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Matematică şi literatură

... nu sunt un specialist în matematici, ci numai un admirator, un nefericit
îndrăgostit în cea mai frumoasă dintre ştiinţe.

Paul Valéry

Ştiinţa prelucrătoare a gândului, umilă în faţa experienţei, dar sigură de
puterile sale... constituie cea mai valabilă definiţie.

Octav Onicescu

Numeri regunt mundum.
Pitagora

Nimeni nu intră aici dacă nu e geometru.
inscripţie pusă de Platon pe frontispiciul Academiei de la Atena

Ştiinţa este imaginativă, ştiinţa consumă mai multă fantezie decât poezia
şi mai mult curaj decât o şarjă de cavalerie.

Mircea Maliţa

Matematica, văzută aşa cum trebuie, deţine nu numai adevărul, ci şi
frumuseţea supremă - o frumuseţe rece şi austeră precum aceea a unei
sculpturi, fără apel la nici o parte a naturii noastre sensibile, fără capcanele
minunate ale picturii sau muzicii, şi totuşi sublim de pură şi capabilă de
perfecţiune gravă, aşa cum numai capodoperele de artă pot să arate.
Adevăratul spirit de desfătare, exaltarea, sentimentul de a fi mai mult decât
un simplu Om, care reprezintă standardul celei mai înalte excelenţe, se
găseşte în matematică, la fel de bine ca în poezie.

Bertrand Russell

Un matematician care nu-i cât de cât poet nu poate fi un adevărat
matematician.

Karl Weierstrass
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Matematică şi literatură

Aritmetică! Algebră! Geometrie! Trinitate grandioasă! Triunghi luminos!
Cel care nu v-a cunoscut este un nătâng!

O, sfinte matematici, de aţi putea prin agitaţia voastră perpetuă să consolaţi
restul zilelor mele de răutatea oamenilor şi nedreptatea Marelui-Tot.

Lautrémont

Tot ce poate fi cunoscut are număr. Fără acesta nu se poate concepe
sau cunoaşte ceva.

Philolaus

Mişcarea literară Paradoxistă s-a născut din refuzul de a crea într-o
societate ermetică, unde până şi simţurile erau controlate. Mişcarea a
generalizat noţiunea de literatură, incluzând în sfera acesteia elemente
diametral opuse, ajungându-se până la poezia „nedimensională”,
folosindu-ne de forma abstractă a matematicii. Paradoxismul nu neagă
curentele - şcolile - operele anterioare, ci le extinde spre infinit.

Florentin Smarandache

Numărul constituie substanţa tuturor lucrurilor. Lucrurile constau în imitaţia
numerelor.

Aristotel, „Metafizica”

La-ntoarsa oală zisă cer
Sub care mişună pigmei
Nu apela cu glas mizer
Legată-i şi mişcarea ei.

Omar Khayyam

Semnele numerelor reprezintă o cheie pentru viziunile antice asupra
cosmogoniei - în sensul ei larg, atât din punct de vedere spiritual, cât şi fizic
- precum şi pentru evoluţia speciei umane actuale; toate sistemele
misticismului religios se bazează pe semnele numerelor. Sacralitatea
numerelor începe cu Prima Mare Cauză, Una şi se sfârşeşte cu nimicul
(sau zero) - simbol al universului infinit şi nelimitat.

Helen Blavatsky

Dumnezeu e impar şi iubeşte imparul.
zicere musulmană
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Semnele pe care Pitagora le utiliza sunt numere, simboluri hieroglifice
cu ajutorul cărora el explica toate ideile cu privire la natura lucrurilor.

Porfir, 300 d.H.

Matematică şi literatură

Ce distinge umanismul matematic de umanismul clasic? În două vorbe:
o anumită modestie de spirit şi supunere la obiect. O formaţie matematică,
chiar dacă se valorifică literar, aduce un anume respect pentru condiţiile
create în afară de noi, pentru colaborarea cu materialul dat.

Ion Barbu

Artistul şi savantul nu se mulţumesc cu ceea ce li se revelă prin harul
inspiraţiei, ci întreprind o cercetare care îi introduce într-un univers de
restricţii şi posibilităţi explicite. Dacă unele opere de artă pun în evidenţă o
anumită structură, atunci este interesant să se încerce folosirea deliberată,
eventual mai judicioasă, a acesteia în elaborarea unor noi opere de artă,
aşa cum omul de ştiinţă caută să reproducă şi apoi să întreacă natura prin
sinteză de laborator. Graniţa dintre ştiinţă şi artă devine tot mai greu de
trasat, dar chiar prin aceasta creşte tentaţia de a o identifica sau măcar
aproxima.

Solomon Marcus

Atât limbajul poetic, cât şi limbajul ştiinţific este neputincios în a exprima
realitatea dumnezeiască ce este mai presus de fire.

Monica Patriche

Sunt idioţi care definesc opera mea drept abstractă; şi totuşi, ce
denumesc ei abstract este cel mai realist. Real nu este aspectul, ci ideea,
esenţa lucrurilor.

Constantin Brâncuşi

Matematica s-o fi scriind cu cifre
Dar poezia nu se scrie cu cuvinte.
Cucurigu!

Nichita Stănescu

Umbre de regi
Rănitele noastre cuvinte.

Constanţa Buzea
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Un personaj aproape mitic
(conform legendei în încarnările
sale terestre succesive

precedente ar fi fost fiul lui Apollo), capabil de
profeţii şi miracole, care a trăit aproape 80 de ani
(enorm pentru cele timpuri) şi care fără a scrie
măcar un rând, profesând o doctrină discretă şi
secretă, drămuindu-şi strict apariţiile publice, a
creat o şcoală filosofică ce a dăinuit 800 de ani.
El şi şcoala sa au adus concepte fundamentale
care au format temelia ştiinţei moderne.

Sigur că acesta s-a asociat şi unei „aiuritoare
confuzii care a dat naştere la suta de ani de
numerologie şi alte drăcovenii”.

Evoluţia neaşteptată  a ştiinţei face ca
aiuritoarele confuzii de ieri să fie noile concepte
de mâine.

Greco-fenicianul Pitagora (tatăl său era
fenician din Tya, negustor sau gravor, mama
grecoaică) a trăit între 570-490 înainte de Hristos.
S-a născut în Samos, insulă de lângă litoralul Asiei
mici, şi-a creat opera în coloniile greceşti din sudul
Italiei (Magna Graecia) şi a murit ca fugar în
Metapont, după unii în mod violent.

Pitagora a fost matematician, om de ştiinţă,
fondator de doctrină religioasă,
părinte al vegetarianismului în
Europa şi unul dintre cei mai vechi
filosofi legislatori.

Pitagora a fost un structuralist
avant la lettre. El a arătat că
esenţa reală a lucrurilor este
interpretabilă prin număr. A plecat
de la a descoperi întâmplător
raporturile numerice între notele
gamei muzicale. Totul s-a produs
când a auzit loviturile ritmice ale
ciocanului unui fierar. A fost un
moment al revelaţiei asemenea
celui ce l-a trăit Arhimede împins
de apa din cadă şi Newton lovit de
mărul ce s-a desprins din pom. De
la relaţia matematică a intervalelor
de pe scara muzicală a plecat
ideea că Universul poate fi explicat
în termeni matematici. Până
atunci, explicaţiile esenţelor erau

date de şcoala din Milet - Thales, Anaximandru,
Anaximenes. Toţi l-au influenţat masiv pe Pitagora.

Thales (625-545 înainte de Hristos), negustor în
perpetuă deplasare (negotium are ca etimologie
neoboseala, agitaţia), a adus Greciei cosmogonia
Egiptului şi Babilonului. Dar şi primele elemente ale
geometriei.

Şcoala din Milet nu mai explica lumea prin
intervenţia divină, ci prin cele lumeşti. La baza lumii
ar fi stat patru elemente, cel mai important pentru
Thales fiind apa (principiu egiptean, care îşi păstrează
actualitatea şi astăzi când, cu toate progresele ştiinţei,
apa rămâne un mister complex!).

Anaximenes favoriza aerul sau mai exact ceaţa.
Pe acest schelet al materialismului, Pitagora

înlocuieşte concretul cu raportul, relaţia, structura.
De la acest modus operandi al lui Pitagora şi-ar

trage seva atât Platon, cât şi Galileo Galilei (Platon ar
fi stabilit legile lumii după legile muzicii stabilite de
Pitagora). Se consideră că Pitagora a influenţat pe
Heraclit, Parmenide, Socrate, Platon, Aristotel.

În mod esenţial, Pitagora susţinea că structura lumii
trebuie înţeleasă prin numere.

Unii dintre susţinătorii târzii ai şcolii pitagoriene au
mers mai departe, susţinând că cifrele ar fi cărămizile

Pitagora
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Universului.
E greu de spus în ce mod se amestecă în relaţia

matematică pitagoriană, observaţia, logica şi mistica.
„Adevărul se află în numere şi fiecare număr are

importanţă individuală”.
1 este inteligenţa.
2 este opinia, convingerea.
4 (pătratul primului număr par) este dreptatea.
5 este căsătoria (unirea dintre primul număr par şi

impar, unul fiind unitate şi deci nu număr impar).
Deosebit de important era 10, suma primelor patru

numere, numărul pe care Pitagora îl folosea pentru
jurăminte.

Numerele erau considerate ca fiind forme şi
expresiile pătrat şi cub au apărut atunci.

