PUBLICISTICALITEHAHAA LUI B. FUNDOIANUJ
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GHEOHGHE
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CuOconsecvenţă
remarcabilă,
Editura"Minerva"
continuă
recuperarea
moştenirii
literare
.aluiB.Fundolanu.
DupăPoezii,1\)78,
cuprluzătoarea
ediţieîngrijitădePaulDanielşi G.Zaratu,
in acestau (H180),
unvolummasivrepuneîn clrculaţte
o partelnsem
nată dinbogataproducţie
publicistică
şi eseistică
a autoruluiPrioeliştilor
.
Edrtlaalcătuitădc VasileTeodorescu
pareconcepută
sub presiunea
idelide a "salva",
OIun singurprilej,crtmaimultdinoperaromânească
şi ceafrancezăa lui Fundolanu.
Deşi
in felulacestalegăturade substantădintreceledouăetapedislinltede creaţieseevidenţiază
.prcgnant,
totuşinu se poateevitasenzaţiade aglomernre
excesivă.
Pierddinreliefmaiales
tr<ldncerile.
Se reproducintegralvolumele:T'ăoădui
nia lui Petru.Cuolămuriredespresimbolism,
laşi,1918,şi Ltnaqini
.i cărţidinFrauţa,Bucureşti,
HJ22(sauUJ21
1.DefaptÎn ediţiacitată
rigureaz.ă
ambele
date:1922pecoperteextenovă.
1\)21
pefoaiadetitlu),precum
şi,întraducerea
Iu!SorinMărculescu,
Rinibaud,
!lolanul,
Paris,1\):3,3,
şi Falstratat",deestetică,
Paris,19:38.
Transcrierea
texteloreste.in general,unitarăşi exactă,respectînd
chiaruneleparticuIarttăţtfonetice
şistntactlc«
aleautorului.
Semnalăm,
totuşi,o omlslune,
dealtfelIărăconsecinţe
.asupraîntregului:In Renu;deGourmont,
creator
deoalori
, pagina53,alineat7, lt)lre"Alcoolul
devineunmijlocsocialalsclecţ.iunll
naturale
..." şi "CeeacenuadmiteGOUfll10Ut
ej1!po!ogia
celor
slahl.,;"trebuieinlerealată
fraza; "Ceeace nu admiteGourmonl
e moralaIudeeînlemeiată
pe dispreţul
hogăţiei
conronn
ediţ.iei
I,de
pagtna
66,
alineat
7. diferite,
r llcconfruntale
O neglijeuţ.ă
:şiseforţei",
reproduce
acelaşi
ft'xl
două
ori,
din surse
insă.Multedinarticolele
carecompunvolumul
din1922npăruseră
maiîntîi in reviste.între
eleşiOcarlea lui Thibautlct,
publicatiniţialîn "Hampa",
U iulie, 1921,Iiagina1, sub titlul
-Caietelc
Ulmiinactual,
Iuşelatdeschimbarea
titlului,editorulreproduce
textu]întîiin Imaqini
şi cărţidinFranu:
(p. 108-1(9).dupăediţiaprtnceps,
apoişi la secţiunea
Diverse
(p. :H:Hl
..-<Hi7)
după"Rampa".
Sclecţta
textelordinrevisteestebineJăcută,în seusnlcă tot.ce se publicăe important
'şi definitoriu
pentruprofilulscriltorlcesc
al lui Fnndolanu.
De observatdoarcă editorulare
Învederenumaianumitereviste:"Hampa",
"Sburătorulliterar",
dincarenumaipatruarticole
IIUintrilin selecţie,
şi "Flacăra".
Dineronieilc
puhlicate
în "Coutimporallul"
s-arj'jpututlnsă
îmbogăţisecţiunea
DespreTraimcelPU!.ill
eu clOUl\
articole.Primul,Notedeteatru(1,1922,.
n1'.15),careeuprillde
şi Ml1uiJ'esllll
"Insulei"
redactatde însuşiFuudoianu,
ar fi adusun plus
de luminăasupraacesteiiniţialiveculturalein care Fllndoiauu
şi-a pas mari speranţe.
Al doilea,NoiI'd(,Icalm(Orenaştere
dramalicâ
:.';icoala
,.YiCllX
Colombier")
(1,1922,nI'.21)_.
e o prezentare
pătrullziHoare,
printreprimelela noi,a mişcăriinovatoaredinteatrulfrancez.
De asemenea,
din ..Chemarea".
Iaşi,1917···1918,
{lemnede interessint: Inscripţii:
Păl'criruscşti(I,
1!118,
]]1'.15)
şi Inscrip!ii;TudorArghezi
(1,1918,111'.17),
care,In ciudatonului
violen!deindignare
juvenilă,
e primare(un()aştere
a geniului
arghezian.
Totaleiapăruseîntr-o
prim3formă,maipuţ.inlucra[{iartistic,tabletaiHo<1r{ca
lui Abdul-!Iamid.
1B. FundoÎanll,
ImO!lini
şi cârli,edij.ie
deVasile
Teodorcscu,
studiuintroductiv
deMircea
MarUl!,
traducerede SorInl\I{irculesclI,
EdituraMinerva,
Bneureşti,
1980,711p.
