au ueenicit la şeonla 

1 ,Poei/ca dOlrlnullzi , Yn rOTI I?CTsllti şi edillcj'ngl'ijlt{lJ ]Jrchrţ:ll şi 
tahpl CI-(iuologic (iCDI·rill BtlcurcşLîJ J\;liner\'!}, .1 D70, p. 

S Ghel'(Li B:ll'blEnn, Ion Barbu . ./lrnin,lirl. Cli an t'lT'v'l:nt inr'dlttc de Ov. S. CrohrnllniceanuJ 
Buclll'(:li, CarLea romnneasc;l, lU7\), )J. 14D. 

<1 Ion Barbu, 11.,'j'eTJ1Crii.1e ,1. _Prol1wlcu dC:TObill ,Jl'acla:"} X.V) DT, 3Z)2 J 1 august 1935. 
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"marelui romantism", prin care poetul înţelege maxima adecvare la realitătile 
esenţiale şi o abordare activă, îndrăzneţ premcdi tată, a actului creator. Ca 
pură direcţie a spiritului, romantismul este o valoare exemplară, iar meditaţia 
asupra lui profitabilă. Ca discurs liric particular Însă, el ii apărea anacronie 
poetului. Hetorismul e numai unul dintre aspectele ve tuste, care îl datează. 
Slăbiciunile esenţiale sînt eclectismul şi lipsa de rigoare în definirea "adevă·· 
rat.ului domeniu al poeziei". Chiar Edgar Poe, În a cărui "operă critică" Ion 
Barbu aprecia un început de "metodologie lirică", eşuase într-o soluţie "naivă 
şi provizorle">. Cînd. se recunoaşte romantic (Iri exaltă întoarcerea la roman- 
tism, poetul nu pierde din vedere că "această revenire e (ea la Moreas, n.n.) 
întărită de toată forţa exhaustivă a gîndirii mo derne.?". S-ar putea spune, 
deci, că poetica barbiană traversează numai spatiul experienţei romantice 
În drumul ei spre un ideal de "frumuseţe cano nică", unde "emoţia e mai pro- 
Iundă şi agravată parcă de densitatea pe cart', i-o conferă o formă avară"", cum 
caracteriza el Siantele aceluiaşi .Iean Moreas. 

Modelul absolut al poetului modern, care îşi stăpîneşte şi îşi explorează 
domeniul cu procedeele omului de ştiintă, este, pentru Ion Barbu, Arthur 
Himbaud, definit ca "un fel de scientist, un meto dician al delirului." Ceea ee 
supr arealiştii au luat drept "curios procedeu ateatoriu", făcîndu-şi, eronat, 
elin Rimbaud un precursor, se dovedeşte "extremă premeditare", încît Un 
anotimp în infern şi Iluminările trebuie privite "ca () intro d ucere la cunoaşterea 
extatică a lumii sensibile, un fel de trecere la li mita investigării exacte". 7 

Analogic poziţiei adoptate îafă de romantism trebuie înţeleasă atitu- 
dinea lui Ion Barbu faţă de Mihai Eminescu, evocat şi invocat în termeni de 
augustă evlavie, dar mereu de la distanţă. Poct incomparabil, cu "sunet adinc", 
faţă de care T. Arghezi îi apare ca () impostură, Eminescu participă ca un egal 
la gloria rornanticei de filiatie germană: "Ochii săi întîrziaseră pe floarea lui 
Novalis, albastră. întrebările cunoaşterii, înţelegerea muzicală a lumii, dădeau 
perspectivă nesfîrşită versurilor lui bătute: ca nişte punti peste primejdii. 
Ce Înseamnă Eminescu pentru noi se măsoară numai o punînd no hilului său 
romantism formele depreciate ale celui Irancez.t'" Supremul elogiu pe care Ion 
Barbu i-l aduce lui Al. Philippide sună emblematic: "Redevenirăm contem- 
poranii lui Eminescu." Instituind similaritatea, ignoră oare poetul coordo- 
nata istorică? Modul În care îşi reprezintă evolutia literară, în opoziţie cu 
sincronismul lovinescian, pare să justifice supoziţia: "Imnul spiritual (' 
scris, fără colaborare, dar coeficient, de poeţi din ţări şi decenii diferrte''>. Nu- 
mind însă "omogenitate incongruentă" ceea ce ar trebui să fie luat de ideală 
contemporaneitate supraistorică, poetul avertizează asupra unei necesare di- 
socieri: nu perenitatea valorilor individuale (incongruente) explică "omoge- 
nitatea", ci ideea de poezie, Cititul etern intonat şi ridicat spre un cer extatic, 
niciodată epuizat. în dialog cu Felix Ader-ca, Ion Barbu vedea în propria-i 
poezie "o încercare mereu reluată, de a mă ridica la modul intelectual al 
Lirei, Faptul poetic iniţial: cununa Înflorită şi Lira. La această puritate ae- 
riană, în care poeţii englezi .se aşază, pare-se, toţi, urmînd un singur instinct, 