Conceptul de par şi impar era la temelia unei serii
de opoziţii fundamentale precum finit şi infinit, multiplu
şi unic, bărbat şi femeie.

Teoria numerelor extinsă la muzică a dus la credinţa
ca armonia ar explica Universul. Sufletul era
considerat ca o armonie care prin o serie de purificări
ajunge la contemplarea armoniei cereşti. Armonia era
la baza cosmologiei pitagoriene. În jurul focului central,
susţinea el, se rotesc corpurile cereşti grele - stelele
fixe, Soarele, Pământul, Luna, 5 planete. Centrul
invizibil de rotaţie se numea Hestia. Plecând de la
mistica numărului 10, o preconcepţie, a susţinut că în
jurul Hestiei trebuie să orbiteze 10 corpuri şi a inventat
în acest scop un „contra-Pământ” (care explica şi
eclipsele). A fost primul care a susţinut că Pământul
este o sferă asemeni Lunii, ideea sa, Pământul ca sferă
neregulată, a prins.

Faptul că până la Columb se credea că Pământul
e plat este un mit lansat de un romancier german din
secolul XIX, astăzi uitat, care a scris un bestseller al
vremii despre viaţa lui Cristofor Columb.

Pitagora a descoperit că cele două stele, a Dimineţii
şi a Serii (Hesperus şi Phosphorus), sunt de fapt o
singură stea, cea pe care astăzi o denumim Venus.

Şcoala pitagoriană târzie consideră ca fiind probabil
şi sistemul heliocentric. Cele 10 corpuri cereşti grele
emiteau câte o notă muzicală şi aceasta producea pe
cale naturală armonia cerească. Concepţia a fost
utilizată de Platon în Republica.

Pitagora, mai exact şcoala sa, postula că totul este
un număr. Numărul este un principiu intern care are
mărime, un principiu al dezvoltării tuturor fiinţelor, care
au toate ca şi el, drept condiţie esenţială, întinderea şi
limita.

Conform lui Porfir, pregătirea pe care Pitagora o
făcea discipolilor săi era împărţită în două categorii:
ŞTIINŢA NUMERELOR şi TEORIA MĂRIMII.
Prima diviziune includea două ramuri: aritmetica şi

armonia muzicală. Cea de a doua era împărţită la
rândul ei în analizarea mărimii în repaus, geometria şi
mărimea în mişcare, astronomia.

„Se presupunea că principiile care guvernează
numerele erau principii ale tuturor Existenţelor Reale;
şi cum Numerele sunt constituenţi primari ai
Cantităţilor Matematice, prezentând în acelaşi timp
multe analogii cu diverse realităţii, se deducea apoi că
elementele Numerelor erau elementele Realităţilor.

Discipolii lui Pitagora au denumit formele
numerelor: un punct, monada; o linie, diada; o suprafaţă,
triada; un corp solid, tetrada. Cunoaşterea intuitivă era
atribuită genului Monadei. Raţiunea şi cauzalitatea erau
atribuite genului Diadei. Imaginaţia (forma) era
atribuită genului Triadei. Perceperea obiectelor
materiale era atribuită genului Tetradei.” (Winn
Westcott)

Pitagora este un fruct al Orientului. El a călătorit
mai mult de 15 ani în Orient. Cunoştinţele sale
matematice ar veni din Asia Centrală. A străbătut
Egiptul, India, Persia, Creta, Palestina.

„Pitagora şi-a însuşit ştiinţele matematice de la
egipteni, de la chaldeeni şi de la fenicieni, ştiinţa
numerelor şi calculele de la fenicieni, iar cercetarea
cerului de la chaldeeni. Cât priveşte cultul zeilor şi
celelalte precepte despre purtarea de fiecare zi, se
spune că le-a învăţat ascultându-i pe Magi.” (Porfir)

Herodot, 450 înainte de Hristos, susţine că misteriile
pitagoricienilor sunt asemănătoare cu cele ale lui
Orfeu.

Pitagora a fost puternic influenţat de yoghinii şi
brahmanii din Vechea Indie. De la ei a adus două
elemente fundamentale ale doctr inei sale:
vegetarianismul şi conceptul reîncarnării. Până la
sfârşitul secolului XIX, refuzul alimentaţiei carnale nu
se numea în Europa vegetarianism, ci pitagoreicism.

Reîncarnarea este astăzi practic confirmată pentru
oameni de bună credinţă (vezi Edgar Cayce). Se pare
că nici creştinismul iniţial nu o respingea, negarea sa
fiind o tumoră birocratică a Bisericii ca instituţie.

Întorcându-se din periplul său oriental la vârsta de
40 de ani în Samos şi dorind să-şi deschidă o şcoală
filosofică, nu o poate face datorită tiranului local
Polycrates. Se stabileşte atunci într-o colonie greacă
din sudul Italiei, înfiinţată de dorieni, Crotona.

Pitagora a iniţiat o asociaţie politică, religioasă şi
ştiinţifică.

Şcoala (Hemiciclul) sau Societatea Învăţaţilor a fost
considerată la vremea sa ca principalul focar al
învăţaţilor din Europa. Nu ajungea oricine acolo.
Discipolii erau admişi după ce dădeau teste stricte. Ei
prestau un jurământ să nu divulge ce aflau de la şcoală.
Ei erau supuşi la tabuuri stricte: nu carne, nu haine de
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lână, nu bob (în Grecia antică se vota cu boabe; unii
văd în acest tabu un refuz al politicii). Fiecare membru
avea un plan de activitate zilnică şi îl examina seara.
Se cultivau artele şi meseriile, gimnastica (Pitagora
primise lauri la o olimpiadă pentru prestaţia sa la box!),
muzica, medicina, ştiinţele. Femeile aveau dreptul să
participe la învăţătură. Au frecventat şcoala soţia lui
Pitagora, o renumită matematiciană a vremii, Theano
din Crotona şi fiicele sale.

Pitagora nu a scris nimic. Primul care a publicat
doctrinele sale a fost Philolaos, de abia în 370 înainte
de Hristos.

Cum învăţătura era secretă, nici un elev nu a
încălcat această regulă! Nu ajungeai uşor discipolul
său. Erai supus la încercări. Trebuia să petreci întâi
cinci ani de contemplaţie într-o tăcere totală. Trebuia
să crezi în metempsihoză. Se trăia în comun, obligatorie
era afecţiunea fraternă între elevi. Autoritatea lui
Pitagora era considerată aproape dogmă religioasă.
Era considerată în formula AUTOS EPHA: EL A
SPUS-O. Pitagora apărea fizic doar în faţa unor aleşi
dintre aleşi.

Era o şcoală politică în favoarea aristocraţiei.
Pitagora era demofil, dar în nici un caz democrat:

- Nu vinde poporului legile pe care ţi le cere.
- Omule de stat, nu zămisli legea cu ajutorul

forcepsului.
- Legiuitorule, lasă poporului libertatea cărăbuşului

legat de o aţă.
- Fereşte-te de locurile unde găseşti gloata.
- Îmbracă poporul înainte de a-i da legile: supără

ochii şi legile, şi zdrenţele.
- Magistrat al unui popor bogat şi fără vicii!
- Ia securea înaintea rândelei, întâi curăţă şi apoi

lustruieşte.
- Poporului ce îşi cere libertatea:
Ce vrei să faci cu ea?
Ştii ce înseamnă?
Teme-te să o ai.
Libertatea nu se potriveşte celor mulţi.
Cât de actual după două milenii şi jumătate!
Dacă a înţeles perfect esenţa malignă a hoardei

(ceea ce englezii, mult mai târziu, vor defini elegant
Two is a society, three is a crowd).

Pitagora nu şi-a făcut nici iluzii despre om în
general, mai ales despre omul ajuns la putere:
Legiuitorule! Nu lăsa oamenilor de stat timpul să se
deprindă cu puterea şi onorurile.

În 535 î.H, adepţii şcolii sale ajung la putere în
Crotona în mod paşnic şi se menţin cel puţin 30 de ani.
Dar virtutea impusă public supără şi oboseşte. O va
afla la Florenţa călugărul moralist Savanarola, care a
fost întâi spânzurat şi apoi ars în Piaţa Publică, după
ce fusese iniţial adulat.

Societatea rigidă, moralistă a lui Calvin la Geneva
nu a fost un succes.

Boborul adoră Saturnaliile, jiletca moralităţii impuse
îl strânge la subţiori.

Violenţele ucid pe pitagoricieni, majoritatea arşi de
vii în incendiu, după unii, atunci ar fi murit şi
întemeietorul şcolii. Să nu ai încredere în hoardă!

Care este cea mai importantă moştenire a lui
Pitagora? Ştiinţa modernă?

S-ar putea considera şi sub alt unghi, este unul din
părinţii creştinismului. Secta eseniană din Palestina,
de care este atât de legat Iisus din Nazareth, este
strâns conectată cu pitagoreismul.

Ce putem spune despre legătura dintre Pitagora şi
artă? Pitagora a fost un filosof legislator. Legile sale
erau considerate sacre la Crotona. Toată constelaţia
coloniilor greceşti din Italia le-au adoptat ca pe valori
supreme. Atunci când Roma antică a vrut să-şi
redacteze legile (cele 12 table), a trimis delegaţi în
oraşele aşa zisei Grecia Megnum. Pentru a instrui
oamenii, Pitagora a ales să legifereze la modul artistic.
El a recurs la simboluri fizice şi alegorii. Ca şi Noul
Testament (mai exact Iisus) mai târziu. De altfel, primii
legislatori se exprimau în versuri.

