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Cu O consecvenţă remarcabilă, Editura "Minerva" continuă recuperarea moştenirii literare 
.a lui B. Fundolanu. După Poezii, 1\)78, cuprluzătoarea ediţie îngrijită de Paul Daniel şi G. Zaratu, 
in acest au (H180), un volum masiv repune în clrculaţte o parte lnsem na tă din bogata producţie 
publicistică şi eseistică a autorului Prioeliştilor . 

Edrtla alcătuită dc Vasile Teodorescu pare concepută sub presiunea ideli de a "salva", 
OI un singur prilej, crt mai mult din opera românească şi cea franceză a lui Fundolanu. Deşi 
in felul acesta legătura de substantă dintre cele două etape dislinlte de creaţie se evidenţiază 
.prcgnant, totuşi nu se poate evita senzaţia de aglomernre excesivă. Pierd din relief mai ales 
tr<ldncerile. 

Se reproduc integral volumele: T'ăoădui nia lui Petru. Cu o lămurire despre simbolism, 
laşi, 1918, şi Ltnaqini .i cărţi din Frauţa, Bucureşti, HJ22 (sauUJ21 1. De fapt În ediţia citată 
rigureaz.ă ambele date: 1922 pe coperteextenovă. 1\)21 pe foaia de titlu), precum şi, în traducerea 
Iu! Sorin Mărculescu, Rinibaud, !lolanul, Paris, 1\):3,3, şi Fals tratat ",de estetică, Paris, 19:38. 

Transcrierea textelor este. in general, unitară şi exactă, respectînd chiar unele particu- 
Iarttăţt fonetice şi stntactlc« ale autorului. Semnalăm, totuşi, o omlslune, dealtfel Iără consecinţe 
.asupra întregului: In Renu; de Gourmont, creator de oalori , pagina 53, alineat 7, lt)lre "Alcoolul 
devine un mijloc social al sclecţ.iunll naturale ... " şi "Ceea ce nu admite GOUfll10Ut ej1!po!ogia celor 
slahl.,;" trebuie inlerealată fraza; "Ceea ce nu admite Gourmonl e morala Iudee înlemeiată 
pe dispreţul hogăţiei şi forţei", conronn ediţ.iei I, pagtna 66, alineat 7. r 

O neglijeuţ.ă : se reproduce acelaşi ft'xl de două ori, din surse diferite, llcconfruntale 
insă. Multe din articolele care compun volumul din 1922 npăruseră mai întîi in reviste. între 
ele şi O carle a lui Thibautlct, publicat iniţial în "Hampa", U iulie, 1921, Iiagina 1, sub titlul 
-Caietelc Ulmi inactual, 

Iuşelat de schimbarea titlului, editorul reproduce textu] întîi in Imaqini şi cărţi din Franu: 
(p. 108-1(9). după ediţia prtnceps, apoi şi la secţiunea Diverse (p. :H:Hl .. -<Hi7) după "Rampa". 

Sclecţta textelor din reviste este bine Jăcută, în seusnl că tot. ce se publică e important 
'şi definitoriu pentru profilul scriltorlcesc al lui Fnndolanu. De observat doar că editorul are 
În vedere numai anumite reviste: "Hampa", "Sburătorulliterar", din care numai patru articole 
IIU intril in selecţie, şi "Flacăra". Din eronieilc puhlicate în "Coutimporallul" s-ar j'j putut lnsă 
îmbogăţi secţiunea Despre Traim cel PU!.ill eu clOUl\ articole. Primul, Note de teatru (1, 1922,. 
n1'. 15), care euprillde şi Ml1uiJ'esllll "Insulei" redactat de însuşi Fuudoianu, ar fi adus un plus 
de lumină asupra acestei iniţialive culturale in care Fllndoiauu şi-a pas mari speranţe. 
Al doilea, NoiI' d(, Icalm (O renaştere dramalicâ :.';icoala ,. YiCllX Colombier") (1,1922, nI'. 21) _. 
e o prezentare pătrullziHoare, printre primele la noi, a mişcării novatoare din teatrul francez. 

De asemenea, din .. Chemarea". Iaşi, 1917···1918, {lemne de interes sint: Inscripţii: 
Păl'criruscşti(I, 1!118, ]]1'.15) şi Inscrip!ii; Tudor Arghezi (1,1918,111'.17), care, In ciuda tonului 
violen! de indignare juvenilă, e prima re(un()aştere a geniului arghezian. Tot alei apăruse într-o 
prim3 formă, mai puţ.in lucra [{i artistic, tableta iHo<1r{ca lui Abdul-!Iamid. 