4 Jeati Morias (Jean Papadiamantopulos ) în Ion Barbu, nol, cit. p. 258. 
 şi 6 Ibidem, p, 260. 
7 Rimbaud, în Ion Barbu, uol, ctt., p. 242, 
8 Vezi nota 1. 
 "Evolutia poeziei Itriee" după .R. Louinesai, In Ion Barbu, 110l. cit», p. 211. 
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al Cîntului, vre.am să invit poezianoastriLln certitudinea Iiheră a lirismului 
omogen, instrutnd de lucrurile esenţiale, delectînd cu vviziuni paradisiacc : 
Într __ un astfel de lirism, nimic din co ncurcuj.a darwiniană a formelor indivi- 
duale. Glasul al' continuaglasrIl, cum un adevăr pe celălalt, .installnd 
unrnoment pe secol L'hgmne des coeuus spirituels"'o. 

Dintr-o asemenea perspectivă, noţiunile de traditie şi continuitate pri- 
mesc UIl înţeles aparte. A fi contemporanul lui Eminescu nu Inseamnăţîn- 
toarccre ] a rno delul poezii săle, ci a re peta, ea Într- li n ritual sacru, şi.prin aceasta, 
a regăsi şi a asuma "faptul poetic iniţial": un fel anumit de situare Jn raport 
cu cerinţele Cintului. Legitin:r8. devine astfel, orice poezie acordată la tonali- 
tatea CiTitului etern, indiferent de modalitatea iuto nării, variabilă în timp. 

în fenomenul "apariţiei unice a lui Eminescu", Ion Barbu arecuuescut 
lin posibil model ernulativ, dar mo dul propriu de aproximare a poeziei 
rămîne, principial, divergent celui eminescian: "Da, e dat. rîului săsusure, 
Nu e nici o ruşine. De ee să te strîmbi atunci'? Ştiu versuri nemuritoare În- 
temeiate pe adîncirea dialectului apei sau vîntului. întreg Eminescu a> aici" 11. 
ar, errnetismul barhian refuză o bstinat limbajul armoniilor naturii, vizînd, 
în perspectiva unei transcendente bănuite, o energică desprindere din con- 
tingcnt, prin dercalizarea limbajului poetic. Chiar neechivoc, cum pare, elogiul 
nu c sumisiv şi din pasajul următor vorbeşte mai răspicat orgoliul diferenţei 
decît regretul neirnplinirii : "Toate preferintele mele merg ciitreexmimarea 
clară şi melodio asă, către construcţia solidă a clasicilor. Un duh rău s-a ames- 
tecat şi a voit, dimpotrivă, să mă realizez într-un fel de ingîmare şi sugrumare, 
de precar tunel fără ieşiri"-", 

A vorbi despre romantismul şi, prin analogie,desprceminesci"nismul 
poeziei barhiene devine, date fiind cele constatatepînă acum, o.o pernţie delica- 
tă şi riscantă. Lăsînd deoparte declaraţiile de prînei piu şi de situare .ale poetului 
însuşi, opera propriu-zisă nu face, mai uşoară o asemenea tentativă. Încercările 
de pînă acum (Marin Mincu, Elena Tacciu ş.a.)!", au identificat,S!u precădere 
în faza debutului, teme şi motive romantice prezente în structura' de adîncime 
a poeziei lui Ion Barbu, asemănătoare unui prim impuls formativ. Uneori, 
acestea îşi prelungesc ecotil.plnă la suprafaţa discursului, dar sînt valorificatc 
în co n texte sirribo lice care le metamorfozează corn plet. 'Tendinţa generală este 
depăşirea ired \lC tibilelor antinomii romantice printr-o intensă aspiraţie către 
unitate. Un exemplu pertinent îl reprezintă-dualitatea masculin-e-feminin, su- 
blim ată la Ion Barbu în făptura abstractă a soareluihermafrodit, principiu 
generator auto suficient, imagine a incrcatului cosmica. 