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Dincolode acesterruciimperfecţ.iuni,
init.in
tlva edituriişi eforturileeditorului
merită
toatărecunoşt.inta.
Prezentaeditiepunetnl.r-oluminămaiexactăun omşi o operă.Este o
restituirejustăşi necesară,
careîşi găseşteuncorespondent
fericitîn Franţa,undeasistămde'
citivaanila o viepreocupare
dercasurnare
a poetuluişi gînditorului
Fundolanu.
Ceamaimarepartea textelordin actualulvolume caşi necunoscută
publicului
cit.itm-,
şi nu e numaicazulcelordouăeseuritradusepentruprimaoarăInromâneşte,
Readucerea
lorla
luminăconstituie
o adevăratăredescoperire
a scriitorului
Fundrrianu
Întoatăvarietateamanifestărilorsalecreatoare
şi va determina,
credem,
o rocvaluare
CIloculuisăuin culturaşi litera,
turaromână.
Desigur,
Fundoianu
nu c un necunoscut.
Capoet,cI şi-aconturatcu Ullsingurvolum
(T'rinel.işt
i, 19:-)0)
unprofildistinctînconst.clat.ia
lirieiitnterbelice.
Heedital
freevent
şicomentat
cupasiune,
poetula int.unecat
cuprestigiul
săupeglnditorul
şieseistul
deexcepţie.
Astfel,activitatea
sapublicistică,
vieşipasionantă
inepocă,a fostignoratăaproape
totat
de posteritatea
critică.
Explorări
parţiales-auintreprins
In acestsector,dar,deregulă,IlUin scopuricaresă-I
vizezedirect.Celmaiadeseas-aapelatla aceletextecareputeauconstitui
puntldeaccesin unt,
versulpoeziei.
Chiarîn acestsensInsă,volumul
la carenereferim
lărgeşte
considerabil
orizon
luI
demersului
analitic,dezgropind
dinpublicaţiile
timpuluimărturisiri
directsau indirectrevela
..
toare: Impresiidinpronincie
(p. :l26),Caietele
unuitnactual(p. :l26:43l), "Voroava
(p. :i()7),
Peş/crea
Dittibonicioarci
(p.:372),
()[unctiu.ne
socială
(p.:174),
Filedintr-un
caiet(p.385) adcvă..
ratepaginidejurnal,unele,poemeÎnproză_.-altele.
In ansamblul
creaţiellui Fundoianu,
publicistica
nu e o preocupare
oarecare,
in nici
un cazo recreaţiea poetului.Dimpotrivă,
eareprezintă
UI1constltuentorganic,izvorînddin
aceeaşipasiuneşi evoluind
in acelaşisensşi subfoeulaceluiaşi
crezca şi poezia.Prinurmare,
o explicaţie
a uneiattt de lndelungate
frustrăride o componentă
de bazăli manifest:'irii
sale
literare,lafeldeimportantăca poezia,nu sepoateîntemeia
peinferioritatea
ei valorică,
ci, In
spirituladevărului,
peconstatarea
căperioada
dintreceledouărăzboaie
esteinsuficient
explorată.
Cindnevoilecercetăriiau impus-o,contribuţia
lui B. Fundotanu
la configurarea
climatului
literarşi ideologic
al celuide-altreileadeceniun-apututfi trecutăcu vederea.Simbolismul
românesc
al LidieiBoteşi, recent,Traditionalism
şi moder
nila!ei11deceniul
al 1JJ-lea,ampla
sintezămonograrlcă
a lui Z. Ornea,sînt mărturiigrăitoare.
Plecarea
autorului
InFranţa(1H2:3),
în literaturacăreiaseimpunecu el'Oică
tenacitate,
a Intreruptrealizarea
unorproiectecarear fi dat,tndiscutahil,
altedimensiuni
şi alt sensdesLinulutpostumal opereisaleInculturaromânească.
Aceastaşi,poate,un anumeoportunism
alarmat.
de duritateaunorj udccătlofensa
toare
rostitede Fundoianu
asupraculturiişi literaturii
naţionale
aucondus,
numaipuţin,la îndelungatatăcereaşternutăpestegîndireaincandescent:l
a uneiputerniecpersonalităţi.
Prefatavolumului
apărutla "Minerva",
semnatăde MirceaMartin(anteriorsubtil
interprctal poeziei),
esteprimacercetare
amplăşi pătrunzătoare
a ansamblului
publicisticii
şi cscisticii
lui B. Fundoianu.
Caracterul
ei sistematic,
imbinlndanalizacompal'timent:elor
cu
judecat.a
integratoare,
desit.uare
a opereiIncontext.ul
culturalal epociişiin contemporaneitate.
aproapecă eliberează
pe reccnzellt
de obligaţiile
saleobişnuite,
dindu-iastfelposibilitatea
să
profitecevamailiberelecontactuldirectcugindirea
paradoxală
şiineolI1odă
a uneiinteligenţe·
tipicmodcl'I1e.