Pitagora este părinte al stilului simbolic. „Simbolul,
datorită dublului său sens, cel propriu şi cel figurat,
învaţă în acelaşi timp două lucruri.” (Dacier)

Pitagora promova adevărul în întregime, dar în
jumătăţi de măsură. Poate fi acest stil simbolic şi
alegoric echivalentul artistic al haikuului? Era o
modalitate artistică de abordare simultană a
Conştientului şi a Subconştientului, stratagemă a unei
fiinţe superioare pentru structura imperfectă a omului
comun.

Monedă de bronz din Samos cu chipul lui Pitagora
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1
Este principiul activ din care decurge orice

manifestare şi spre care aceasta revine.
Este unicitatea fiinţei absolute, Dumnezeu.
Este simbolul revelaţiei, centrul mistic de unde

iradiază spiritul.
Simbolistica sa trimite la Strămoşul primordial, la

primul Tată, la origine; este punctul de plecare.
Reprezintă totodată omul ridicat la verticală, falusul,

bastonul, piatra ridicată, verticalitatea.
Este un principiu unificator care realizează o sinteză

între contrarii şi deci factor de armonizare.
Toată gândirea religioasă, socială, politică efectivă

a iudaismului şi a islamului este marcată de cifra unu,
cea a unicităţii, politeismul fiind duşmanul religios.
Acest principiu este esenţial în politica musulmană: se
doreşte cu orice preţ unificarea.

În India, cifra are şi semnificaţia izolării, a excepţiei,
a anomaliei. Capul elefantului - zeu Ganesha nu are
decât un fildeş!

Omul primordial Parusha nu a suportat solitudinea
şi s-a sacrificat dezmembrându-se pentru a da toată
diversitatea Universului omului multiplu şi ierarhizat.

3
Este în mod universal considerat ca o cifră

fundamentală.
Este des atribuită cerului, în timp ce 2 este a

pământului.
Decupajul timpului se face în 3 secvenţe: prezent,

trecut, viitor. Pentru a închide o linie, trebuie să treacă
prin cel puţin 3 puncte, astfel se creează cercul, ca şi
cum ai scrie un zero. Trei deci semnifică totalitatea.

Ternarul exprimă şi figura geometrică a triunghiului
ca şi tridentul.

Este de asemeni cifra triunghiului familial.
Pentru creştini este şi trinitatea divină; tatăl, fiul,

duhul sfânt. Cei trei magi totalizează toate funcţiile
care vor fi a copilului Iisus: rege, preot şi profet.

Şi la chinezi trei este cifra perfecţiunii.
În India, 3 subliniază organizarea sacră în totalitatea

sa: Shiva, Brahma, Vishnu, iar la feminin Kali, Lakshmi,
Saraswati.

Shiva posedă trei ochi, energia se exprimă în trei
calităţi, există trei poziţii, energia se exprimă în trei
calităţi, există trei poziţii ale fiinţelor în Univers: om,
animal, plantă…

5
Cinci reprezintă totalitatea lumii sensibile: cele cinci

degete ale mâinii, cele cinci simţuri, cele cinci
extremităţi al corpului uman (cap şi membre): reprezintă
mijlocul, centrul, armonia.

Cele cinci ramuri ale stelelor, florile cu cinci petale.
Este de asemenea suma dintre primul număr par

(2) şi primul număr impar (3).
El asigură simbolic un rol de reunire şi echilibru.
Cifra cinci reprezintă percepţia globală a unui

obiect şi mijloacele de a îl cunoaşte: cele cinci simţuri
la care se adaugă în India cele cinci sufluri vitale, cele
cinci elemente, cele cinci învelişuri care înconjoară
sufletul.

Cinci, instrument al cunoaşterii, permite percepţia
şi analiza tuturor aspectelor unei probleme.

În „Cartea documentelor” lui Confucius găsim
schiţa teoriei chineze a celor cinci elemente: apa, focul,
lemnul, metalul şi pământul considerate a nu fi
substanţe statice, ci forţe în constantă mişcare şi
interacţiune cu toţi corespondenţii lor fizici şi umani:
anotimpurile, culorile, gusturile, numerele, notele
muzicale, corpurile cereşti, planete, animale.

Ganesha
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***
Cifra cinci este asociată percepţiilor şi direcţiilor

principale din spaţiu (patru plus cerul) în hinduismul
clasic, mai ales prin tema divinităţii cu cinci capete.

Printre elementele enumerate în ansamblu de cinci
figurează substanţele benefice şi purificante produse
de vacă.

Culturile tantrice de adorare a Shakti (energia) sunt
asociate cu cinci elemente şi cinci simţuri, cât şi cu
produse de a fi consumate în cursul acestor ceremonii:
alcool-aer-simţ (tactil), carne-foc-simţ vizual, peşte-
apă-gust, grână-pământ-miros, flori-eter-auz.

Religia musulmană, conform unor speculaţii şiite,
ar fi bazată pe cifra cinci.

Coranul desemnează cinci mari profeţi (Noe,
Abraham, Moise, Iisus şi Mohamed), obligaţiile
religioase sunt în număr de cinci, familia Profetului
cuprinde cinci membri.

Cinci este numărul de rugăciuni zilnice şi a
diferitelor forme de post.

În talismane, steaua cu cinci braţe ar fi destinată
opririi deochiului.

În Mexic, zeul porumbului este patronul copiilor care
nu au atins vârsta de cinci ani. Cinci este cifra
porumbului, a cărui primă frunză apare la cinci zile
după semănat.

7
Este o cifră cu semnificaţie majoră cu caracter

universal. Sunt 7 zile ale săptămânii, 7 planete, 7 culori
ale curcubeului, 7 grade ale perfecţiunii, 7 embleme
ale lui Buddha, 7 ramuri ale arborelui cosmic al
şamanismului, 7 orificii ale feţei.

Şapte simbolizează un ciclu complet, terminat, o
perfecţiune.

El asociază pe 4, care este simbolul pământului cu
cele patru puncte cardinale şi pe 3, simbol al cerului şi
pe această cale reprezintă universal o totalitate.

Dar 7 este şi cifra diavolului şi a Satanei, care
încearcă să îl imite pe Dumnezeu.

Bestia infernală a Apocalipsei, marele dragon roşu,
este dotată cu 7 capete, fiecare acoperită de o
diademă. Toată Apocalipsa este construită în jurul cifrei
7: şapte biserici ale Asiei, 7 îngeri cu şapte trompete,
cartea cu 7 sigilii, cele 7 candelabre de aur.

Deoarece 7 reprezintă durata unui ciclu complet,
la fiecare şapte ani, omul se regenerează complet
(punct de vedere susţinut şi de Cehov, medic de
formaţie!). De aici, credinţa că în cupluri crizele survin
la şapte ani.

Se consideră că cel ce sparge o oglindă va fi expus
influenţelor nefaste timp de şapte ani.

Se consideră că sufletul morţilor bântuieşte pe lângă

mormânt 7 zile. În Portugalia, femeile care poartă 7
jupoane îşi asigură fericirea. De 7 este legat şi actul
vorbirii - expresia populară „a îşi învârti de şapte ori
limba în gură”.

În Occidentul mediteranean, în curcubeu erau
distruse 7 culori, de aici 7 etape pe calea mistică şi 7
ceruri intermediare între cerul îndepărtat şi lumea
terestră.

Între cele două războaie mondiale ale secolului XX,
s-a mai evidenţiat un şeptar al providenţei: cele 7 plăci
tectonice ale Terrei.

***
Pentru Islam, 7 este o cifră fastă, simbol al

perfecţiunii.
În Coran, 7 apare ca o cifră a completului. Coranul

citează 7 sfere celeste, 7 pământuri, 7 mări şi 7
compartimente al Infernului, care are 7 porţi.

Prima durată, fatiha, atât de importantă în cult,
rugăciune, magie, are 7 versete.

Tradiţia musulmană a reţinut 7 variante în modul
de a recita Coranul. Ar exista şi 7 clase de îngeri.

În simbolistica iudaică, 7 ocupă un loc primordial.
Conform Cabbalei, când Dumnezeu a creat lumea,

el a creat 7 ceruri „în sus”, 7 pământuri „în jos”, 7 zile,
7 fluvii, 7 săptămâni, de 7 ori 7 ani, 7 mii de ani durata
lumii.

Pessah (Paştele evreiesc) durează 7 zile şi menora
(candelabru mistic) are 7 braţe.

Conform misticii numerelor, cifra 7 simbolizează
omul, deoarece este suma lui 3 ce reprezintă sufletul
şi a lui 4 care reprezintă corpul.

Este de asemenea simbolul odihnei (Dumnezeu
s-a odihnit a şaptea zi) şi al cerului, datorită numărului
planetelor care ar fi principalele instrumente ale lui
Dumnezeu.

13
Considerat încă din antichitate ca malefic. Aceasta

deoarece adaugă o unitate ciclului perfect reprezentat
de 12: douăsprezece semne ale zodiacului, doisprezece
zei ai Olimpului, 12 ore ale zilei şi ale nopţii.

Treisprezece vine să rupă un ciclu încheiat şi să
înceapă unul nou pentru care există temerea că s-ar
putea sfârşi prost şi să aducă moartea.