1 B. FundoÎanll, ImO!lini şi cârli, edij.ie de Vasile Teodorcscu, studiu introductiv de Mircea 
MarUl!, traducere de SorIn l\I{irculesclI, Editura Minerva, Bneureşti, 1980, 711 p. 
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Dincolo de aceste rruci imperfecţ.iuni, i nit.in tlva editurii şi eforturile editorului merită 
toată recunoşt.inta. Prezenta editie pune tnl.r-o lumină mai exactă un om şi o operă. Este o 
restituire justă şi necesară, care îşi găseşte un corespondent fericit în Franţa, unde asistăm de' 
citiva ani la o vie preocupare de rcasurnare a poetului şi gînditorului Fundolanu. 

Cea mai mare parte a textelor din actualul volum e ca şi necunoscută publicului cit.itm-, 
şi nu e numai cazul celor două eseuri traduse pentru prima oară In româneşte, Readucerea lor la 
lumină constituie o adevărată redescoperire a scriitorului Fundrrianu În toată varietatea mani- 
festărilor sale creatoare şi va determina, credem, o rocvaluare CI locului său in cultura şi litera , 
tura română. 

Desigur, Fundoianu nu c un necunoscut. Ca poet, cI şi-a conturat cu Ull singur volum 
(T'r inel.işt i, 19:-)0) un profil distinct în const.clat.ia lirieii tnterbelice. Heedital freevent şi comentat 
cu pasiune, poetul a int.unecat cu prestigiul său pe glnditorul şi eseistul de excepţie. 

Astfel, activitatea sa publicistică, vie şi pasionantă in epocă, a fost ignorată aproape totat 
de posteritatea critică. 

Explorări parţiale s-au intreprins In acest sector, dar, de regulă, IlU in scopuri care să-I 
vizeze direct. Cel mai adesea s-a apelat la acele texte care puteau constitui puntl de acces in unt, 
versul poeziei. Chiar în acest sens Insă, volumul la care ne referim lărgeşte considerabil orizon lu I 
demersului analitic, dezgropind din publicaţiile timpului mărturisiri direct sau indirect revela .. 
toare : Impresii din pronincie (p. :l26), Caietele unui tnactual (p. :l26: 43l), "Voroava (p. :i()7), 
Peş/crea Dittibonicioarci (p. :372), () [unct iu.ne socială (p. :174), File dintr-un caiet (p. 385) adcvă .. 
rate pagini de jurnal, unele, poeme În proză _.- altele. 

In ansamblul creaţiel lui Fundoianu, publicistica nu e o preocupare oarecare, in n ic i 
un caz o recreaţie a poetului. Dimpotrivă, ea reprezintă UI1 constltuent organic, izvorînd din 
aceeaşi pasiune şi evoluind in acelaşi sens şi sub foeul aceluiaşi crez ca şi poezia. Prin urmare, 
o explicaţie a unei attt de lndelungate frustrări de o componentă de bază li manifest:'irii sale 
literare, la fel de importantă ca poezia, nu se poate întemeia pe inferioritatea ei valorică, ci, In 
spiritul adevărului, pe constatarea că perioada dintre cele două războaie este insuficient explorată. 
Cind nevoile cercetării au impus-o, contribuţia lui B. Fundotanu la configurarea climatului 
literar şi ideologic al celui de-al treilea deceniu n-a putut fi trecută cu vederea. Simbolismul 
românesc al Lidiei Bote şi, recent, Traditionalism şi moder nila!e i 11 deceniul al 1 J J -lea, ampla 
sinteză monograrlcă a lui Z. Ornea, sînt mărturii grăitoare. 

Plecarea autorului In Franţa (1 H2:3), în literatura căreia se impune cu el'Oică tenacitate, 
a Intrerupt realizarea unor proiecte care ar fi dat, tndiscutahil, alte dimensiuni şi alt sens desLi- 
nulut postum al operei sale In cultura românească. 

Aceasta şi, poate, un anume oportunism alarmat. de duritatea unor j udccătl ofensa toare 
rostite de Fundoianu asupra culturii şi literaturii naţionale au condus, nu mai puţin, la îndelun- 
gata tăcere aşternută peste gîndirea incandescent:l a unei puterniec personalităţi. 

Prefata volumului apărut la "Minerva", semnată de Mircea Martin (anterior subtil 
interprct al poeziei), este prima cercetare amplă şi pătrunzătoare a ansamblului publicisticii 
şi cscisticii lui B. Fundoianu. Caracterul ei sistematic, imbinlnd analiza compal'timent:elor cu 
judecat.a integratoare, de sit.uare a operei In context.ul cultural al epocii şi in contemporaneitate. 
aproape că eliberează pe reccnzellt de obligaţiile sale obişnuite, dindu-i astfel posibilitatea să 
profite ceva mai liber ele contactul direct cu gindirea paradoxală şi ineolI1odă a unei inteligenţe· 
tipic modcl'I1e. 