Aspiraţia spre unitate presupune însă conştiinţa rupturii, a o poziţiilor 
apolil1ic-diollisiae, masculin-feminin, teluric spiritual, uman-divirt),indidnd 
În acelaşi timp o posihilitate d.e conciliere a lor. Î11 aceste concliţ.ii, mo- 

10 F. i1derca: De Dorbă Cit IOH Jiarlm .în foI'! B<:·hu. voI. ci L. p, 177 -178. 
11 Fragment dintr-o scl'isoarc. i'n Ion Bdrbn, :JOL . p. 187. 
12 Ibidem, p. 188-189. 
13 JvIarin !\:Jincu,Blnillcsclanisrn (.lind ur) dctUnul")) Crilice 1 f) Buctll'e .. U) Cartea 

Hom\neacă, 1971, p. GO·,··G4; Elena Taccin. l?onwti!ismui {(,mânesc, voi, lI, BucuJ'e.5H, :\!incrvn, 
p. 58,·59: 180. 

1<.1 farian Papahngi, 1011 EJarbll şi mUOI)De!ie(t illlt;I'trrii in ltllUU!CJ ">Stea.U1.:\::'XIll).,ll 
şi 12, 1\172, p.:1 27 şi 28- 31- 

<1 - .Literatură 
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delul 'ro maăfic, în cazul de Iată cel eminescian, poate servi, în punctulide 
plec are, laInterpretarea poeziei harbiane, ca o aplicare particularii a princi- 
piului trecerii de la cunoscut la necunoscut. Osumaril lectură În paralel a 
poeziei Gruţ: dc Ion Barhu şi poemului eminescian Demonism oferă date inte- 
resante privitoare la dialectica preluării şi el depăşirii modelului romantic. de 
către eeldil1tîi.Grup datează din faza ermetică a poeziei lui Ion Barbu, cînd 
lirismul său atinge conciziunea epigram atică, ceea ce dovedeşte că dialogul 
cu romantismul şi cu eminescianism ul nu se limitează doar la perioada 
debutului. 

Scrisă în "forma canonică" de două strofa, Grup evîdentiază fra- 
pante similitudini, mai ales la nivehrl reţelei sirnbilioe, cu amplu! poem De- 
motiism, adevărată fabulă mitologică' 

E temniţa In ars, nedemn pămtut. 
De zluă, fînul razelor Înşală ; 
Dar .capetele noastre, ducă sînt, 
Ovaluri .stau, de val', ca o greşală. 

Atîte3 clăile lire stJngi! 
Hiisi-vor gest Inchis, să le rezume, 
Să nege, dreaptă, linia ee frîngi; 

in virgiU triunghi spre 15 ? 

Demonism (fragmente) 
O raclă mare-i lumea. Stcle-s cuie 
Bătute-rrea şi soarele-i rereasta 
La temniţa vieţii. Prin el trece 
Lumina frîntă numai dintr-o lume, 
Unde în loc dener :e unaur 
Topit şi transparent, mirositor 
Şi cald. ( ... ) 

Nncredeţi cum eă luna-i lună. Este 
Fereastra cărei zlua-I zlccm soare. 
Cîne! îngeri cîntă de asupra rac lei 
fu lumea ccrurrlor-ele albesc 
Şi nu mai pătrund raze aurito 
Prin vechi o})lon'-·c ci ' raze de argint 
Şi pe pămînt ai llng ţăndări dulonse 

Din cmtecu) frumos dar numai ţ:lnd:'ir'L. 
Ici în sicrju,uh cel capac albastru 
ŞI ţtntutt şi rerecat cu stele, 
Noi viermutm in mase in cadavrul 
Cel ncgrurtevechtme ş uscat 
Al vechlulut pămînt carcne rlUte.(, ... ). 