Deci, 13 reprezintă o formă de marginalitate, o
ruptură a ordinii universului.

Filip al Macedoniei a murit după ce şi-a construit
statuie alături de cele ale celor 12 zei ai Olimpului,
capitolul 13 din Apocalipsă este cel al Anticristului şi
al Fiarei, Kabbala numără 13 spirite ale răului.

Credinţa populară de a evita 13 invitaţi la masă
ţine de Cina cea de taină unde au fost 13 invitaţi. Numai



10

vineri 13 o poţi face.
Totuşi, deschiderea unui ciclu nou prin adăugarea

unui element poate marca un eveniment fost:
Şeherezada a scăpat de moartea promisă în a 1001
noapte.

Zeus era al 13-a zeu din Olimp, zeul zeilor, dar aici
numărăm 12+1, ultimul fiind totalitatea, suma primilor.

În India însă, adăugarea unei unităţi la un ansamblu

coerent este frecventă. Aceasta ar da semnificaţie
ansamblului şi o coloraţie benefică acestuia.

La căsătorie, toate cadourile băneşti se bazează
pe această schemă.

La maiaşii din Yucatan, 13 este numărul treptelor
pe care soarele trebuie să le urce şi să le coboare în
ciclul zilei şi al nopţii. Zenitul este considerat ca fiind
cea de a 13-a treaptă.

În cifre (de la latinul medieval cifra - „zero” de la
arabul sifr = vid) este înglobată întreaga istorie a
omenirii. Utilizarea lor în magie şi divinaţie a fost
universală, cuprinzând toate civilizaţiile, din cele mai
vechi timpuri.

În Antichitate, considerate drept chei ale armoniei
şi înţelepciunii, cifrele şi numerele au fost dotate cu
suflet, egalate cu Dumnezeirea şi considerate drept
principiu universal.

Pentru pitagoricieni numerele exprimă mai mult
decât legile lumii, fie ele fizice sau morale. Ele sunt
principii ale acestor legi şi lor le datorează Universul
existenţa.

„Totul este număr”, consideră curentul filosofic
căruia Pitagora i-a împrumutat numele.

Pentru Nicomah din Gerasia, căruia îi datorăm
singurul tratat complet asupra teoriei numerelor care
ne-a rămas din Antichitate, ca şi pentru Platon, ele
constituie cel mai înalt grad al cunoaşterii dacă nu chiar
Cunoaşterea însăşi.

Numărul este un absolut, intangibil, iar legea
numerelor nu poate fi ocolită întrucât ea este expresia
supremă a legii divine.

Prin înaltul lor grad de generalizare, prin
propensiunea lor spre ocultism, cifrele şi numerele au
fost întotdeauna un limbaj privilegiat pentru ştiinţele
esoterice. Ele sunt în mod esenţial legate de secret.

Cifrele şi numerele exprimă nu numai cantităţi
aritmetice, dar şi idei şi forţe, iar puterea lor de a
simboliza este imensă.

Interpretarea numerelor este una din cele mai vechi
ştiinţe simbolice.

Din monadă - unitate perfectă care este principiul
lucrurilor materiale şi spirituale, uneori identificate cu
Haosul, primul dintre zeii creaţi, sursă a tuturor fiinţelor,
Antichitatea a făcut entitatea atotputernică şi
creatoare, dar totul începe cu doi.

Pentru pitagoricieni, majoritatea lucrurilor sunt
duble, principiile care conduc lumea se organizează în
cupluri de opoziţie: limitat/nelimitat, unul/multiplu.

În lumea musulmană, o expresie populară spune
„Dumnezeu este impar şi iubeşte imparul.” Această

predilecţie pentru impar este fără îndoială mai veche
decât Islamul şi câmpul său cultural îl depăşeşte.
Virgiliu şi Pliniu făceau aluzii legate de impar.

* * *
Numărătoarea este considerată ca având o valoare

magică.
Numărul, produs al cuvântului şi al semnului, nu

trebuie niciodată dezvăluit, a număra aduce nenorocire.
Nu se spune niciodată vârsta, nici numărul de copii,
sau câte oi sau vite posezi. Rişti pe această cale să
dezlănţui asupra ta forţe ale Răului, căci a număra
permite să capturezi şi să închizi o realitate. De aici
adagiul medieval: Copii sau oile numărate le mănâncă
lupul. Poţi însă, fără nici o problemă, să numeri
elemente exterioare, care nu te implică.

Această veche credinţă despre valoarea fastă sau
nefastă a numerelor este legată de superstiţiile din zilele
noastre privind numărul 13.

* * *
Numeroase practici divinatorii sunt legate de cifre:

aritmomancia, geomancia, cât şi Che Pou chinezească.
Aritmomancia este o metodă de speculaţie şi de
pronostic pe baza valorilor numerice ale numerelor
utilizate de greci, evrei şi arabi.

Neavând simboluri numerice distincte oamenii au
desemnat iniţial numerele cu ajutorul literelor din
alfabet. Numerotaţia greacă sau ebraică utiliza toate
literele alfabetului, în timp ce latinii nu utilizau decât
literele I, V, X, L, C, D şi M. Sistemul se baza pe
atribuirea literelor valori numerice de la 1 la 9, apoi
prin zeci şi sute.

În utilizarea magică şi divinatorie se focusează
asupra sumei valorilor literelor ce alcătuiesc un cuvânt,
astfel încât cuvântul capătă o valoare numerică şi
reciproc. Acest principiu de bază nu era utilizat în ghicit
sau magie, ci ca simplu mijloc de numărare.

Ştiinţa numerelor a permis multiple speculaţii de-a
lungul timpului, fie pentru a descoperi secretele lui
Dumnezeu, fie pentru a identifica numele, preocuparea
gnosticilor cărora le datorăm formulele magice de

* * *
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Abraxas sau Abrasadabra, de obicei desemnate sub
formula curentă de Abracadabra, cuvânt misterios
căruia i s-au atribuit virtuţi magice, deoarece valoarea
sa era legată de numărul sacru 365. Procedeul era în
vigoare la greci, dar utilizat şi în Talmud, mai ales în
Kabbala, permiţând aplicaţii magice.

Numerologia este unul din cele 32 metode de studiu
ale Torei enumerate în Talmud. Fiecare din cele 22 de
litere din alfabetul ebraic reprezintă o valoare numerică.
Dacă maeştrii Talmudului utilizau uneori guematria,
valoarea numerică a cuvintelor, şi revelau pe această
cale echivalenţa între 70 utilizări ale Torei şi secretul
(cuvântul sod) care corespunde cu valoarea de 70,
totuşi guematria îşi ocupă locul major în primul rând în
Kabbala.

26 este o cifră divină pentru evrei deoarece
totalizează valoarea literelor ebraice care compun
cuvântul YAHWEH. Mai mult, suma cuvintelor
„dragoste” şi „Dumnezeu” în ebraică este de asemeni
egală cu 26. Se constată abundenţa seriilor de 26: 26
de generaţii separă pe Adam de Moise, Sem a avut 26
de descendenţi.

În Apocalipsă, o desemnare simbolică a lui
Dumnezeu este „alfa şi omega” care ar corespunde
cheii universului şi a cunoaşterii. Desemnându-se ca
prima şi ultima literă a alfabetului, Dumnezeu se
prezintă ca principiu şi scop al tuturor lucrurilor. Suma
valorilor expresiei „alfa şi omega”, 801, este egală cu
valoarea în greacă a cuvântului porumbel, formă sub
care spiritul i-a apărut lui Iisus.

Numărul 666, pe care apostolul Ioan îl atribuie
„fiarei Apocalipsei”, a suscitat de asemenea diverse
interpretări. Conform alfabetului grec, ar corespunde
„Imperiului Roman”, Caligula sau Traian, iar conform
alfabetului ebraic, „vechiului haos” sau lui Nero.

Numerologia greacă şi ebraică au o origine comună
ce trebuieşte căutată în Egipt.

* * *
Dacă India a făcut matematicilor inestimabilul

cadou al cifrei zero, acesta se datoreşte faptului că
din cele mai vechi timpuri ale istoriei sale, cifrele au
fost instrumente de a sesiza şi simboliza viziunea sa
asupra universului.

Limbile derivate din sanscrită şi din limbile
dravidiene au în comun o abundentă producţie de
adjective compuse în care cifrele au o valoare de
calificativ. Pentru a evoca durate aproape
incomensurabile, deşi cifre existau, s-a apelat la
figuraţii concentrice: existenţa omului este egală cu
durata clipitului lui Indra, regele zeilor care trăieşte 71
cicluri de vârstă (4 320 000 x 71 ani tereştri), durată
greu de imaginat. Sunt necesari 28 de Indra succesivi
pentru a acoperi o zi şi o noapte din viaţa lui Brahma,
zeul creaţiei (o zi a lui Brahma durează 1000 de cicluri
de vârstă, adică 4 320 000 000 ani tereştri). Totuşi,
durata vieţii lui Brahma reprezintă doar durata unei
răsuflări a lui Vishnou, marele dumnezeu adormit.

* * *
Viaţa musulmană se bazează pe simbolismul cifrei

şi a numărului. Alah este unic şi iubeşte ce este impar.
Ritualul islamic iubeşte repetiţia. Rugăciunea, liturghia
centrală a islamului, se descompune într-un număr de
prosternări diferite dimineaţa, după-amiază, seara şi
noaptea. Rugăciunile în care cerem ceva trebuie
repetate de cel puţin trei ori.