Primulsemndistinctival publicisticii
lui Fundoianu
estecantitateaei impresionantă
în raportcu timpulscurlcare-icircumscrie
activitatea
lit.erară
pc terenromtll1esc.
Varieta
tca
ideilorşi a problemelor
care-Ipreocupă
pe tînărulscriitorestetulburătoare.
E o lăcomie,
abia
diferenţială,
detot şi detoale,o tentaţiefebrilădea luaîn posesieproblemele
marialeculturi.i,
o imensăfascinaţie
a ideilorgenerale in caredistingem
vocaţiametal"izieă.
Impull,apoi,siguranţacu carcstăpîneşte
noţiunidincelcmaidiverseşi terminologia
esteticăşi filozofică,
familiaritatea
deplinăcu literaturaromânăşi ceafranceză,
orienlarea
sigurăîn diferitesistemefilozofice.
informarea
la zi asupracursulUI
dezbaterilor
literareşi
esteticeeuropene,
chiardacă,uneori,din "izvoarede a douamînă"2.
Totulpareasimilatpe
Indelete,
caintr-oucenicie
lentăşitemeinică,
lrimiterile,
asociaţ.iile
(voitşocante)
seincorporează
docildemonstraţ.iei,
fortificincl-o.
Uneorie unexces(excesul
e,pentruautor,o condiţie
depenetraţie
a noului),
argumentaţiaprelungindu-se
pesteIlccesităl:i,
!lUatit dinvanitateerudită,cit dinabandonarea
dătătoare,
EngenLovinescu:
Figurine.
B.Fundoial1u,
tn "Slmrătorulliteral''',
1,1922,nI'.29.
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devoluptate
Influxulasoc.iativ,
căcl"aooc.iaţ.ia
deidei...neslăpîneşte
tiranăşinemiloasă",
mărturiseşteautorulIn Mascalui Andr«Gide(p. 77),unde,pentrua clarificao ipoteză,în maniera
"rafturilor"
succesive,
care-iesteproprie,apelează
la teoriileeconomice
aleluiHicardo
şi Correy
şi la botanicalui Mendel.
Nue doarsimplăplăceredea epata,ci tncllnaţ.ie
structurală
pentrutol ceeaceaprinde
imaginaţia.
în general,
Fundoianu
areoroarede"ideiledareşi distinde",deeeeacetindesălimiteze
şisăfixezederlnitlv
unlucru;îl irităteoriilecare.nusînt.,accesibile
nuautet'',
reductlile
ral.lona
,
listemalales:"EucautinIlccarclucruo justlrlcare.
Tuvreio lege.Eu construiesc
un raft,încă
unraft.Tuu-aldecîtdouă:răulşihinele.EuvreausăvădIr-um
useteaunulpeisaj.Tuutilitatea.
Eunreauproblema,
tu, certitudinea"
(Landru,
p.H-- 419).Acest"giudeţal sufletul
ui elitrupul",
simplămodalitate
dea dareliefideilor,
nutrebuiesă laseimpresia
unuispiritdilematic,
sciuda
t
Intreaspiratllcnntradlctortl.
Bătăliae transferată
înarară,căcl,Inceeace-Ipriveşte,Fuudoianu
a optat definitiv.
Problema
deci,fascinantă
prineatusăşl,provocare
cnntlnuăa spiritului,
nelinişte
permanerrtă,condiţiea pleniludinii
Intcrloa
re, aceastali estealegerea,
Deaici,o nevoieimperioasa
dea trăi imaginarulcărţilorpînălaa sirnţi corpora
lilatea
ideilor,tentat.iaexcesivă
a slngularb.ărit,
Incordarea
de"a gindialtfel"decttceilalţi,o anumită
cuchetărie
Ina sedeclara.Inactual",
afirmarea
programatie,\
a nohletci
profesiunii
scriitoriceşti,
ca o compensat!e
a cundcscendentel
cu care sînt priviţivisătoriiin veaculPragmaticşi
maşlnlst,
"Măgindesc
Ia teamape caretrebule8-0aibămuntelecindse vedeinconjuratnurnai
de şcsurt: să nu devieşi el şes",noteazăarorlstt«Fundoianu
(Caietele
uniiiinactual,p, 311).
Descifrăm
aicişi "spaimadea fi comunşi banal":J,cumexplicaLovinescu
agresivitatea
unorideiîn scopulJorţărItoriginalită(ii,
dar şi opţiuneapentru unidealdeexistenţăplaS;J
t
In aerultareal unorexigenţe
superionrc,
aproapeascetlce.
E o exlstentăsubordonată
voluntar
esteticului,
piniila asumarea
rlscululde a fi in dezacord
eu evidenţele:"Ştil]bine,acestae
punctuldevedereal ideilor,Punctuldevederealfaptelorpoatefi altul"(Caielele
11I111Î
Înaclua
{,
p. :313).
E foartesemnificativă
ac.eastă
mărturIsire
pentrua inţelege
puterniC8
funet.ie
modelatoare
OIculturiiasupraluiFundoianu,
la carevoinţadea trăipentruo idee,în ('.azul
săuideeadeartă,
de frull10s
in general,devineun agentpropulsator
al vocaţiei.