Primul semn distinctiv al publicisticii lui Fundoianu este cantitatea ei impresionantă 
în raport cu timpul scurl care-i circumscrie activitatea lit.erară pc teren romtll1esc. Varieta tca 
ideilor şi a problemelor care-I preocupă pe tînărul scriitor este tulburătoare. E o lăcomie, abia 
diferenţială, de tot şi de toale, o tentaţie febrilă de a lua în posesie problemele mari ale culturi.i, 
o imensă fascinaţie a ideilor generale in care distingem vocaţia metal"izieă. 

Impull, apoi, siguranţa cu carc stăpîneşte noţiuni din celc mai diverse şi terminologia 
estetică şi filozofică, familiaritatea deplină cu literatura română şi cea franceză, orienlarea 
sigură în diferite sisteme filozofice. informarea la zi asupra cursulUI dezbaterilor literare şi 
estetice europene, chiar dacă, uneori, din "izvoare de a doua mînă"2. Totul pare asimilat pe 
Indelete, ca intr-o ucenicie lentă şi temeinică, lrimiterile, asociaţ.iile (voit şocante) se incorporează 
docil demonstraţ.iei, fortificincl-o. 

Uneori e un exces (excesul e, pentru autor, o condiţie de penetraţie a noului), argumenta- 
ţia prelungindu-se peste Ilccesităl:i, !lU atit din vanitate erudită, cit din abandonarea dătătoare, 

 Engen Lovinescu: Figurine. B. Fundoial1u, tn "Slmrătorulliteral''', 1, 1922, nI'. 29. 
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de voluptate In fluxul asoc.iativ, căcl "aooc.iaţ.ia de idei ... ne slăpîneşte tirană şi nemiloasă", mărtu- 
riseşte autorul In Masca lui Andr« Gide (p. 77), unde, pentru a clarifica o ipoteză, în maniera 
"rafturilor" succesive, care-i este proprie, apelează la teoriile economice ale lui Hicardo şi Correy 
şi la botanica lui Mendel. 

Nu e doar simplă plăcere de a epata, ci tncllnaţ.ie structurală pentru tol ceea ce aprinde 
imaginaţia. 

în general, Fundoianu are oroare de "ideile dare şi dis tinde", de ee ea ce tinde să limiteze 
şi să fixeze derlnitlv un lucru; îl irită teoriile care.nu sînt .,accesibile nuautet'', reductlile ral.lona , 
liste mal ales: "Eu caut in Ilccarc lucru o justlrlcare. Tu vrei o lege. Eu construiesc un raft, încă 
un raft. Tu u-al decît două: răul şi hinele. Eu vreau să văd Ir-um usetea unul peisaj. Tu utilitatea. 
Eu nreau problema, tu, certitudinea" (Landru, p.H-- 419). Acest "giudeţ al sufletul ui eli trupul", 
simplă modalitate de a da relief ideilor, nu trebuie să lase impresia unui spirit dilematic, sciuda t 
Intre aspiratll cnntradlctortl. Bătălia e transferată în arară, căcl, In ceea ce-I priveşte, Fuudoianu 
a optat definitiv. 

Problema deci, fascinantă prin ea tusăşl, provocare cnntln uă a spiritului, nelinişte perm a- 
nerrtă, condiţie a pleniludinii Intcrloa re, aceasta li este alegerea, 

De aici, o nevoie imperioasa de a trăi imaginarul cărţilor pînă la a sirn ţi corpora li latea 
ideilor, tentat.ia excesivă a slngularb.ărit, Incordarea de "a gindi altfel" dectt ceilalţi, o anumită 
cuchetărie In a se declara .Inactual", afirmarea programatie,\ a nohletci profesiunii scriitoriceşti, 
ca o compensat!e a cundcscendentel cu care sînt priviţi visătorii in veacul Pragmatic şi 
maşl nlst , 

"Mă gindesc Ia teama pe care trebule 8-0 aibă muntele cind se vede inconjurat nurna i 
de şcsurt : să nu devie şi el şes", notează arorlstt« Fundoianu (Caietele uniii inactual, p, 311). 

Descifrăm aici şi "spaima de a fi comun şi banal" :J, cum explica Lovinescu agresivitatea 
unor idei în scopul JorţărIt originalită(ii, dar şi opţiunea pentru un ideal de existenţă pla S;J t 
In aerul tare al unor exigenţe superionrc, aproape ascetlce. E o exlstentă subordonată voluntar 
esteticului, pinii la asumarea rlsculul de a fi in dezacord eu evidenţele: "Ştil] bine, acesta e 
punctul de vedere al ideilor, Punctul de vedere al faptelor poate fi altul" (Caielele 11I111Î Înaclua {, 
p. :313). 

E foarte semnificativă ac.eastă mărturIsire pentru a inţelege puterniC8 funet.ie modelatoare 
OI culturii asupra lui Fundoianu, la care voinţa de a trăi pentru o idee, în ('.azul său ideea de artă, 
de frull10s in general, devine un agent propulsator al vocaţiei. 