Speculaţii mistice islamice de la începutul dezvoltării
acestei religii dinamizate de penetraţia ideilor
neoplatoniciene au dus la explicarea mistică a creerii
universului prin numere şi litere.

Puterea magică a numerelor se înscrie într-o reţea
gigantică de corespondenţe ale forţelor în care un rol
important îl au planetele şi constelaţiile zodiacului.

Tora
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Este asocierea culturii ştiinţifice cu cea umanistă
un deziderat recent sau un fenomen de îndelungată
tradiţie în istoria culturii româneşti? Vom arăta în cele
ce urmează (prevalîndu-ne uneori de informaţii
furnizate de George St. Andonie în Istoria matematicii
în România, 3 volume, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1965-1967) că cel puţin începînd cu secolul al XVI-
lea spiritul culturii româneşti a fost cel al unui sănătos
echilibru între preocupările ştiinţifice-tehnice şi cele
umaniste şi literar-artistice. Numeroase personalităţi
care au ilustrat cultura românească s-au manifestat
cu putere atît într-un domeniu, cît şi în celălalt. Vom
înţelege astfel că personalităţi ca Pius Servien, Matila
C. Ghyka şi, mai ales, poetul-matematician Ion Barbu-
Dan Barbilian nu au apărut din senin, ci ca rezultat al
unui proces îndelungat de interacţiune a celor două
culturi.

În secolul al XVI-lea, sub domnia lui Despot Vodă,
se înfiinţează la Cotnari, în Moldova, o şcoală de latină,
unde se predau şi noţiuni de matematică: numărarea,
adunarea şi scăderea. Este interesant că operaţiile de
înmulţire şi împărţire au fost introduse în învăţămînt
mult mai tîrziu. De altfel, şi în Apus ele devin curente
în şcoli abia în secolul al XVII-lea. Scrierea cu cifre
romane se preta greu la efectuarea acestor operaţii.

În 1640 la Iaşi şi în 1679, sub Şerban Cantacuzino,
la Bucureşti, se înfiinţează academii domneşti, care
mai cu seamă în secolul al XVIII-lea devin adevărate
facultăţi de filosofie şi litere, unde se introduce treptat
şi predarea matematicii şi fizicii, alături de disciplinile
umaniste. Se formează astfel primii noştri profesori
de matematică şi primii noştri ingineri hotarnici.

Primul român cu o cultură mai avansată de
geometrie pare să fi fost Stolnicul Constantin
Cantacuzino, istoric, geograf, diplomat şi, în acelaşi
timp, bun cunoscător, al Elementelor lui Euclid. Un
alt cărturar umanist, Nicolae Milescu Spătaru, e primul

român care scrie (în 1672) o carte de aritmetică
(prelucrată după un manuscris grecesc). Dintre cei
care s-au ocupat de bunul mers al academiilor domneşti
trebuie menţionat Hrisant Notara (elev al astronomului
Giovanni-Domenico Cassini, descoperitorul sateliţilor
lui Jupiter şi Saturn), care tipăreşte la Paris, în 1716,
în greceşte, un tratat de geografie şi astronomie, prima
carte de matematică aplicată tipărită pentru Muntenia
şi Moldova. Tot Notara a determinat, primul,
longitudinea şi latitudinea oraşelor Bucureşti şi
Tîrgovişte şi a corectat harta Ţării Româneşti, pe care
o întocmise Stolnicul Constantin Cantacuzino. Dacă
mai adăugăm la aceasta şi faptul că Dimitrie Cantemir
nu era lipsit de cultură matematică, iar fiul său, Antioh
Cantemir, eclesiast, diplomat şi scriitor (unul dintre
iniţiatorii clasicismului în literatura rusă) este primul
român care scrie un tratat de algebră, avem o imagine
destul de precisă a matematicii româneşti pînă în
secolul al XVIII-lea; este o matematică generată de
problemele vieţii practice, dominată de preocupări
didactice, subordonată faţă de străinătate (limba
dominantă a textelor matematice fiind greaca) şi
dezvoltată în special de cărturari umanişti. Vocaţia
interdisciplinară a matematicii româneşti se năştea încă
de pe atunci.

Tipul de om universal promovat de Renaştere şi
exprimat atît de semnificativ de personalitatea lui
Leonardo da Vinci devine ulterior din ce în ce mai rar,
odată cu specializarea crescîndă a domeniilor de
activitate. Matematician, fizician, scriitor şi filozof,
Blaise Pascal, în secolul al XVII-lea, pare încă
manifestarea unui fenomen pluridisciplinar normal, dar
un uriaş ca Johann Wolfgang Goethe este, la sfîrşitul
secolului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea,
una din ultimele expresii ale universalităţii creatoare.

Dezvoltîndu-se cu întîrziere şi în condiţii neprielnice,
cultura românească i-a încărcat pe slujitorii ei cu o
răspundere multiplă. Cei care atît de frumos au fost
numiţi „oamenii începutului de drum” au căutat, parcă,
să răscumpere, prin muncă şi prin talent, secole de
rămînere în urmă. Această activitate „pe mai multe
fronturi” poate fi urmărită la numeroase personalităţi
culturale care, fără a avea anvergura lui Leonardo
sau, măcar, a lui Pascal, sînt impresionante prin
capacitatea lor de creaţie, atît umanistă, cît şi ştiinţifică,
prin acuitatea simţirii şi prin ardoarea cu care şi-au
iubit poporul şi au militat pentru binele general. Să-i
urmărim pe cîţiva dintre aceştia. Corifei ai Şcolii
Ardelene, istorici şi filologi, Samuil Micu şi Gheorghe
Şincai au fost mari organizatori ai şcolii şi harnici şi
talentaţi propagatori ai ştiinţei. S. Micu este autorul

Cultură ştiinţifică şi cultură umanistă în
istoria românilor

*

Solomon Marcus
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celui mai vechi manuscris de matematică în limba
română (Blaj, 1772). Gh. Şincai, director al şcolilor
române din Transilvania, publică la Blaj, în 1785, o
traducere românească a Aritmeticii lui I. Felbiger,
devenind astfel autorul uneia dintre primele cărţi de
matematică publicate în limba română. Prima carte
de matematică în limba română tipărită la noi (Iaşi,
1795) este o prelucrare după o carte italiană a lui
Alessandro Conti, dar e superioară modelului ei (după
cum a arătat prof. Ilie Popa, de la Universitatea din
Iaşi) şi aparţine cărturarului Amfilohie Hotiniul, militant
pentru înlocuirea în învăţămînt a limbii greceşti cu limba
română, autor şi al unui manual de geografie. O lungă
perioadă - pînă aproape de mijlocul secolului trecut -
toate textele matematice în limba română sînt traduceri,
prelucrări, compilaţii după texte străine. Această
activitate de compilare ar putea să pară modestă; în
fapt ea era, în condiţiile de atunci, o adevărată muncă
de creaţie, prin care se plămădea însuşi limbajul
ştiinţific românesc. Este o perioadă eroică, în care
accentul e pus pe instituirea unui învăţămînt matematic
în limba română, urmînd ca abia într-o ulterioară etapă
să se poată trece la elaborări independente.

Eforturile din această perioadă sînt legate în primul
rînd de un nume care a marcat învăţămîntul românesc:
Gh. Lazăr. Condiţiile erau favorabile. Boierii progresişti
înţelegeau că modernizarea cultivării cerealelor pe
marile moşii e condiţionată de dezvoltarea geodeziei,
ingineriei, economiei, deci de formarea unor specialişti
proprii. Pînă atunci, pentru multe activităţi de inginerie
hotarnică erau invitaţi specialişti străini, plătiţi foarte
scump. Cu studii superioare de drept şi inginerie la
Viena, Gh. Lazăr organizează în 1818, la Bucureşti,
Şcoala Naţională de Inginerie Hotarnică, la care predă
aritmetica, geometria şi trigonometria pe baza unor
manuale pe care singur le-a alcătuit, în limba română,
orientîndu-se în special după un Compendiu de
matematică publicat la Cluj, în 1773, în latină. Manualul
de trigonometrie al lui Lazăr a fost tipărit în 1819, de
către Traian Lalescu. Sprijinitor al răscoalei lui Tudor
Vladimirescu, fondator al învăţămîntului în limba
naţională, autor de manuale de matematică, Lazăr a
format mai mulţi discipoli, dintre care cel mai important
e Ion Heliade Rădulescu, scriitor, lingvist, om politic,
profesor de aritmetică şi geometrie la Colegiul Sf. Sava
şi autor al unui manual de aritmetică adaptat din
franceză după I.B. Francoeur şi tratînd, între altele,
despre dobînzi, scont, progresii şi logaritmi. Un alt
discipol al lui Lazăr, Petrache Poenaru, mare
organizator al Şcolii, participant la Revoluţia de la 1848,
este semnificativ pentru modul în care spiritul inventiv
în tehnică şi interesul pentru cercetarea teoretică pot
fi reunite în una şi aceeaşi persoană. În 1827, Poenaru
a brevetat la Paris invenţia tocului-rezervor, iar ulterior,
ca director al Colegiului Sf. Sava, realizează versiunea

românească a celebrei Geometrii a lui Legendre şi
publică primul curs de algebră în limba română (adaptat
după Elementele de algebră ale lui Appeltauer, scrise
în latină) pentru Ţara Românească. Să mai
menţionăm, dintre discipolii lui Lazăr, pe Simion
Marcovici, promotor al predării matematicii în limba
română şi, în acelaşi timp, autorul unui curs de retorică.