PeurmeleluiNietzsche,
pecarel-acititdetimpuriu,
Fundoianu
e convins
(',1lumea111\
se
poatejustificac!eeît
estetic.El caută,prinurmare"Consolarea
metafizică
a artei,huconsolarea
ei sentimentală"
(Baudelaire,
p. 98).Cultularteiesteideeacentrală.
foeulcare.alimentează
toatăaelivitatea
literarăa luiFunc!oianu.
Est.eaxa careverLebrează
fenomenulpatural
şi 80cial, 11facecoerent,
obliglnd
varietatea
săsesubordoneze
ul1uiprincipiu
unitarmaÎadînc.
Diversitat.ea
caleidoscopică
a subiectelor
publicisticii
lui Fuudoianu
e, atfel, numaiaparentăşi lnşel:ltoare,
căcinu in sineîl preocup[l
acesteaspeele,ci numaiilllrÎ1c!t
devinsemnificativedin perspectiv:l
esteticil.
"Nusuntscriitordeanecdotică.
Îmiparerllll,Il-Osă ajungniciodatăipopuJar"
(ClI/linte
despre
teatru,p.276)notează
elsfidător,
afirmînd,
Infond,libertatea
selecţiei
1l1uumele
unuiCrez,
eăruiae dispussă-isacrifice
totul.AceasUi
atitudineexplidi.
celmaibineprospeţimea
şi interesul
eaptivalltal articolelor
sale.FUl1doianu,
practic,îşi alegesubieclele,
gazetăriann e niciun
momentla el obligaţie
profesională,
iar atuncicîndn\!poateocolirealităţ.ile
plateşi anoste,
evadeazăconstantîn ehestiuuide principiu.
Intervenţia
sa pasionată
!n disputaprivitoare
la soartaînvăţămîntului
elasicc dktată
mai.puţ.inde vreourgenţăreală(problema
nefiindîncăde actnalitateîn Româniaacelorani),
elt.desentimentul
că educaţiaclasică,promotoare
a sensibilităţ.ii
şi armonieiillterioal'e,
seaflă
gravameninţah\
de imperativele
pr;Jctice
ale vieţiimoderne(Probleme
vesele:ÎnlJăIămintul.
Probleme
lJesele
: pentrueducaţia
clasicâ).Fundoiallu,
spiritmobilşi cu neaşteptatelemultsimţ
al realităţii,găseşteşi aicio soluţieproprie,menităsăperpetueze
educaţiaelasică.
Cronicarul
dramatic.
e foarteexigentşi, In general,nemulţumit
de repertoriulscenelor
naţionale,
darmareasuferinţă
i-oprovoacă
decăderea
dramaturgiei,
"deforrnarea
ei dupăspect.ator"(Despre
spectator),
tendinţadea linguşi
vunitatea
şionorabilitatea
burgheză.
Princontrast,
prOfilul
spectat.orului
pur. "Spectatorul
adevă.ral
nu priveşteteatrul ca pe un narcotic,el
uulnlocuieşte
civilizaţ.ia,
circiuma
peteatru(p.91)".0intenpepedagogieă
e prezcntii
pretutindeni
In cronicile
dramatice,
dar ea n\\ vizeazăproblemeetice,ci de "gust",de educatieestetică.
3E. LovinC$cu,
ari.cii.,loc.cit.
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Anecdotica
actualilăţiidevine,In modcurentla Fundnlanu,
simplupretext,incitare
a sptrltului
disociativ.
Asl.Iel,
Epilogul
meciului
Curpentier-Dcnipsc
unue defelo crontcăsportivă,
ci o scrutarea fenomenului
depsihologie
a mulţimii
dinperspectiva
nevoiidemitin societatea
modernă.
Apoi,imprevizibilul
spirital luiFuncloianu
deschide
o paralelăîntrecivilizaţia
greacă
şi ceamodernă,
exalttnd,
fireşte,peten dintll. pantruarmoniaei exemplară.
Amalesanumeexemple
de articoledintelemaiîndepărtate
in aparentădeproblern
cle
artei,sprea vedeacum,de fapt, cnuvcrgspreaceeaşiorientare.
Templul
sacrual arteigăseşteÎnFundolanu
unpaznic.
devotatşi vigUent.
Orideciteori
surprinde
vreoerezie,devineinclement.
iar insLinctul
polemic
al autoruluise puneÎndatăîn
mişcare.
Nunevomreferila respingerea
constantă
a nat.nrallsrn
ululvinovatde "invaziarealităţ.iiîn artă",atitudinecc-iputeavenidirectcusubstantiala
nutriţiedeest.et.ică
stmbolistă
dela
maeştriivenerati: Gonrmont,
Gide,Mallarme,
darfelulincaredeplînge
rătăeirealui Maurras
(Oteoriea clasicismuiui
; Charlcs
Muurrasş
e definitoriu:
"Pozitivistlll
l-a ucispe poetşi tabla
lui de utopll"(p. 45).Hărnînind
poet,iVlaulTas
ar fi creat"o utopie",,.unmitsocial","unmit
literar",cares-arfi salvatestetic,în timpce,lnversurrîn
du-sesăÎntoarcăroataistorieiCliargumenteraţionaliste,
eşueazăIamontabtl.