Pe urmele lui Nietzsche, pe care l-a citit de timpuriu, Fundoianu e convins (',1 lumea 111\ se 
poate justifica c!eeît estetic. El caută, prin urmare "Consolarea metafizică a artei, hu consolarea 
ei sentimentală" (Baudelaire, p. 98). Cultul artei este ideea centrală. foeul care. alimentează 
toată aelivitatea literară a lui Func!oianu. Est.e axa care verLebrează fenomenulpatural şi 80- 
cial, 11 face coerent, obliglnd varietatea să se subordoneze ul1ui principiu unitar maÎ adînc. 

Diversitat.ea caleidoscopică a subiectelor publicisticii lui Fuudoianu e, atfel, numai apa- 
rentă şi lnşel:ltoare, căci nu in sine îl preocup[l aceste aspeele, ci numai illlrÎ1c!t devin semni- 
ficative din perspectiv:l esteticil. 

"Nu sunt scriitor de anecdotică. Îmi pare rllll, Il-O să ajung niciodatăipopuJar" (ClI/linte 
despre teatru, p. 276) notează el sfidător, afirmînd, In fond, libertatea selecţiei 1l1uumele unui Crez, 
eăruia e dispus să-i sacrifice totul. AceasUi atitudine explidi. cel mai bine prospeţimea şi interesul 
eaptivallt al articolelor sale. FUl1doianu, practic, îşi alege subieclele, gazetăria nn e nici un 
moment la el obligaţie profesională, iar atunci cînd n\! poate ocoli realităţ.ile plate şi anoste, 
evadează constant în ehestiuui de principiu. 

Intervenţia sa pasionată !n disputa privitoare la soarta învăţămîntului elasic c dktată 
mai. puţ.in de vreo urgenţă reală (problema nefiind încă de act nalitate în România acelor an i), 
elt. de sentimentul că educaţia clasică, promotoare a sensibilităţ.ii şi armonieiillterioal'e, se află 
grav ameninţah\ de imperativele pr;Jctice ale vieţii moderne (Probleme vesele: ÎnlJăIămintul. 
Probleme lJesele : pentru educaţia clasicâ). Fundoiallu, spirit mobil şi cu neaşteptat ele mult simţ 
al realităţii, găseşte şi aici o soluţie proprie, menită să perpetueze educaţia elasică. 

Cronicarul dramatic. e foarte exigent şi, In general, nemulţumit de repertoriul scenelor 
naţionale, dar marea suferinţă i-o provoacă decăderea dramaturgiei, "deforrnarea ei după spec- 
t.ator" (Despre spectator), tendinţa de a linguşi vunitatea şi onorabilitatea burgheză. Prin contrast, 
prOfilul spectat.orului pur. "Spectatorul adevă.ral nu priveşte teatrul ca pe un narcotic, el 
uulnlocuieşte civilizaţ.ia, circiuma pe teatru (p. 91)".0 intenpe pedagogieă e prezcntii pretutindeni 
In cronicile dramatice, dar ea n\\ vizează probleme etice, ci de "gust", de educatie estetică. 

3 E. LovinC$cu, ari. cii., loc. cit. 
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Anecdotica actualilăţii devine, In mod curent la Fundnlanu, simplu pretext, incitare 
a sptrltului disociativ. Asl.Iel, Epilogul meciului Curpentier-Dcnipsc u nu e de fel o crontcă sportivă, 
ci o scrutare a fenomenului de psihologie a mulţimii din perspectiva nevoii de mit in societatea 
modernă. Apoi, imprevizibilul spirit al lui Funcloianu deschide o paralelă între civilizaţia greacă 
şi cea modernă, exalttnd, fireşte, pe ten di nt ll. pantru armonia ei exemplară. 

Am ales anume exemple de articole din tele mai îndepărtate in aparentă de problern cle 
artei, spre a vedea cum, de fapt, cnuvcrg spre aceeaşi orientare. 

Templul sacru al artei găseşte În Fundolanu un paznic. devotat şi vigUent. Ori de cite ori 
surprinde vreo erezie, devine inclement. iar insLinctul polemic al autorului se pune Îndată în 
mişcare. Nu ne vom referi la respingerea constantă a nat.nrallsrn ulul vinovat de "invazia reali- 
tăţ.ii în artă", atitudine cc-i putea veni direct cu substantiala nutriţie de est.et.ică stmbolistă de la 
maeştrii venerati : Gonrmont, Gide, Mallarme, dar felul in care deplînge rătăeirea lui Maurras 
(O teorie a clasicismuiui ; Charlcs Muurrasş e definitoriu: "Pozitivistlll l-a ucis pe poet şi tabla 
lui de uto pll" (p. 45). Hărnînind poet,iVlaulTas ar fi creat "o utopie", ,.un mit social", "un mit 
literar", care s-ar fi salvat estetic, în timp ce, l nversurrîn du-se să Întoarcă roata istoriei Cli argu- 
mente raţionaliste, eşuează Iamontabtl. 