Cel puţin încă patru figuri proeminente ale culturii
de pe meleagurile noastre sînt semnificative pentru
ordinea de idei pe care o urmărim aici, toţi patru scriitori
şi oameni de ştiinţă deopotrivă: Gh. Asachi şi Costache
Conachi în Moldova, Ion Ghica în Ţara Românească
şi Farkas Bolyai în Transilvania.

Despre liricul şi elegiacul poet Costache Conachi,
născut în urmă cu peste 200 de ani, format la Academia
Domnească din Iaşi, puţini ştiu că este unul dintre primii
noştri ingineri hotarnici. Diploma de inginer şi arhitect
o obţinuse probabil la Lemberg (ca şi diploma de doctor
în filosofie), unde-şi petrecuse copilăria şi tinereţea.
Învăţămîntul ingineresc în limba română avea să ia
fiinţă abia în 1813, la Iaşi, cu şcoala de inginerie a lui
Gh. Asachi, întemeietor deopotrivă al presei şi teatrului
românesc în Moldova. Autor de poezii lirice şi fabule,
de piese şi nuvele istorice, Asachi a fost un remarcabil
profesor de matematică şi de aplicaţiile ei în geodezie,
mecanică şi arhitectură. Încă din 1814 elaborase, după
anumite modele franceze, cursuri de aritmetică,
trigonometrie, geometrie şi algebră, pe care le tipăreşte
între 1836 şi 1838.

Dimitrie Asachi, fiul lui Gh. Asachi, studiază
ingineria la Berlin şi la Munchen şi publică, în 1841,
într-o revistă germană, primul articol original de
matematică aparţinînd unui român. Plecînd de la
dezvoltarea în serie de puteri a unei funcţii, D. Asachi
determină coeficienţii seriei după care se dezvoltă
funcţia inversă. Tot D. Asachi e autorul primului tratat
românesc de topografie.

În Mic dicţionar enciclopedic (Bucureşti, 1972),
Ion Ghica e prezentat ca scriitor, economist (primul
profesor român de economie politică) şi om politic,
fruntaş al Revoluţiei de la 1848 în Ţara Românească,
luptător pentru Unirea Principatelor. Despre acelaşi
Ion Ghica, primul inginer român cu studii inginereşti la
Paris, cu o bogată cultură matematică, profesor de
matematică, geologie şi mineralogie (înainte de a fi
profesor de economie politică) la Academia Mihăileană,
autor al lucrării Măsuri şi greutăţi (1848), în care
preconizează introducerea sistemului metric la noi, şi
al unui Vademecum al inginerului şi comerciantului
(1865) nu se spune nimic în dicţionarele noastre. Să
ne mai mirăm atunci că volumul (de altfel foarte util)
Personalităţi ale ştiinţei. Mic dicţionar (Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977) nici măcar nu-l
include? Cum de altfel nu-i include nici pe Antioh
Cantemir, S. Micu, Gh. Lazăr, Gh. Asachi, Ion Heliade
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Rădulescu, Petrache Poenaru, Simion Marcovici.
„Vina” lor este că n-au fost numai oameni ai ştiinţelor
exacte, ci au avut şi alte activităţi, de cele mai multe
ori acestea din urmă fiind preponderente. Dar,
procedînd astfel, escamotăm compatibilitatea perfectă
şi continuitatea interferenţelor dintre cultura ştiinţifică
şi cea umanistă, dintre cea teoretică şi cea practică.

Să revenim la Ion Ghica, unul dintre primii români
cunoscători ai calculului diferenţial şi integral,
încrezător în posibilităţile românilor de a se emancipa
de sub tutela străină, atît în domeniul învăţămîntului şi
ştiinţei, cît şi în celelalte activităţi sociale. Iată ce scrie
în Introducţiune la Scrisori către V. Alecsandri:

„A fost un t imp, şi nu prea demult, cînd
corespondenţa în străinătate se făcea prin cancelaria
rusească şi austriacă, care lua scrisorile şi pachetele
noastre de le expedia cu o expediţiune organizată în
toată forma, la noi în ţară, cu biurouri în toate oraşele.
Reprezentanţii puterilor străine se împotriveau la ideea
de a se trece acest serviciu la poşta română. «Unde
vă sunt - îmi zicea unul din consuli - oamenii speciali,
capabili şi experimentaţi, cărora să le putem încredinţa
corespondenţa noastră diplomatică şi interesele
supuşilor noştri?». Am răspuns acelui diplomat că,
precum am putut învăţa calculul diferenţial şi integral,
aşa că manipulăm funcţiunile dx/dy şi dx\dy - tot aşa
de bine ca şi Delaunay şi Puiseux (n.n.: savanţi francezi
renumiţi ai acelui moment), nu mai puţin eram siguri a
învăţa, dacă nu în cîteva săptămîni, dar în cîteva luni,
a manipula primirea, expeduirea şi distribuirea
scrisorilor şi pachetelor ca şi impiegaţii poştei ruseşti
şi austriace”.

Elogiul pe care Ion Barbu îl aduce lui Ion Ghica, în:
Formaţia matematică, conţine o idee care merită să
fie examinată; aceea că valoarea prozei lui Ghica vine
şi din cultura şi din formaţia sa ştiinţifică şi literară
totodată. „Ce distinge umanismul matematic de
umanismul clasic? În două vorbe: o anume modestie
de spirit şi supunere la obiect. O formaţiune
matematică, chiar dacă se valorifică literar, aduce un
anume respect pentru condiţiile create în afară de noi,
pentru colaborarea cu materialul dat”. Nu aderăm însă

la exclusivismul lui Ion Barbu, care merge pînă la a-l
bagateliza pe Alecsandri, pentru a-l reliefa astfel mai
bine pe Ghica.

În Transilvania, cele mai interesante personalităţi
ale matematicii secolului al 19-lea sînt Farkas Bolyai
(1775-1856) şi fiul său Janos Bolyai (1802-1860).
Contrastul dintre ei e atît de puternic, încît capătă o
valoare simbolică. Ei reprezintă două tipuri intelectuale
esenţial diferite şi, în acelaşi timp, două destine
diametral opuse. Primul, cu o vitalitate debordantă, cu
o putere de muncă uriaşă, manifestată în cele mai
variate domenii ale matematicii, precum şi în
silvicultură, în tehnică, în pedagogie, în filosofie, în
etnografie (a studiat obiceiurile de nuntă de prin  părţile
mureşene), în pictură şi în literatură (a scris drame şi
poezii; în volumul omagial Bolyai Farcas, publicat în
1957 la Tîrgu-Mureş, se află un articol despre opera
sa literară); al doilea, cu o sănătate precară, cu o putere
de muncă redusă, concentrat asupra problemelor de
fundamentele geometriei (dar şi iubitor de muzică şi
autor al unor invenţii tehnice). Primul foarte sociabil,
cu o bogată viaţă de familie, cultivînd din belşug relaţiile
umane (deosebit de semnificativă e corespondenţa sa
cu Gauss, cel mai mare matematician al momentului
şi, poate, al tuturor timpurilor); al doilea, timid şi
însingurat, absorbit de viaţa sa interioară, în ciuda unor
aparenţe contrare, legate de cariera sa militară şi de
numeroasele conflicte cu tatăl său (a se vedea
impresionantele Confesiuni ale lui Janos Bolyai
publicate în 1968 de S. Benkö la Editura Kriterion, în
limba maghiară, şi nu de mult traduse în româneşte).

Atît Farkas Bolyai, cît şi Janos Bolyai au fost
chinuiţi de problema postulatului paralelelor al lui Euclid.
Janos este cel care, independent de Lobacevski, a
reuşit să stabilească imposibilitatea demonstrării
postulatului paralelelor, devenind astfel unul dintre
iniţiatorii geometriilor neeuclidiene.

La sfîrşitul secolului al XIX-lea, alte personalităţi,
dintre care se detaşează Spiru Haret, sînt semnificative
prin creaţia lor ştiinţifică şi umanistă în acelaşi timp.
Vine apoi secolul nostru, ale cărui personalităţi fac
obiectul altor secţiuni ale acestei cărţi.

Nu mai ţin minte cine observa că poezia este o
pregătire pentru spunere, o aşteptare frustrată a unei
revelaţii. Pregătirea pentru spunere poate fi înţeleasă
ca acea stare de bolboroseală care, datorită
încărcăturii ei semantice excesive şi nebuloase, nu
reuşeşte să se convertească în limbaj articulat. Dar
nu mai puţin verosimilă e situaţia diametral opusă.
Limbajul poetic se sufocă din incapacitatea de a se
elibera de servituţile limbajului articulat. Ajunşi în zona
de frontieră a acestui din urmă limbaj, mulţi poeţi se

prăbuşesc şi renunţă. Într-un articol din 1972, din
Luceafărul, Al. Rosetti a ilustrat acest proces prin
cîteva exemple remarcabile: Rimbaud, Mallarmé,
Bacovia, Blaga şi Ion Barbu. Mi-aş permite să-i adaug
pe Rilke, iar de la noi pe Al. Philippide (cel din Visuri
în vuietul vremii şi Monolog în Babilon), pe Ştefan
Aug. Doinaş (cel din Omul cu compasul şi din
Ipostaze) şi pe Nichita Stănescu (cel din 11 elegii şi
din Necuvintele).