NiciSainl.e-He
uve,unidol.nue cruţatpentrumiopiadea firep('()şal
luiFlaubertnerespectarea adevărului
istoric.ln Salambo.
Argumentului
cruplrtstal Imltăt-ilrealităţii.Fuudnianu
îi opunedreptullibertăţiiimaginaţiei
creatoare:..Flauberta creatrealitateadintr-olacună.A
creatdin vistcriaimaginaţiei
lui, ca un demiurgoameniişi cetatea.bătăliileşi apedudele"
(Flaubertşi Sainie-Beune
p. 8:3).
În nişteIuscripţii : Păreritusest
; din "Chemarea",
laşi,I, 1\)18,nr. 15 ncincluse
in
ediţiadefaţă,Funrloianu
denunţăunilaternlltnteapericuloasiî
a uneiasel'ţiuuia
luiGorki,după
care"ştiinţastă maipresusdeartă în sensulgeneralomenesc;
viitorulaparţinetiinţei caree
democratică
in fondulei".Aceastai se pareo atingerea demnităţiiariei,o posibl
lă stat.un
re
a evanescentet
ei,iaratitudinea
lui Gorki,circumstanţială
înfond,o apostazie:..Gorkia abrlicat de la operaluideartăşi dela toatăraţiunealuidea fi".
Raportul dintreartăşi ştiinţA,
dintreraţiuneşi sensibilitate
îl preocupă
intens.Viitorut
artei,al poeziei
În primulrînd,îi provoncă
nelinişte.
Concepţ.in
sa în accast.ă
prlviuţ.a
11Insel'Îe
aceleimişcări
dingindirea
europeană
a timpului
carepusese
rat.iunea
şirat.ionalismu
l subacuzare.
Convingerea
sa estecă poezia.aşacumseînfăţişaea în experlenţ.ele
suprareallste
şi În
concepţla
luiValery(cucare,dealtfel,
fănlsă-şideaseama,arepunctedevedere
comune),
p{,şeşte pe nudrumsteril,refuzatoricărei
perspective.
Statuindo antlnomieIrcductf
hllăintrepoezie
şi cunoaşterea
princoncept,
Fundolanu
e depăreredi aceiacamvorsr!faei'ipoeziede ..cunoaştere"slujescinconştient
"dictaturaraţ.ionillulu.Î"
şi condamnă
la pieirepoezia.IncapablL'l.
Srl
satisfacă
exigenţele
cunoaşterii
raţionale,
poeziaartrebuifiesă accepterolulnedemndecellllşăreaSE!
a vieţiispirituale.
fiesă se autodemită
(cazulHimbaud).
Pel'scverlnd
In eroareadea se
substituisaudea concuraHaţiunea,
poeziapierdecontadulcnizvoarele
ei maglce,încetează
dea maifi "gîndire
pnrtieipativă
la real"şi,ispititădespiritulcritic'(eonştiinţă
desine),sondeaz{l
Cllzadarnică
obstinaţie
o faIsărealitate,adielirealuldevit.alizat
şi rarefia
t pl'inconcepte,
din
caremisterul
a fostizgonit.
ApareusUcI,
pefondul"crizeiderealitate",
crizaconşLiilliei
poetice;
"Laosulădeanidela ceamaimareeliberare
a poeziei.
dela celemaiinaltepiscuriatinse,poezia
a incetatsămaiaibăun sens,o axă,şi-adesIvîrşit
rupturacuobieelul,
afectivItatea,
limbajul,
publicul"
.
Nunevareţ.ine
aiciÎntreaga
argumentare
JăCUt{1
cuo marevervăşicuacuitatedialectică,
nicibelşugulde observaţii
de subtilăpătrunderea fiinţeipoeziei.Importantestecă Intreg
eseuldincareamcitat (Falstratatdeestetică,
esendesprecrizaderealitate)esteli superbăşi
p{ltimaşă
pledoarie
pentruartă, pentrupoezie,inţeleasăea ,,0funcţiepsihicăsaumetafizică,
imanentă
speciei
umane",
"onecesitate,
nu()plăcere,
unactiar nu o destindere;
poetUl
afirmă,
poeziae o afirmarea realilăţii".Deparle
de a fi superJluă,
poeziae o forţăde echilibru,
căei
"iapeseamasarestituirea
a lot ceeaeeau (lispreţ.uit,
condamnat
şi mutilatoperaţiile
intelectuluişi anumeexistenţa
finităşi umilităşi gindireaei intimll:mitul".
AceastălIlotivare
existenţială
a poezieiÎntr-ovremeCÎnd,despuiatăde aura el saCră.
era victimatutUrol'
experienţelor
Ilcgatoare,
Într-ovremede aculăcrizăa valorilor.
mărturiseşteputernicstatorniciaunui crezşi explică,LotodaUi,
unitateainterioarăa operei lui
Fuudoianu.
