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Colecţia Biblioteca Ion Creangă, apărută în 
2011 la editura Princeps Edit, confi rmă o nouă etapă 
a receptării creaţiei crengiene. Probând grile dintre 
cele mai moderne de interpretare, dar şi pornind de 
la studiile precedente privind  moştenirea literară a 
prozatorului de la Humuleşti, opera sa îşi dezvăluie 
astăzi alte semnifi caţii inedite şi surprinzătoare. Co-
ordonatorul colecţiei, academicianul Mihai Cimpoi, 
contribuie hermeneutic cu un studiu-eseu SINELE 
ARHAIC. Ion Creangă: dialecticile amintirii şi me-
moriei. Disocierile din capitolele Naturalitatea, An-
tifrasismul, Cuvintele nuclee, Mitologia personală, 
Homerismul, Carnavalescul, Arhetipalitatea, Iro-
nia, Ludicul, Anecdoticul, trecute prin fi lozofi a lui 
Gadamer, Barthes, Heidegger, Nietzsche, provoacă 
şi impun unghiuri noi de lectură.

Mihai Cimpoi surprinde un scriitor complex, de 
formaţie dedaliană, care-şi ţese/toarce urzeala textu-
ală, cu fi re văzute şi nevăzute, „pe faţă” şi „pe dos”, 
pentru a se elibera şi a trece de limitele tragice ale 
existenţei. Firele de urzeală sunt antifrasismul şi 
holofrasismul, iar principiul dialectic de ordonare 
a creaţiei/ţesăturii este contrapunctul, care funcţio-
nează la toate nivelele textelor, fi ind o marcă defi ni-
torie a stilului prozatorului.

Din studiul lui Mihai Cimpoi afl ăm că Lumea lui 
Creangă alternează contrapunctic pe temeiul prosti-
ei şi al inţelepţiei, al întâmplării şi al rânduielii, al 
trecerii şi al petrecerii, al frumosului şi al urâtului. În 
această structură dialectică, planurile intersectante 
funcţionează într-o interdependenţă organică. Omul 
voios camufl ează omul melancolic, omul prost as-
cunde subversiv omul care doar o face pe prostul. 
Printr-o „viclenie stilistică”, adevărul se îngână cu 
minciuna, realul se înalţă în ireal, a fi  se joacă cu ar 
fi . Astfel, opinează cercetătorul, sensurile sunt răs-
turnate,  diversionismul semantic  indicând o lume 
pe dos. Prin comic, ironie şi autoironie, naratorul lui 
Creangă obţine libertatea de a relativiza adevăruri 
şi valori consacrate, de a dezlega spiritul de păcatul 
aventurii şi de a deconspira, în sfârşit, „cumplitul 
meşteşug de tâmpenie al lumii”.

Temeiurile lumii se îngână dialectic printr-o în-
gânare a cuvintelor. Plasând limbajul prozatorului 
de la Humuleşti în tradiţia hermeneutică a lui Ga-
damer, cercetătorul percepe fi inţa crengiană ca de-
curgând organic şi spontan din lume (în datele ei 
primare, arhetipale) şi fi ind eminamente chiar lim-
bajul acesteia.  Limbajul este şi el dispus antifrastic, 
printr-o „insinuare glisantă a contrariului, printr-o 
diversiune semantică bine orchestrată, care să im-
pună efectul comic/ironic”. Antifrasismul, observă 
exegetul, avansează în holofrasism, procedeu prin 
care stilul se aglomerează în cuvinte-nuclee, numite 
şi „fi guri nucleare” (Greimas), care focalizează for-
ţa epică a întregului, iar prin vibraţiile lor sonore, 
provoacă ascultarea în sens hiedeggerian.

Cufundat în pânza/textura epică, naratorul 
Amintirilor „se complace, se auto-place şi se auto-
desfată”. Mihai Cimpoi ne îndeamnă spre o lectură 
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simpatetică pentru a ne face părtaşi la desfătarea de 
a contempla un timp frumos, scăpat din chingile is-
toriei. Ni se promite că, desfătându-se „într-o rostire 
esenţială a lumii, din care face parte şi în care se 
simte acasă”, prozatorul  ne va face şi pe noi, prin 
complicitate empatică, „să ne simţim acasă”.