Icstevu: ce măre] în C tirea noastră, 
Dar acel ceva nu din noi răsare. 
O moştenim de la titanul mort, 
De la pămînt în care ne nutrim. 
In moartea lui e ceva sfînt şi mare, 
E o gîndire-adîncă şt-udrăzneaţ.ă 
Pentru ee el fu condarnnnt la mcarte. 
Viaţa noastră e o ironie, 
.Miuciuna·.j l'iiducill8 ei. ( ... ) 

1. Ton Barbu, vol. cii., p. 21. 
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Spre a-Jhaljocoripllu"[ şi-n moarte 
Ne-aui născut noi, după ordin dlvin, 
Fi'icllţîca Slt-·şi petreacă Dumnezeul 
Bătrîn cu comica-ne neputfntă, 
Să 'rîdă-Il tunet de deşertăciunea 
Viermilor cruzl ce s-asamăn cu el, 
Să poată zlce-u cruntă ironie: Pii,nlnt rebel, iată copiii tăi 116 

Poezia Grup permite, pînăla un punct, o lectură În cheia postumei De- 
monism, nu alta decît aceea oferită de tema titaniană, "Redusă la liniilecele 
mai generale, seria D., Popovici, tema titanică ( ... ) presupune existenţa a două 
planuri ,eumişellri contradictorii: ( ... ) un plan superior, pe care stă înscrisă 
Q lt\g( o presivă şial'hiLrară (şi) ( ... ) UIl plan inferior pe care se, manifestă voinţa 
deeliberare şinăzuinţa cătreprogres. Revolta poate fi victorio asăîn anumite 
cazuri, dar cele-mai. adeseori ea este Înfrîntă."l? 

Prezenţa acestei scheme în structurare a celor două poeme nu e-greu 
de, identificat ;opoziţiile cer - pămînt, demiurg -- creatură sînt figurate în 
sirnblIpriaproape identice, cu un plus deambiguitateIa Ion .Barbu."Temniţ;a 
Yh:ţii", pămîntul (lumea .creată), "raclă" la Eminescu, are la Ion Barbu .sem- 
niţicaţia .m ai restrînsă de corp, partea cie humă a fiinţei umane. "Fînul razelor': 
aduceînpllls falA de co no tatia "aI11.ăgitor", "părelnie"--- omoloagă emines- 
ienei "lumina frîntă" (Ir agrnent.ată, dehilitată) şi pe aceea 'de moliciune, care 
extinde o însuşire fizică asupra domeniului moral-volitiv., în ambele poeme, 
deci, om nl participă Ia o realitate precară, derivat.ă şi sărăcită; de atributele 
plenitudinii; paradisiace. Trecînd peste alte amănunte preţioase (ca dubla 
determinare negativă a substantivului "pămînt" Ia ambii autori: "ars, ne- 
demn"- "cadavrul / Cel negru 'de vechime şi uscat"), reţine atenţ.ia corrver- 
genţia .concluziilor la.care conduce opoziţia divin-uman. Formulată. explicit 
de Eminescu.: "Viaţa noastră el) ironie", la Ion Barbu ea este implicită por- 
tretului gr.otesc al Iiinţei umane, concentrat metonimic.,înhna.gineacpului 
()vql, "sferă ratată", În decodarea Iui Şerban Fo artă, în sfîrşit, în .cte două 
poernc creatura este qper a unui ])emiwg rău, cu porniricinic-de,tnonice la 
EIllinescu, mai curînd imapsibil ("triunghi virgin" poate figura şi ochiuldivin 
Închis, (le care se lovesc fără speranţă apelurile celui ahanol1at). la:Ion Barbu. 

Din atîteapotriviri şi suprapuneri ar fi greşit să deducem eă poezia Grup 
ar fi un fel de variantă condensată pînă Ia epură a poemului eminescian, deşi 

autorul .Jocullli secund ar fi putut să-I cUlloască.18 Mai sigur e că ambele poeme 
sintetizează independent, Într-o simb:}Iistică de universală circuIaţie19, datele 
unui scenariu mitic al dramei cosmice a omului. Hrănite dinpr.oblematica 
eternă a marii poezii, uzind, Într-o măsură, de simbuluri idel1tic,inforrnate 
îJJ.sl'i ele i!.leologiistetiee diferite, cele două creaţii se află Într-un raport spe- 
cial, aeeenLuîn,d, .mai mult diferenţierea decît asemănarea. 