Nici Sai nl.e-He uve, un idol. nu e cruţat pentru miopia de a fi rep('()şal lui Flaubert nerespec- 
tarea adevărului istoric .ln Salambo. Argumentului cruplrtst al Imlt ăt-il realităţii. Fuudnianu 
îi opune dreptul libertăţii imaginaţiei creatoare: .. Flaubert a creat realitatea dintr-o lacună. A 
creat din vistcria imaginaţiei lui, ca un demiurg oamenii şi cetatea. bătăliile şi apedudele" 
(Flaubert şi Sainie-Beune p. 8:3). 

În nişte Iuscr ipţ ii : Păreri t usest ; din "Chemarea", laşi, I, 1\)18, nr. 15 ncincluse in 
ediţia de faţă, Funrloianu denunţă u nilat e rn lltntea periculoasiî a unei asel'ţiuuia lui Gorki, după 
care "ştiinţa stă mai presus de artă în sensul general omenesc; viitorul aparţine tiinţei care e 
democratică in fondul ei". Aceasta i se pare o atingere a demnităţii ariei, o posibl lă stat.un re 
a evanescentet ei, iar atitudinea lui Gorki, circumstanţială în fond, o apostazie: .. Gorki a abrli- 
cat de la opera lui de artă şi de la toată raţiunea lui de a fi". 

Raport ul dintre artă şi ştiinţA, dintre raţiune şi sensibilitate îl preocupă intens. Viitorut 
artei, al poeziei În primul rînd, îi provoncă nelinişte. Concepţ.in sa în accast.ă prlviuţ.a 11 Insel'Îe 
acelei mişcări din gindirea europeană a timpului care pusese rat.iunea şi rat.ionalismu l sub acuzare. 

Convingerea sa este că poezia. aşa cum se înfăţişa ea în experlenţ.ele suprareallste şi În 
concepţla lui Valery (cu care, dealtfel, fănl să-şi dea seama, are puncte de vedere comune), p{,şeş- 
te pe nu drum steril, refuzat oricărei perspective. Statuind o antlnomieIrcductf hllă intre poezie 
şi cunoaşterea prin concept, Fundolanu e de părere di aceia cam vor sr! faei'i poezie de .. cunoaş- 
tere" slujesc inconştient "dictatura raţ.ionillulu.Î" şi condamnă la pieire poezia. IncapablL'l. Srl 
satisfacă exigenţele cunoaşterii raţionale, poezia ar trebui fie să accepte rolul nedemn de cellllşă- 
reaSE! a vieţii spirituale. fie să se autodemită (cazul Himbaud). Pel'scverlnd In eroarea de a se 
substitui sau de a concura Haţiunea, poezia pierde contadul cnizvoarele ei maglce, încetează 
de a mai fi "gîndire pnrtieipativă la real" şi, ispitită de spiritul critic' (eonştiinţă de sine), sondeaz{l 
Cll zadarnică obstinaţie o fa Isă realitate, adieli realul devit.alizat şi rarefia t pl'in concepte, din 
care misterul a fost izgonit. Apare usUcI, pe fondul "crizei de realitate", criza conşLiilliei poetice; 
"La o sulă de ani de la cea mai mare eliberare a poeziei. de la cele mai inalte piscuri atinse, poezia 
a incetat să mai aibă un sens, o axă, şi-a desIvîrşit ruptura cu obieelul, afectivItatea, limbajul, 
publicul" . 

Nu ne va reţ.ine aici Întreaga argumentare JăCUt{1 cu o mare vervă şi cu acuitate dialectică, 
nici belşugul de observaţii de subtilă pătrundere a fiinţei poeziei. Important este că Intreg 
eseul din care am citat (Fals tratat de estetică, esen despre criza de realitate) este li superbă şi 
p{ltimaşă pledoarie pentru artă, pentru poezie, inţeleasă ea ,,0 funcţie psihică sau metafizică, 
imanentă speciei umane", "o necesitate, nu () plăcere, un act iar nu o destindere; poetUl afirmă, 
poezia e o afirmare a realilăţii".Deparle de a fi superJluă, poezia e o forţă de echilibru, căei 
"ia pe seama sa restituirea a lot ceea ee au (lispreţ.uit, condamnat şi mutilat operaţiile intelectu- 
lui şi anume existenţa finită şi umilită şi gindirea ei intimll: mitul". 

Această lIlotivare existenţială a poeziei Într-o vreme CÎnd, despuiată de aur a el saCră. 
era victima tutUrol' experienţelor Ilcgatoare, Într-o vreme de aculă criză a valorilor. mărturi- 
seşte puternic statornicia unui crez şi explică, LotodaUi, unitatea interioară a operei lui 
Fuudoianu. 