Un alt proiect de reevaluare şi reconsiderare in-
terpretativă ţine de scriitorii târgovişteni, uitaţi sau 
mai puţin frecventaţi de cititorul contemporan, cum 
ar fi  Grigore Alexandrescu, Ion Heliade Rădulescu, 
Vasile Cârlova, scriitori de care Mihai Cimpoi se 
apropie cu grile moderne şi postmoderne, le rapor-
tează scrisul la procesul cultural european şi, în fe-
lul acesta, reuşeşte să descopere în creaţia lor unele 
semnifi caţii inedite.

Cea mai recentă contribuţie în cadrul acestui pro-
iect este cartea Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti. 
Prefacerea fi rii (Târgovişte, Editura Bibliotheca, 
2011", în care scriitorul târgoviştean este receptat 
dintr-o optică fenomenologică, dar şi po(i)etică.

Mihai Cimpoi porneşte de la  conceptele cheie 
pe care se întemeiază viziunea artistică a lui Ion Bră-
tescu Voineşti, unul dintre ele şi cel mai important 
fi ind cel de prefacere sau devenire. Despre devenirea 
întru, ca fi ind  rost al  împlinirii, vorbea Constantin  
Noica, atribuindu-i conceptului un sens pozitiv. În 
cazul lui Voineşti, remarcă exegetul, devenirea nu 
are acel întru armonios,  însemnând pentru el, dim-
potrivă, risipire zadarnică, chin sisifi c.  Prin starea 
de nemulţumire, dar şi prin raţionamente, cum ar fi  
elogierea puterii,  moralitatea ca raţiunea de a fi  a 
lumii, Brătescu Voineşti se arată a fi  infl uenţat de 
fi lozofi a lui Nietzsche.

În general, cugetările lui Brătescu Voineşti des-
pre viaţă şi artă vin preponderent  din lecturi din 
Kant şi Nietzsche. Formaţia lui scriitoricească a 
fost modelată de creaţia lui Eminescu şi Caragia-
le. Exegetul analizează apropierile şi îndepărtările 
polemice ale lui Brătescu Voineşti de teoriile fi lo-
zofi lor care l-au marcat pe scriitor şi prezintă datele 
eminescianismului şi crengialismului programatic 
din scrisul său. Printre infl uenţe se lasă detectată şi 
nota originală a scriitorului târgoviştean. 

Pe fundalul literar al epocii se proiectează ima-
ginea unui scriitor controversat, apreciat de Titu 
Maiorescu, Garabet Ibrăileanu şi mai puţin de Eu-
gen Lovinescu, cel care desfi inţează califi cativele 
de „mare prozator”.  Referindu-se la talentul narativ 
al lui Brătescu Voineşti, Mihai Cimpoi menţionează 
că acesta e un virtuos al miniaturii epice. În creaţia 
lui idilicul şi dramaticul se întâlnesc în simbioză, 
deoarece Brătescu Voineşti e un scriitor al contras-
telor (la el lumea se împarte în bună, blândă şi, în 
acelaşi timp, în rea şi fi oroasă).  La fel e şi cu fi rea 
scriitorului  traversată de lumini şi umbre, fapt care-
i marchează şi scrisul. Raportând proza scriitorului 
la strategiile narative de astăzi, exegetul remarcă 
„fenomenul reducţiei stilistice” (concentrarea cu-
vântului, esenţializarea prin cuvânt) şi „conştiinţa 
artizanală a scrisului”.  Brătescu Voineşti „limpe-
zeşte, coordonează şi construieşte, dedicându-se 
unei permanente meditaţii asupra condiţiei artei şi 
a artistului”.

Concluzia lui Mihai Cimpoi este că, în lumina 
noilor interpretări, I. Brătescu Voineşti se impune ca 
un nuvelist canonic, autorul precizând că e vorba de 
o „canonicitate” sinonimă cu „clasicitatea”. 
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