Eminescu. Poezii, Bucureşti, Editlll'a penLJ'll literatură, p. 94 -- ()7. 
17 D. Popovici, Poezia lui ,Milwi EminesCI1, prefaţă ele Ioana Petrescu, Bu cur8Şti, Editura 

TilJ,eretullli" p .• 299: 
lŞ l)elll(Jjism., dn.tn.tădcD. J\Il1l'ărn.Şll intre 1871 şi 1872; apare, pel1truprima rlată.ln 

'{oltn.nul Mihai ElnineSC1!, po,ezU postume .. Ediţie nOlli!, Bucureşti, Minerva, 1905., cf.Bibliografia 
M.tlWi EmiIescu (18Ş{J--· 1970). VoI. 1 -- Opera, 1),35,. 

19 Mircea Eliade, Istoria credintelor şi Ideilor ['cligi oase, Vol. lI, Buul'cşti, Ştiin- 
ţificil şi Enciclopedică, cap. XXIX. 
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Nu ne vom opri asupra deoscbirilor izbit(\tre, ar Ti dis'prop()rţia de 
întindere, bogăţia şi pregnanta figuraţiei rnitolC!gice, proiectaF"aJief11udaluri 
ample a dramei în poemul eminescian, comparativ cu rcducţio.nismul.unagiuli 
harbiene, din care "efectele orgii romantice sau ale orchestrei sirnbcliste sînt 

exilatc'' (sintagma e folosită de Io n Barbu în legătură cu .lcan M)reas). Vom 
urmări doar modul cum sînt valoriticate opoziţifle spedfice ternei tiţf1uiee la 
cei doi poeţi. Este punctul crucial în care poemele se despart definitiv. 

în Demonism, Eminescu scrie dpilogul dramei umane, consumateIntr-uu 
tîmpmitic, dramă so lidar ă celei 'titanuhri natură, trăgînd logic, toate corr- 
secintele ee decurgdi.nrevolta aâeestuia ;lume:!l este guvernată de 
rău, iar omul, cu destinul lui de vierme, iremediahir pierdut. Dualftatea vnrn'ană 
eriginară, precurll antinomia sînt iredtltUhiIe,ceea ceclă () 
perspectivă •.• indefinităconflictLlhlÎ. Singllra salvare, 'reinlegfareaîn ndtura 
matern-ocro tito are (dulcea stingere eminesciana, adl.lcaWare' de pace), este 
împiedicatăde voinţa de a trăi, deviată În voinţa de pu tere.vinaecesibâlă, 'voinţă 
sădită În.oin de ,,,marele egoist", căci "Făeuţi sîntem ea 35-$1 petreeăDllmnezeulj 

CueomicaneileputinFt". Din abso'lutizarea.saces tui iimpas ontolngie. Va ţîşni 
inumana dorinţă de autonirnieire din Rugăciunea ititui dac, chintesenta 

Juizantr(}piei elinesciene. Destinul rfJitrarşiahurd. .OInU!ui este radiealit 
(e· Eminescu •• prin eehivalarea. divinului ("scînteia. ee-o. ,llunlirn diviJiă"),8u 
ceea ce es,t, ră,u n constituţia sufle'tului uman. eg() is II1111 , trufia, "dorinta. de 
mărire şi putere", iar a părţii bune cu natura, titanul mort, al cărui, glas ,rămîn<: 
p.înţeles.j.nJlul aeestp.,draxna omului se extindeIa nivel d,:osTnie, de undeşi 
patetismul ei padictl<tr. Mintel, .81Ifletul, "scînteia divină." sîn t, deci, la ElnÎ7 
n,esc.u dtl)'uri viclcnc, Îrn piedicînd. Întoareerea .la."fire.şi dreptate". 

LafeI'detensionat, deşi în fOTme mai diserete, se raportează la propriul 
desti!} rliirulb::trbiun. Dar Ion Barbu pare săst': refereÎll Urupla o Hapăc. 

)Sl'etitailiaIlă,atlrorală,acrcaţiei, EIscrie unprolc§al unei rcvolte posibile, 
sugerate .. Întreharea suspendaLă din celi de-a doua strofă. Gestultita.nian 
e prefignrat în irnaginea dre:ptei rezumative, ea .. "junghinl lui Cilt .rnînatde 
ură .(conot[\tieprehultădin l'ticFIul .. P(Jeia leneşă), eare' ar pu'tea s.ă nege, 
lntr-;un [lvînt energic, bariera liniei frîptE\, înehipuind ochiul dirin,. În.aintea 
căruia. hlgeIlUI1ellează căutările nevolnice omului prizonier al propriei 
obediente.. ... . ". ... . . .•. .... ... . .... ... " ,. 