Prin urmare, eseurile sale din perioada franceză sint numai calitativ altceva decît pub li- 
cisliea din ţară. Tot eeen ee în caleidoscopul gazetăresc era intuiţie fragmentară capătă in eSeu, 
clacă nu toerellţa unui sistem, suprafa\.a necesaril respiraţiei libere Il cadenţei ideilor. 

în intregul ei, opera lui Fundoianll e o Împlinire a ceea ee tlnărul de 16 ani, cu o lueld i- 
tate impresionantă, amintind de Maiorescu, işi fixa ca ideal de exislen\ă ; "deşi alU virsta de 1 (; 
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ani, cred că drumul pe care pornesc e hotărît; pornesc cu hotărîrea de a munci, de a Iupt.a 
şi de a închina totul din mine pe altarul frumosului" 4. 

Ori de unde ar porni, Fundoianu ajung( cu regularitate la problemele generale ale arte i, 
ale literaturii. Articolele de critică literară propriu-zisă stau mărturie. 

Ar fi () naivitate să-I credem că intentia de a se dedica criticii literare "a bancruta t de la 
început Intr-un sertar, covtrşlt.ă de necesitatea naţională" de a face critică culturală, de supra- 
veghere a importulni de cultură străină. Mai sigur e că Fundolanu şi-a simţit din timp inadecva- 
rea structurală Ia un asemenea tip de activitate, imposibilitatea de a se s lruni şi a se limita. Dacă 
singure anernia estetică şi lipsa de originalitate ale literaturii naţ.iouale sînt răspunzătoare de o 
asemenea "jertfă", c de neînţeles de ce, în Franta fiind, n-a făcut critică Iit erară. Adevărata sa 
vocaţie este Insă filozofia artei şi majoritatea at ticolelorcrf tlc«, caracterul lor sintetic, prin nenu- 
măratele digresiuni generalizatoare, prin pretextul oferit limpczirii unor idei sau schlt.ăril unor 
teorii, o dovedesc. Aproape sistematic pagina critică a lui Fundoianu e o meditaţie asupra mistoru- 
lui creaţiei, ceea ce explică şi număr-ul mare de judecăţl cristaliza te nrorlstic, o adevărată co- 
lecţie. 

Actul critic e justificat şi practicat la modul impresionist. aproape în termenii maeştr+lor 
(Lemaltrc, Fra nce), Crlt.lcul "nu mai e un dascăl , ci un artist" (p. 2;) ; "consacrarea artlstului [ .. -t 
se face de către artişti" (Poetul Maniuţ ; "s\int atitea estetic! cîţi artişti" (Critica, probleme oech i , 
11); "nu pricep critica decit identificată ptnă la absurd cu personalitatea orll.lcu lui" ; "criticul 
nu trebuie in fala unei opere decttsă-şinoteze reacţia scntlmcutală" ; ,,0 consecinţă: îl iubesc 
In artist pe mine f ... ] Artistul pentru care am admiraţte e. fratele meu, e iubita mea, familia 
mea intelectuală" (De la [ser la Maniu, p. :ll1i). 

O critică deci de arlnttate, autobiogratle spirituală, ş('ldoian\l nu-şi recunoaşte aItă 
biografie: "Am aceleaşi păreri In vîaţă ca şi în scris" (p. :l4:». Astfel, Imagini şi cărţi din.Fraula e , 
intr-un fel, traseul unei edificări spirituale, istoria formării unei personall tăţt. 

De regulă articolul critic se clădeşte pe identificarea "ideii creatoare" ("Iaculte mattresse' 
a lui Taine), adică măsura unică la ea re se pot reduce toate cărţile unui autor. Se schiţează apoi 
rapid citeva căi de acces spre operă (Gide, Gourmont, Mallarme, Creangă, Mucedonski, Anghel, 
Bacovia). Alteori criticul întîrzie cu delicii asupra operei (Mallarme, .Jammes, Arghezi), o 
d egust ă pe iudelete, li recompune atmosfera, sună un vers la ureche, rezumă estetic o acţiune, 
se entuziasmează. Cititorul e luat de guler, somat să lmpărtăşească emuţ.la : "Mărturiseşte, 
i pocrlt cititor, de cite ori ai citit... ", p. 5:{). 