De unde provine această dramă a expresiei

Poezia, structură disipativă
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poetice? Am încercat să răspund la această întrebare
în Poetica matematică. Acum aş vrea să reformulez,
într-o nuanţă nouă, trei dintre contradicţiile imanente
limbajului poetic.

1) Contradicţia dintre caracterul discret al expresiei
în limbajul articulat şi caracterul continuu al
semnificaţiei poetice.

2) Contradicţia dintre accepţiunile de dicţionar către
care converge limbajul articulat şi
accepţiunile antidicţionar către care
converge limbajul poetic (Roy Mac
Gregor-Hastie spune în încheierea
prefaţei la 11 elegii - ediţie bilingvă -
de Nichita Stănescu: „Poate, cînd vom
fi ars ultimul dicţionar, ne vom apropia
de ceea ce Goethe numea Weltliteratur,
de esenţa literaturii înseşi”).

3) Contradicţia dintre finitudinea
reală şi infinitudinea virtuală a oricărui
text poetic. Răzvrătirea pe care limbajul
poetic şi-o îngăduie împotriva
dicţionarului, adică împotriva tendinţei
de a încercui continuumul semantic prin
aproximaţii discrete, deci noţionale, introduce o
dezordine, o anarhie care-şi cere compensarea într-o
nouă ordine, o ordine de gradul al doilea, pentru că ea
se produce în interiorul dezordinii antidicţionar (aceasta
e raţiunea profundă a faptului că entropia
informaţională nu e o măsură a poeticităţii). Nimic nu
se pierde, nimic nu se cîştigă, totul se compensează,
întocmai ca în primul principiu al termodinamicii. Dar
cum se poate dobîndi această ordine de gradul al doilea,
altfel decît prin dezlănţuirea puterilor combinatorii ale
sintaxei? Dificultatea de a înţelege un poet e
dificultatea de a învăţa o limbă nouă, fără a te putea
folosi de o meta-limbă sau de un context extralingvistic,
deci numai pe baza textelor scrise în această limbă;
aceste texte sînt tocmai opera poetului în cauză. Totul
se petrece ca în faimosul limbaj cosmic al lui Hans
Freudenthal. Poetul e un profesor de limbi străine sui
generis, al unei limbi străine pe care chiar el a
creat-o, ca şi Hans Freudenthal atunci cînd încearcă
să-i iniţieze pe locuitorii inteligenţi ai altor corpuri cereşti
într-o limbă construită chiar în acest scop. Nu e
simptomatic faptul că în acest punct îndepărtat al
cunoaşterii cei doi poli ai limbajului (poetic şi ştiinţific)
se ating?

Dar încercarea poetului de a învinge dicţionarul (şi
cît de bine trebuie să-l cunoască pentru a se putea
aventura în această încercare!) este în acelaşi timp
un eşec şi o victorie. Contextul infinit de care are
nevoie poezia e dincolo de puterile omeneşti şi aşa
ajungem la „porţile necunoscutului”, în „pragul
inexprimabilului”. Prin sugestie însă, poetul îşi apropie
infinitul.

S-a observat că una dintre trăsăturile esenţiale ale
spiritului matematic este narcisismul său. Limbajul
matematic a putut da impresia că nu se exprimă decît
pe sine, că întoarce spatele realului.

Autoreferenţialitatea limbajului matematic nu poate
fi contestată, dar nu putem eluda ambiguitatea ei, în
acelaşi timp periculoasă şi fecundă. Narcisismul
mulţimii tuturor mulţimilor şi, în general, al mulţimii care

se conţine pe ea ca element, a constituit
sursa unor paradoxuri logico-
matematice. Dificultatea lingvisticii ca
ştiinţă vine tocmai din faptul că a
încercat să identifice limbajul-obiect cu
meta-limbajul, amîndouă identificîndu-se
cu limba naturală. Pentru a se evita
această dificultate, lingvistica s-a
formalizat, înlocuind treptat metalimbajul
natural cu unul logic sau algebric. Aşa
s-a născut lingvistica matematică, aşa
au pătruns în lingvistică metodele logicii
moderne.

Însă latenţele operaţionale care
sălăşluiesc în limbajul matematic sînt ca

forţele uriaşe care zac în atom. Dezlănţuirea lor nu
poate fi stăpînită de nimeni, în aceasta stă suprema
libertate a limbajului matematic. După un efort imens
întreprins de matematicieni ca Bertrand Russell şi
David Hilbert, de a sustrage limbajul matematic din
capcana atît de primejdioasă a narcisismului, Kurt
Godel a arătat că această capcană e inevitabilă, ea
este chiar destinul, esenţa matematicii. Dar tot atît de
inevitabilă şi de esenţială este tentativa de a evita
această capcană. Din acest şir nesfîrşit de tentative
eşuate se naşte splendoarea căutării, deoarece nici o
tentativă nu seamănă cu vreuna precedentă.

„Uitînd”, din motive tactice, de problemele din care
s-a născut, limbajul matematic se complace în exerciţiul
său ludic, dar tocmai prin aceasta el devine mai util.
Jocul îl pregăteşte pentru contactul cu celelalte
discipline, întocmai cum prin joc un copil se pregăteşte
pentru viaţă. Limbajul matematic se contemplă pe sine
tocmai pentru a putea apoi contempla mai bine ceea
ce se află în afara sa, el întoarce spatele realului tocmai
pentru a putea reveni la el, cu o privire proaspătă.

Dar oare nu ceva asemănător s-a întîmplat şi cu
poezia? Narcisismul ei, care a putut mai întîi să pară o
simplă cochetărie, una din modalităţile ei marginale,
s-a dovedit a fi o „boală” mult mai gravă, fără leac.
Întocmai ca în teoria lui Ilya Prigogine, poezia s-a
dovedit a fi, ca şi matematica, o structură disipativă,
care prin perturbare dobîndeşte o complexitate
superioară.

* texte din Artă şi Ştiinţă, Solomon Marcus,
Editura Eminescu, Bucureşti, 1986



16

Trăim într-un univers de forme.
În fiecare noapte, stelele se mişcă pe cer pe

traiectorii circulare. Anotimpurile au cicluri anuale. Nici
un fulg de zăpadă nu este exact identic cu vreun altul,
dar toţi fulgii au o simetrie hexagonală. Tigrii şi zebrele
sînt acoperiţi cu desene dungate, leoparzii şi hienele
au pete. Trenuri de unde complicate străbat oceanele;
forme asemănătoare de valuri traversează deşertul.
Arce colorate de lumină împodobesc
cerul sub formă de curcubee şi un
halou circular strălucitor înconjoară
uneori luna în nopţile de iarnă. Din nori
cad picături sferice de apă.

Mintea si cultura  omului au
dezvoltat un sistem formal de gîndire
pentru recunoaşterea, clasificarea şi
folosirea formelor, sistem pe care
l-am numit matematică. Folosind
matematica pentru organizarea şi
sistematizarea ideilor noastre despre
forme, am descoperit un mare secret:
formele naturii nu se află acolo tocmai
pentru a fi admirate, ci sînt de fapt
indiciile vitale ale regulilor care
guvernează procesele naturale. Cu
patru sute de ani în urmă1, astronomul
german Johannes Kepler a scris o cărţulie, Fulgul de
zăpadă cu şase colţuri, concepută ca un cadou de
Anul Nou pentru sponsorul său. Acolo, el argumenta
că fulgii trebuie să fi fost obţinuţi prin asamblarea unor
mici unităţi identice. Faptul se petrecea cu mult înainte
ca ideea structurii atomice a materiei să fi fost general
acceptată. Kepler nu a înteprins nici un fel de
experimente, ci pur şi simplu a meditat profund asupra
unor cunoştinţe fragmentare obişnuite. Dovada sa
principală era simetria hexagonală a fulgilor de zăpadă,
care reprezintă o consecinţă naturală a asamblării
regulate. Dacă plasaţi un număr mare de monede pe
o masă şi încercaţi să le aşezaţi împreună cît mai
aproape posibil una de alta, atunci veţi obţine un
aranjament asemănător fagurilor de albine în care, cu
excepţia marginilor, fiecare monedă este înconjurată
de alte şase, dispuse după un hexagon regulat.

Şi mişcarea nocturnă regulată a stelelor este un
indiciu, de data aceasta cu privire la faptul că Pămîntul
se roteşte. Valurile şi dunele constituie indicii ale
regulilor care guvernează curgerea apei, mişcarea
nisipului şi a aerului. Dungile tigrului şi petele hienei
atestă regularităţile matematice proprii creşterii şi
formelor biologice. Curcubeul ne relatează despre
dispersia luminii şi ne confirmă indirect faptul că
picăturile de ploaie sînt sferice. Halourile lunare ne
furnizează indicii despre forma cristalelor de gheaţă.