Deşi ,i:potetic,,,gc;,sLulînclJ,is" se î,ntre}'edf penetrant,. vir;il,.atras în clip 
firesc • de·neeulloscutulneexpl(irat ("virgin. triunghi"), ipMtaziti . obişnuit, 
cao interdicţi.e intirrIidaI1tă.E .. selnnificp.tivă tensiunea părut,.î.ntre. OriZOI- 
taIitatea statică a primei strof, dusă.lalimită . in imaginca"capetelor" care 
"stau", bizare şi superflue, .încît Însăşi existenţa lor pare hlCertă (,dacăsînt"), 
şi dinamismul pe verticalrl din cea de a d{!ua. Mişcarea rezultă din pllUerea În. 

relaţie antagoIlică a celor două planuri statice, al umanului şi al divinităţii 
indicînd t6to dată traiectoria actului eliberator. 

Natura "gestului închis" e descifrahHăprin raportarea la c.ee.ace este che- 

Inatsă re.zull1e: "clăile de firestîngi",earc, ca şi",fînuITazdar' din prima strofă, 
trimit la ideea illsuficienţei cunoaştrii senzoriale, bazate pe mecanica refle:x;a 
a instinctelor. Exclusivismul ei induce "greşla" prezenţei capului (simplll 
artificiu ornant) în ecollomia eorpului uman. .. 
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Admiţînd O anumită constanţi) semantică a termenilor recurenti în opera 
unui autor, "stîngi", presupus afi fost împrumutat terminologiei 111. atematioe, 
este, prin încărcătura ironică, rnaiaprGpiaLde întelesul pc care i-l dă poetul 
atunci cînd ealifică titlul Cuniniepotriotl« (Poeiicel domnului Arghezi), ea "un 
veritabil act stîng şi freudian", trădînd, ca orice "ad.e manq'ue", "un ai1um.ict 
umor", Hatarca iav.uici, sensul propriu de eşec; explicabil în absenta intelec- 
tului călăuzâtou. ar figura, deci, antenele cunoaşterii seuzovial- 
afective, improprii şi,plecate fiind dinspre partea inimii, coruptihilc, victime 
predestiuateale.Jnşelăto arei aparenţe, Ca şi "mekul năLîng" (Dllpăn1.etci), care 
cedează iuvo cauiei: magiee şi iese imprudent CCH cernul stîng",adaptate a 
.sintagmei populare "a păşi custîngui"),în Itrmc, ele sînt vulnerabile şi inca- 
pabnesăşiatingăţinta. "Stîng" implică, prin urmare, semnifidaţiilesde 
,juătîng'''stînf:f,.aci, neadecvat..si lipsit de vigoare,Termenul agrest,,,clăjle.', 
suhlirâază ambiguu (ÎnLremilrt, şi admir atie), imaginea unui "seceriş" de- in- 
f'ructuoasă jertfă. 

"Dreapta", ca opoziţie simetrică, nu este numai un rezumat (concentrare), 
ei, şi un îndreptar, impunînd hao ticului ordine, iar actelor, o direcţie corrver- 
gentEl, Afectivitatea;' scnsorialur nn slnt excluse pur şi. sirn plu, ci doar suhor- 
donate şi fortificate de intelect. Se profilează astfel o tentativă. de reconeiliere 
dintre "logica inimii" si mintii" eare, la Eminescu, rămîn elisa .. iate si 

opuse. "stntem huni r;înă sîntem (;,;pii" spune Tîrniuescu in Demonism, in- 
cCl1ţafiillc1cOllŞubstlluţială iluziei ce. nu percepe ruptura. Matur-şi ratiocinant 
(o raţiune rea. eroare premeditat un demiurg gelos in mecanismul 
gîndirii), omul pierde legătura eu limbajul naturii şi se înstrăinează "de fire şi 
dreptate", Dimpotrivă, mesajul din Grup invită Ia depăşirea fazei inîantile, 
a identificării cu iluzoriul. 