Scriitorii comentaţi sint iubirile constante ale autorului. Alţii intră doar accldentat in 
:atenţie şi numai Intructt şi-au intersectat drumul cu cei dintîi. Gustul tiranic îl pline şi In situaţii 
delicate: "mă refuz ineă să iubesc pe Proust", la mijloc fiind "diJerenţa, deosebirea yţ.hementă 
dintrc noi" (Note: .iirla lui .Mareel Proust), f 

Speculaţii inteligente răstoarnă sensuri consacrate, schimbă semnul unei j\fdecăli negll- 
live, transformă acuzaţia în elogiu. Astfel, Hemy de Gourmollt, considerat "stricăto!' de valori", 
graţie "mişcftrii de reactiune" pe care o provoacă sceptkismul său, devine "un ereator de valori". 
Baudelaire e un .,corupător" (Brullctiere), dar "de sensibilitate" --- adaugă FlJllqloianu, cleei UII 
Innoitor; "decaden!.ă" înseamnă "imitaţie", pr.jn urmare simbolismul nu c decadenţă, ci Il 
autentieă "renaştere". cădel nu imită modele anterioare. 

Luxurianţa stilului, valoarea lui poetică intrinsecă (Felix Aderca găsea in asta o sl.ăbi- 
ciune: "Fundoianu are imagini de o rară frullluseţe, care luminează de dinăuntrul ideii-- imagini 
surghiunite din ceruri de poezie in pagini, vai! de raţionamente !"5), caracterul intens parlicipativ 
al comentariului, gesticulaţia abundentă, miuulesciană il criticului au trezit îndoiel.i asupra 
obiectivităţii afirmaţ.iilor. In realitate, critica lui Fundoianu nu e !Ioar zbor graţios în preajma 
operei, Iliei jubilaţ.ie permanentă, deşi \111 aer sărbătoresc, tonic şi contagios e prezent. Judecata 
e !nsă fcrmă .. aproape totdeauna exaetl. AuLorul rămîne lucid, atent la nuanţe şi mereu găseşte 
o posibilitate de Il glosa inteligent, de a 1mbogăli sau schimba radieaJ seusul unei teorii, de a 
formula rezcrve Îutemeiate. Nici Arghezi, obiectul unui extraordinar cult, llU face excepţie: 
, Ii recunoastem influenta cllrativă in marea Iiberare pc care !le-a adus-o de Jalsnl exotism, de 
·'alsa literat'ură, de faIs\;1 sentimel{talism, de falsul !ll9dernism. Îl rcclln()aşli:m nefast In atîtea 
al/ele; o nevoie de arlil'iciu, o neplltin/ri de a IJorbi direel ca Slcwtiwl, () demorali.zare a limbii 
din llzaj, o preţiozitate nouă (s.n.) care jertfeşte ideea unui sistem de imagini şi limba, unui sistem 

4 Scrisoare către Gala Galaclion, publicată de Palll Daniel In Destinul unui poei, postfaţă 
la Poezii, 1978. 

5 Felix Adcrca, Erori {ecunde, în "Sburătol'ul literar", 1, 1 \l22, nI'. 2:l. 
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de vorbe - toate acestea nu sunt oare in noi din influenţa lui Arghezi?" (Omagia lui Tudor 
Arghezi p. 214). 

În ansamblu, lui Fundoiann critic literar, i se potriveşte difiniţia lui Saint e Beuve, 
pe care el însuşi i-o aplica lui Gourmont: "A reînnoi lucrurile cunoscute şi a vulgarlza lucrurile 
noi: iată un bun program pentru un critic" (Rernu de Gourtnoni creator de valori, p. 55). E ceea 
ce face şi Fundoia nu, ale cărui concepţii estetice nu sint, in fond, originale. El este un receptor- 
avid, dar nu inert, a numeroase idei noi din gindirea europeană a vremii, pe care le diruzeaz ă 
într-un mod foarte personal. 

* * * 

Privită retrospectiv, publicistica literară a lui Fundoianu îmbogăţeşte relieful vieţii cultu- 
rale a momentului, pe care il cunoaştem obişnuit prin ctteva piscuri răzleţe. Prezenţa lui Fundola- 
nu o face mai verosimilă pe aceea Il lui Lovinescu, Ibrăileanu, Iorga şi o anunţă prin stil pe 
aceea Il lui Călinescu. Percepem mai clar frămîntările criticii şi ale ideologiei literare, starea 
culturii naţionale Intr-un moment de tranzitie. Anumite obsesii, anumite campanii ale timpului 
capătă un plus de motivaţie prin lărgirea CÎmpului de referinţă. Atmosfera apare mai animală. 

Tot astfel, din perspeCliVll}JetuaIă, faimoasa Preţ'at ă, In care Furidoianu nega originali- 
tatea estetică a literaturii române, IIU mai apare atit de stranie şi izolată în aberatia ei, deşi 
falsitatea punctului de vedere c mult mai evidentă. In studlnl introductiv, Mircea Martin clntă- 
reşte cu desăvtrşită obiectivitate contextul cultural a cărui. conflguraţie putea explica la acea 
dată gestul lui Fundoianu. Nu trebuie neglijat însă nici un anumit factor psihologic. Exista 
o moştenire apăsătoare în tstoria ideii. Aproape toate datele erorii erau conţinute în teoriile· 
anterioare sau în cele ale momentului. în afară de "violenţa de cugetare", "violenla de expresie" 
şi dispoziţia pentru "ncgaţiunc feroce" 6, Fundolanu nici nu aduce idei noi In discuţie.· EI' 
face ultimul pas, împingînd la extrem prin absolutlzare mecanică şi generalizare pripită, o optică 
răspîndită în epocă, prin care era inţeleasă dlnarntca evoluţiei noastre culturale. Plaslndu-se 
Intr-un unghi de observaţie impropriu şi unilateral, Fundoiar.u evaluează originalitatea culturii. 
şi a literaturii româneşti privind exclusiv în afară, în oglinda eelei europene, pînă unde ea nu 
penetra se la acea dată. 