Prinurmare,eseurile
saledinperioada
franceză
sintnumaicalitativaltcevadecîtpublicislieadinţară.Tot eeeneeîn caleidoscopul
gazetăresc
eraintuiţiefragmentară
capătăin eSeu,
clacănu toerellţaunuisistem,suprafa\.a
necesaril
respiraţiei
libereIl cadenţeiideilor.
în intregulei,operaluiFundoianll
e o Împlinire
a ceeaeetlnărulde16ani,cu o luelditateimpresionantă,
amintind
deMaiorescu,
işifixaca idealde exislen\ă
; "deşialUvirstade 1(;
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ani,credcă drumulpe carepornesce hotărît;pornesccu hotărîreade a munci,de a Iupt.a
şi de a închinatotuldinminepe altarulfrumosului"
4.
Oride undear porni,Fundoianu
ajung(curegularitate
la problemele
generale
aleartei,
aleliteraturii.Articolele
de criticăliterarăpropriu-zisă
stau mărturie.
Arfi ()naivitatesă-Icredemcăintentiadea se dedicacriticiiliterare"abancruta
t dela
începutIntr-unsertar,covtrşlt.ă
de necesitatea
naţională"
de a facecriticăculturală,de supraveghere
a importulni
deculturăstrăină.Maisigure că Fundolanu
şi-asimţitdintimpinadecvareastructurală
Iaunasemenea
tipdeactivitate,
imposibilitatea
dea seslrunişia selimita.Dacă
singureanerniaesteticăşi lipsadeoriginalitate
aleliteraturiinaţ.iouale
sîntrăspunzătoare
de o
asemenea
"jertfă",c deneînţeles
dece,în Frantafiind,n-afăcutcriticăIiterară.Adevărata
sa
vocaţieesteInsăfilozofia
arteişimajoritatea
atticolelorcrf
tlc«,caracterul
lorsintetic,prinnenumărateledigresiuni
generalizatoare,
prinpretextuloferitlimpczirii
unorideisauschlt.ăril
unor
teorii,odovedesc.
Aproape
sistematic
paginacriticăa luiFundoianu
e omeditaţie
asupramistorului creaţiei,ceeace explicăşi număr-ul
maredejudecăţlcristaliza
te nrorlstic,
o adevăratăcolecţie.
Actulcritice justificatşi practicatla modulimpresionist.
aproapeîn termenii
maeştr+lor
(Lemaltrc,
France),Crlt.lcul
"numaie undascăl
, ciunartist"(p.2;) ; "consacrarea
artlstului[..-t
sefacedecătreartişti"(Poetul
Maniuţ; "s\intatiteaestetic!
cîţiartişti"(Critica,
probleme
oech
i,
11);"nupricepcriticadecitidentificată
ptnăla absurdcu personalitatea
orll.lcu
lui"; "criticul
nu trebuiein falauneioperedecttsă-şinoteze
reacţiascntlmcutală"
; ,,0 consecinţă:
îl iubesc
In artistpe minef... ] Artistulpentrucareamadmiraţtee.fratelemeu,e iubitamea,familia
meaintelectuală"
(Dela [serla Maniu,p. :ll1i).
O criticădecide arlnttate,autobiogratle
spirituală,
ş('ldoian\l nu-şirecunoaşte
aItă
biografie:
"Amaceleaşi
păreriInvîaţăcaşiînscris"(p.:l4:».Astfel,Imagini
şi cărţidin.Fraula
e,
intr-unfel, traseuluneiedificărispirituale,
istoriaformăriiuneipersonall
tăţt.
Deregulăarticolul
criticseclădeşte
peidentificarea
"ideiicreatoare"
("Iaculte
mattresse'
a luiTaine),adicămăsuraunicăla eare sepotreducetoatecărţileunuiautor.Seschiţează
apoi
rapidcitevacăideaccesspreoperă(Gide,Gourmont,
Mallarme,
Creangă,
Mucedonski,
Anghel,
Bacovia).Alteoricriticulîntîrziecu deliciiasupraoperei(Mallarme,
.Jammes,
Arghezi),o
degustă peiudelete,
li recompune
atmosfera,
sunăun versla ureche,
rezumăestetico acţiune,
se entuziasmează.
Cititorule luat de guler,somatsă lmpărtăşească
emuţ.la
: "Mărturiseşte,
i pocrltcititor,deciteori aicitit...", p. 5:{).
Scriitorii
comentaţi
sintiubirileconstanteale autorului.Alţiiintră doaraccldentat
in
:atenţie
şi numaiIntructtşi-auintersectat
drumulcuceidintîi.Gustultiranicîl plineşiInsituaţii
delicate:"mărefuzineăsăiubescpe Proust",la mijlocfiind"diJerenţa,
deosebirea
yţ.hementă
dintrcnoi" (Note:.iirlalui .Mareel
Proust),
f
Speculaţii
inteligente
răstoarnăsensuriconsacrate,
schimbăsemnuluneij\fdecălineglllive,transformă
acuzaţiaîn elogiu.