Omul harhian nu stă, precum cel eminescian din Demonism, suh semnul 
un ni destin im u abil. Şi în el cev a măreţ", ignorat, deocamdată." Scîn- 
teia divină", opusi] şi aici naturii primare, nu mai este Însă ca la/Eminescu, 
izvorul nefericirii, ci însăşi posibilitatea împlinirii umane. Conştientizarea 
precaritătii şi im perfecţ.iunii sale naturale echivalează eu trezirea dintr-o pro- 
fundă amnezie. Paradisul. la Eminescu ele un demiurg tirar ic, se 
profilează la Ton Barbu ca un paradis uitat, ispitind n;euperarea. Principial 
liher, omul al·e de luptat mai întîi cu prupriile limite, pentru a-şi depăşi alie- 
narea. Numai în posesia "gestului închis" al cunoaşterii el plJal.e tenta negarea 
() preliştilor e xLerioare. 

Un posibil "gest Înehis", capahil să fe,rţeze revclaţ.ia pare să fie pent.ru 
Ion Barbu, poezia. Concepţia sa despre finalitatea aetului poetic integrează 
ideea libertăl;ii ereatoare de sine a omului. Poezia configurează şi propune o 
realitate în care hazardul creatiei primare nu-şi mai află locul. Cu eondiţia 
Însă, ea ea S[l parvillfl la precizia ştiinţ.d, a geometriei, În speţ,ă, construind 
axiomatie o realitate scutită de arbitrar. Ca "har inalienahil,," şi "parte din 
Soarele cons'Jlator", ea poate nega jocul prim, aleatoriu al lumii, Intr-un "joc 
secund" mai pur, mai riguros, dar UD mai puţin UIl joc. Dacă nu aduee "eu- 
noaştcrea rn'intuit{)are", Calea Regală a pueziei rămîne, totuşi, () modalitate 
ele salvare din lumea aparenţe1ur şi de iniţ,iere într-o realitate trallscendentă, 

20 Pentru semnificaţiile opoziţieisUII.qa-drcojJla in gindirea populară, vezi Erllcst Berma' 
Cadre ale gindirii popu.lare româneşti, Bncure;;ti, Cartea Românească, 1985, p. 60--64, 



în care sufletul recunoaşte patria sa originară, precedentă creaţ.iei.Struduri 
şi simboluri ale mituluignostic sînt, de altfel, omniprezente în poezia lui: Ion 
Barbucasi în prozele sale critice de aspect oracular. 

Intr-un articol din 1934, Mircea Eliade făcea o importantă distincţie: 
"De-a lungul istoriei se desprind două tendinţe principale ale spirituluiome- 
nesoc soleriCkşi simpatia. Adică încercarea. de salvare, de mîntuire, de ieşire 
din lume şi încercarea de a găsi suport în lume, de a iubi lumea,de a căuta 
armonia cu toată existenţa şi, mai ales, de a o soco Li însăşi temelia vieţii"21. 
Proprie Juidan Barbu este calea sotcriei. "Negarea spiritualistăra lumii'v.o 
constată Încă Tudor Vianu. Poezia sa nu propune, desigur, o nouă gnoz ă. 
Ea, trasează doar diagrama căutărilor unui spirit fascinat de misternl.Intre- 
.hărilor. fundamentale .. Infrastructura etico-Iilozofică a poeziei lui Ion Barbu 
se înscrie Într-o veche tradiţie, periodic ocultată, dar revenind. în noi sinteze, 
cea. mai glo.rioasă .fiind romantismul, în a cărui ereditate se situează, intr·;un 
mod foarte personal, şi autorul Jocului secund . 
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.. PARALLf:LE ROMANTIQUE": MUIA 1 EMINESCU ET ION BARBU. l'tCHOS DELA 
H1E;VOLŢE TITANESQUE' 

L'auteur identif ic dans le poeme Grup de Ion Barbu un ava t.ar du motif t.lt.auesqucj'cc 
rrul le rapproche du poeme Demonism de Mihai Eminescu), prouvant â. la Iois spicificite de la 
reception du romantlsmc chez le poete du Joc secund, 

Mircea.Elladc, Căile spirilllllli,.,A.1.i", l l I, nr. 4 (octombrie), 1934, p. 1183-118.5. 