Maiorescu, proccdind strict obiectiv şi adoptind o privire din afară, constatase virtualităţi 
creatoare mari şi statuase rivna onestă pentru implinirea lor, "respedul adevărului" şi simţul 
măsurii în autoapreciere. Luciditatea demnă a lui Maiorescu degenerează la Fundolanu in umilinţă: 
şi complex cultural. El neagă însăşi existenţa .,unui suflet diferit şi personal" Ia scriltorll noştri 
cei mai reprezentativt şi astfel orice orizont optimist i se pare inchis pînă ce .Jiazardul" nu ne- 
va "schimba !". 

Surprinde acest exclusivlsm radical şi indirjit la un ginditor iubitor de nuanţe. Căci nu 
bunele intenţii i se pot reproşa lui Fundoianu, interesul său pentru definirea statutului culturii 
româneşti fiind, fără îndoială, sincer. Comentariul pe care i-l prilejuieşte a doua ediţie din Spiri- 
tul critic în cultura românească aduce oarecare lumină asupra resorturilor profunde care deter- 
rnlnaseră vehementa negatoare din prefaţd. Sint negate indirect, dar categoric autor-ităţ.ile 
critice ale momentului. Stabilind că literatura română nu există ca individualitate estetică, ac- 
tivitatea crltrcă a lui Ibrăileanu, Iorga şi Lovinescu e, implicit, denunţată ca falsă, Intrucit 
se apllca unei rca lită ţl iluzorii! La originea acestei erori ar sta însuşi Maiorescu, pentru că 
a abandonat critiea culturală, (singura legitimă încă, după părerea lui Fundoianu) pentru eri- 
Lica li terară estetică. 

Trădează această "curăj.ire a terenului"- amhiţii de nou intemeietor? E posibil, căd 
sufieienle date ne determină să credem că tinăru] critie nu se simţea ehemat. pentru rolilri 
de plan secund. 

Totuşi, deşi se voia un bici flageIator al conştiinţelor creatoare, negaţia lui Fuudoianu 
nlmlne lipsită de orizont. Literatura rom\I1ă nu mai putea reedita un nou moment Maiorescu. 
Dovad{\ eă primul rodise. Ea nu mai putea fi smulsă din matea e spre a o arUlHa Indărăt. E un 
semn că îşi simţise de mult izvoarele. SLrălucita ei evoluţie Intre cele două războaie stă 
mărturie. 

Păst.rînd proporţiile şi diferenţele temperamentale, ni se pare că putem distinge un modei 
mental maiorescian Ia Fundoianu, nu neapărat conştient. 

Citeva similitudini sînt izbitoare : conşliintl clară şi pretimpurie a vocaţiei, sentimentul 
predestinări! pentru fapte de excepţie, disponibilitatea pentru impunerea unei orientări noi In 

6 E. Lovillcseu, E:risW o !ilem/urd românâ?, în "Slmrătorul literar", 1, 1922, nI'. 41. 
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cultura naţională. Să observăm că Fundolanu, ea Maiorescu, intoarce spre lume la 25 de ani 
un profil intelectual deplin format In coordonatele sale esenţiale. 

Există, Indiscutabil, o febră, o răvăşlre În textele sale, dar nu un haos. în rostogoliros, 
Incandescentă şi, uneori, contradtctorie a ideilor Intrezărim liniile de forţă stabile şi ordonatoare: 
cultul art.ei , Increderea in "raţiunea inimii", propensiunea spre sinteză. 

Mlşcindu-se o vreme prin cercurile moderniste, Fundolanu a lăsat impresia (chiar Iu] 
Lovinescu) unui insurgent intratabil, demolator fără perspective. Privite detaşat astăzi, scrierile 
sale, In ansamblul lor, ni-l dezvăluie, dimpotrivă, ca I)C un lucid scrutător al destinului artei, 
al cărei viitor il înţelege într-o nouă sinteză claslcă. Nenumăratele obiecţii pe care le face exceselol' 
strnbollste şi modernlste, nostalgia antlchttătll eline, efortul de a înlătura obsesia decadcnt-t 
din conştiinţ.a artistică - Indieă, toate, setea de echilibru a acestui neliniştit. 

.. 