Astfel,Hemyde Gourmollt,
considerat
"stricăto!'
devalori",
graţie"mişcftrii
de reactiune"
pecareoprovoacă
sceptkismul
său,devine"un ereatordevalori".
Baudelaire
e un .,corupător"
(Brullctiere),
dar "desensibilitate"
---adaugăFlJllqloianu,
cleeiUII
Innoitor;"decaden!.ă"
înseamnă"imitaţie",
pr.jnurmaresimbolismul
nu c decadenţă,
ci Il
autentieă"renaştere".
cădel nu imitămodeleanterioare.
Luxurianţa
stilului,valoarea
lui poeticăintrinsecă
(FelixAdercagăseain astao sl.ăbiciune:"Fundoianu
areimagini
deorarăfrullluseţe,
careluminează
dedinăuntrul
ideii--imagini
surghiunite
dinceruridepoezie
inpagini,vai!deraţionamente
!"5),caracterul
intensparlicipativ
al comentariului,
gesticulaţia
abundentă,miuulesciană
il criticuluiau trezitîndoiel.i
asupra
obiectivităţii
afirmaţ.iilor.
In realitate,criticaluiFundoianu
nu e !Ioarzborgraţiosîn preajma
operei,Ilieijubilaţ.ie
permanentă,
deşi\111
aersărbătoresc,
tonicşi contagios
e prezent.Judecata
e !nsăfcrmă..aproapetotdeauna
exaetl.AuLorul
rămînelucid,atentla nuanţeşi mereugăseşte
o posibilitate
de Il glosainteligent,
de a 1mbogăli
sauschimba
radieaJseusuluneiteorii,de a
formularezcrveÎutemeiate.
NiciArghezi,
obiectulunuiextraordinar
cult, llUfaceexcepţie:
, Ii recunoastem
influentacllrativăin mareaIiberare
pccare!le-aadus-odeJalsnlexotism,
de
·'alsaliterat'ură,
de faIs\;1sentimel{talism,
de falsul!ll9dernism.
Îl rcclln()aşli:m
nefastIn atîtea
al/ele;o nevoie
dearlil'iciu,
o neplltin/ri
de a IJorbi
direelca Slcwtiwl,
()demorali.zare
a limbii
dinllzaj,opreţiozitate
nouă(s.n.)carejertfeşteideeaunuisistemdeimagini
şilimba,unuisistem
4Scrisoare
cătreGalaGalaclion,
publicată
dePalllDanielIn Destinul
unuipoei,postfaţă
la Poezii,1978.
5FelixAdcrca,Erori{ecunde,
în "Sburătol'ul
literar",1, 1\l22,nI'.2:l.
Ll..- Anuarulde lingvisti",i 211
I
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de vorbe- toateacesteanu suntoarein noidininfluenţaluiArghezi?"(Omagia
lui Tudor
Arghezi
p. 214).
În ansamblu,
lui Fundoiann
criticliterar,i se potriveştedifiniţialui Sainte Beuve,
pe careelînsuşii-oaplicalui Gourmont:
"Areînnoilucrurile
cunoscute
şi a vulgarlza
lucrurile
noi:iatăunbunprogram
pentruuncritic"(RernudeGourtnoni
creator
devalori,p. 55).E ceea
cefaceşi Fundoia
nu,alecăruiconcepţii
esteticenusint,infond,originale.
El esteunreceptoravid,darnu inert,a numeroase
ideinoidingindireaeuropeană
a vremii,pe carele diruzeaz
ă
într-unmodfoartepersonal.
* **
Privităretrospectiv,
publicistica
literarăa luiFundoianu
îmbogăţeşte
reliefulvieţiiculturalea momentului,
pecareilcunoaştem
obişnuit
princttevapiscurirăzleţe.Prezenţa
lui Fundolanu o facemaiverosimilă
pe aceeaIl lui Lovinescu,
Ibrăileanu,
Iorgaşi o anunţăprinstil pe
aceeaIl lui Călinescu.Percepem
maiclarfrămîntările
criticiişi ale ideologiei
literare,starea
culturiinaţionale
Intr-unmomentdetranzitie.Anumite
obsesii,
anumitecampanii
aletimpului
capătăun plusdemotivaţie
prinlărgireaCÎmpului
dereferinţă.
Atmosfera
aparemaianimală.
Tot astfel,
dinperspeCliVll}JetuaIă,
ă,In care
Furidoianu
negaoriginalitateaestetică
a literaturii
române,IIUmaifaimoasa
apareatitPreţ'at
de stranie
şi izolată
în aberatia
ei, deşi
falsitateapunctului
devederec multmaievidentă.
Instudlnlintroductiv,
Mircea
Martinclntăreştecu desăvtrşită
obiectivitate
contextulculturala cărui.conflguraţie
puteaexplicala acea
dată gestullui Fundoianu.
Nu trebuieneglijatînsăniciun anumitfactorpsihologic.
Exista
o moştenire
apăsătoare
în tstoriaideii.Aproapetoatedateleeroriierauconţinuteîn teoriile·
anterioare
sauîncelealemomentului.
în afarăde"violenţa
decugetare",
"violenla
deexpresie"
şi dispoziţiapentru"ncgaţiunc
feroce"
6, Fundolanunici nu aduceideinoiIn discuţie.·
EI'
faceultimulpas,împingînd
laextremprinabsolutlzare
mecanică
şi generalizare
pripită,o optică
răspîndităîn epocă,prin careera inţeleasădlnarntca
evoluţiei
noastreculturale.
Plaslndu-se
Intr-ununghideobservaţie
impropriu
şi unilateral,
Fundoiar.u
evaluează
originalitatea
culturii.
şi a literaturiiromâneşti
privindexclusiv
în afară,în oglindaeeleieuropene,
pînăundeea nu
penetra
se la aceadată.
Maiorescu,
proccdind
strictobiectiv
şiadoptind
o priviredinafară,constatase
virtualităţi
creatoare
marişi statuaserivnaonestăpentruimplinirea
lor,"respeduladevărului"
şi simţul
măsurii
înautoapreciere.
Luciditatea
demnăa luiMaiorescu
degenerează
laFundolanu
inumilinţă:
şi complex
cultural.El neagăînsăşiexistenţa.,unuisufletdiferitşi personal"
Ia scriltorll
noştri
ceimaireprezentativt
şi astfeloriceorizontoptimisti se pareinchispînăce.Jiazardul"
nu neva "schimba
!".
Surprinde
acestexclusivlsm
radicalşi indirjitla un ginditoriubitordenuanţe.Căcinu
buneleintenţiii se pot reproşalui Fundoianu,
interesul
săupentrudefinirea
statutuluiculturii
româneşti
fiind,fărăîndoială,
sincer.Comentariul
pecarei-lprilejuieşte
a douaediţiedinSpiritul criticîn culturaromânească
aduceoarecare
luminăasupraresorturilor
profunde
caredeterrnlnaseră
vehementa
negatoare
din prefaţd.Sint negateindirect,dar categoricautor-ităţ.ile
criticealemomentului.
Stabilind
căliteraturaromânănu existăca individualitate
estetică,activitateacrltrcăa lui Ibrăileanu,
Iorgaşi Lovinescu
e, implicit,denunţatăca falsă, Intrucit
se apllcauneircalităţl iluzorii!La origineaacesteieroriar sta însuşiMaiorescu,
pentrucă
a abandonat
critieaculturală,
(singura
legitimăîncă,dupăpărerealui Fundoianu)
pentrueriLicaliterarăestetică.
Trădeazăaceastă"curăj.ire
a terenului"-amhiţiide nouintemeietor?
E posibil,căd
sufieienle
date ne determină
să credemcă tinăru]critienu se simţeaehemat.
pentrurolilri
de plansecund.
Totuşi,deşise voiaun biciflageIator
al conştiinţelor
creatoare,negaţialuiFuudoianu
nlmlnelipsitădeorizont.Literaturarom\I1ă
nu maiputeareeditaun noumoment
Maiorescu.
Dovad{\
eăprimulrodise.Ea numaiputeafi smulsădinmateae sprea o arUlHaIndărăt.E un
semn
că îşi simţisede mult izvoarele.SLrălucita
ei evoluţieIntre cele două războaiestă
mărturie.
Păst.rînd
proporţiile
şi diferenţele
temperamentale,
ni separecăputemdistinge
unmodei
mentalmaiorescian
Ia Fundoianu,
nu neapăratconştient.
Citevasimilitudini
sîntizbitoare
: conşliintlclarăşi pretimpurie
a vocaţiei,
sentimentul
predestinări!
pentrufaptede excepţie,
disponibilitatea
pentruimpunerea
uneiorientărinoiIn
6 E. Lovillcseu,
E:risW
o !ilem/urd
românâ?,în "Slmrătorul
literar",1, 1922,nI'.41.
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culturanaţională.Să observăm
că Fundolanu,
ea Maiorescu,
intoarcesprelumela 25 de ani
un profilintelectual
deplinformatIn coordonatele
saleesenţiale.
Există,Indiscutabil,
o febră,o răvăşlreÎn textelesale,dar nu un haos.în rostogoliros,
Incandescentă
şi,uneori,contradtctorie
a ideilorIntrezărim
liniiledeforţăstabileşiordonatoare:
cultulart.ei
, Increderea
in"raţiunea
inimii",
propensiunea
spresinteză.
Mlşcindu-se
o vremeprin cercurile
moderniste,
Fundolanu
a lăsatimpresia(chiarIu]
Lovinescu)
unuiinsurgent
intratabil,demolator
fărăperspective.
Privitedetaşatastăzi,scrierile
sale,In ansamblul
lor,ni-ldezvăluie,
dimpotrivă,
ca I)Cun lucidscrutătoral destinului
artei,
alcăreiviitorilînţelege
într-onouăsintezăclaslcă.Nenumăratele
obiecţii
pecarelefaceexceselol'
strnbollste
şi modernlste,
nostalgiaantlchttătlleline,efortuldea înlăturaobsesiadecadcnt-t
din conştiinţ.a
artistică- Indieă,toate,seteade echilibrua acestuineliniştit.
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