Aflăm multă frumuseţe în indiciile naturii, frumuseţe
pe care o putem recunoaşte fără a fi educaţi
matematic. Sînt frumoase, de asemenea, descrierile
matematice care, pornind de la aceste indicii, deduc
regulile şi regularităţile care stau la baza lor, dar acesta
este un altfel de frumuseţe, care se referă mai degrabă
la idei, decît la lucruri. Faţă de natură, matematica
joacă acelaşi rol ca Sherlock Holmes faţă de probele

materiale. Atunci cînd este confruntat
cu un muc de ţigară, marele detectiv
imaginat de autor poate deduce vîrsta,
profesia şi starea financiară a
fumătorului. Partenerul detectivului,
Dr. Watson, care nu era atît de sensibil
la astfel de lucruri, îl putea doar privi
cu admiraţie şi neîncredere, pînă cînd
maestrul său îi dezvăluia lanţul de
judecăţi de o logică impecabilă.
Confruntaţi cu dovada fulgilor de
zăpadă hexagonali, matematicienii pot
deduce geometria atomică a cristalelor
de gheaţă. Dacă dumneavoastră
sînteţi un Watson, această deducţie
este numai un truc uimitor, dar eu vreau
să vă arăt cum ar fi dacă aţi fi un
Sherlock Holmes.

Formele sînt nu numai frumoase, ci şi utile. Odată
ce am învăţat să recunoaştem o formă de bază,
excepţiile ies brusc în evidenţă. Deşertul este nemişcat,
dar leul se mişcă. Pe fondul stelelor care se rotesc, un
număr mic de stele se mişcă destul de diferenţiat, atît
cît să fie remarcate pentru a fi urmărite separat. Grecii
au numit aceste corpuri cereşti planetes, cuvînt care
înseamnă „rătăcitoare”. Pentru a înţelege formele
mişcării planetare, a trebuit să treacă mult mai mult
timp decît pentru a înţelege de ce stelele par să se
mişte noaptea pe traiectorii circulare. Una dintre
dificultăţi a constituit-o faptul că noi ne aflăm în
interiorul sistemului solar, antrenaţi de mişcarea
acestuia, iar lucrurile care arată mai simplu dinafară,
deseori sînt mult mai complicate dacă sînt privite
dinăuntru. Planetele au constituit indicii pentru legile
care guvernează gravitaţia şi mişcarea.

Noi mai învăţăm încă si acum să recunoaştem noi
tipuri de forme. Doar în ultimii treizeci de ani omenirea
a devenit conştientă în mod explicit de existenţa a două
noi feluri de forme cunoscute sub numele de fractali
şi haos. Fractalii sînt forme geometrice care îşi repetă
structura la scări mereu mai mici şi voi aminti ceva
despre fractali spre sfîrşitul acestui capitol; haosul este
un fel de stare aleatorie ale cărei origini sînt în întregime
deterministe, iar despre haos voi spune mai multe în
cap. 8. Natura „ştia” despre aceste forme cu miliarde

Ordinea naturală *
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de ani în urmă, deoarece norii sînt fractali, iar clima
este haotică. Omenirii i-a trebuit mult timp ca să
priceapă aceste lucruri.

Cele mai simple obiecte matematice sînt numerele,
iar cele mai simple forme ale naturii sînt cele numerice.
Fazele lunii parcurg un ciclu complet de la lună nouă
la lună plină şi înapoi în douăzeci şi opt de zile. Grosso
modo, anul are o durată de trei sute şaizeci si cinci de
zile. Oamenii au două picioare, pisicile patru, insectele
şase, iar păianjenii, opt. Stelele de mare au cinci braţe
(sau zece, unsprezece ori chiar şaptesprezece, în
funcţie de specie). Trifoiul are de obicei trei foi, iar
superstiţia că trifoiul cu patru foi poartă noroc provine
din convingerea că excepţia de la şabloane reprezintă
ceva deosebit. O particularitate foarte curioasă se
întîlneşte la petalele florilor. Numărul de petale al
cvasitotalităţii florilor alcătuieşte secvenţa stranie 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. De exemplu, crinii au trei petale,
piciorul cocoşului are cinci, mulţi nemţişori au opt,
gălbenelele au treisprezece, crizantemele, douăzeci şi
una, iar cele mai multe margarete au treizeci şi patru,
cincizeci şi cinci sau optzeci şi nouă. Alte numere de
petale nu sînt prea frecvente. Avem aici de-a face cu
o caracteristică definită, pentru descoperirea căreia
este nevoie însă de un pic de efort: fiecare număr din
şir se obţine însumînd cele două numere care îl preced.
De exemplu, 3+5=8, 5+8=13 ş.a.m.d. Aceleaşi
caracteristici pot fi găsite în formele spirale ale
seminţelor de pe floarea soarelui, forme descoperite
cu multe secole în urmă şi studiate intens de atunci. O
explicaţie realmente satisfăcătoare a acestei aşezări
nu a fost formulată decît în 1993.

Numerologia este cea mai uşoară - şi, ca atare,
cea mai periculoasă - metodă pentru a găsi forme.2

Este uşoară, pentru că oricine o poate practica, şi
periculoasă, din acelaşi motiv. Dificultatea constă în a
distinge relaţiile numerice semnificative de cele
accidentale. Iată un caz în acest sens. Kepler a fost
fascinat de formele matematice din natură şi şi-a
dedicat mult din viaţă pentru a le găsi în comportarea
planetelor.3 El a elaborat o teorie simplă şi elegantă
pentru justificarea existenţei celor şase planete (în
timpul său erau cunoscute numai Mercur, Venus,
Pămîntul, Marte, Jupiter şi Saturn). El a descoperit de
asemenea o relaţie foarte stranie care leagă perioada
orbitală a unei planete (timpul necesar pentru un tur în
jurul Soarelui) de distanţa acesteia pînă la Soare. Să
ne reamintim că pătratul unui număr este ceea ce
obţinem înmulţindu-l cu el însuşi: de exemplu, pătratul
lui 4 este 4x4=16. În mod similar, cubul este rezultatul
înmulţirii numărului cu el însuşi de două ori: de exemplu,
cubul lui 4 este 4x4x4=64. Kepler a descoperit că,
dacă împărţim cubul distanţei fiecărei planete la pătratul
perioadei sale orbitale, obţinem mereu acelaşi număr.
Nu era un număr deosebit de elegant, dar era acelaşi

pentru toate cele şase planete.
Care dintre aceste două observaţii numerologice

este mai semnificativă? Verdictul posterităţii este în
favoarea celei de-a doua, care este rezultatul calculului
destul de complicat cu pătratul şi cubul. Acest şablon
matematic a fost unul dintre paşii cei mai importanţi
către teoria gravitaţiei a lui Newton, care a explicat
toate felurile de nedumeriri despre mişcarea stelelor
şi a planetelor. Dimpotrivă, teoria clară, elegantă prin
care se explica de ce există şase planete a fost
înmormîntată fără a lăsa urme. De la bun început,
teoria trebuia să fie greşită, deoarece noi ştim acum
că există nouă planete şi nu şase. Pot fi chiar mai
multe, foarte departe de Soare, prea mici şi prea puţin
strălucitoare pentru a fi detectabile. Dar, ceea ce este
şi mai important, nu ne mai aşteptăm să găsim o teorie
clară şi elegantă care să explice numărul de planete.
Credem ca sistemul solar s-a condensat dintr-un nor
de gaze care înconjura Soarele, iar numărul planetelor
depindea probabil de cantitatea de materie din norul
de gaze, de modul în care aceasta era distribuită şi de
viteza şi direcţia în care se mişca. Un acelaşi nor de
gaze putea da naştere la opt planete sau la unsprezece;
numărul planetelor este accidental, depinzînd de
condiţiile iniţiale ale norului de gaze şi nu un număr
universal, care să reflecte o lege generală a naturii.

Marea problemă cu căutarea numerologică este
că aceasta generează milioane de relaţii accidentale
pentru fiecare relaţie universală. Nu este clar nici care
dintre ele este universală şi care nu. De exemplu, în
constelaţia Orion există trei stele aşezate în linie
dreaptă şi aproape echidistante. Este acest fapt un
indiciu cu privire la o lege semnificativă a naturii? Încă
o problemă similară. Io, Europa şi Ganymede sînt trei
dintre sateliţii mai mari ai lui Jupiter4. Ei orbitează în
jurul planetei respectiv în 1,77; 3,55 şi 7,16 zile. Fiecare
dintre aceste numere este dublul celui precedent. Este
această relaţie una semnificativă? Trei stele aşezate
în şir, egal distanţate; trei sateliţi la fel, în termenii
perioadelor orbitale. Dacă vreunul din aceste fapte
are o semnificaţie, atunci care anume dintre ele? Vă
las să reflectaţi pentru moment şi revin la această
problemă în capitolul următor.

În afară de relaţiile numerice, există şi cele
geometrice. De fapt, această carte ar fi trebuit să se
numească Numerele şi formele naturii. Am însă două
scuze. Prima, titlul sună mai bine fără „şi formele”. A
doua, formele matematice se pot totdeauna reduce la
nişte numere - exact aşa tratează computerele grafica.
Fiecare punct minuscul dintr-o figură este stocat şi
manipulat ca o pereche de numere, reprezentînd cît
de departe este punctul de pe ecran de la stînga spre
dreapta, respectiv de jos pînă sus. Aceste două numere
se numesc coordonatele punctului. O formă oarecare
este o mulţime de puncte şi poate fi reprezentată ca o



18

listă de perechi de numere. Deseori este mai bine,
totuşi, să reprezentăm formele ca pe nişte forme,
deoarece facem astfel uz de capacităţile noastre
vizuale puternice şi intuitive, în timp ce listele
complicate de numere rămîn cel mai bine pe seama
capacităţilor noastre simbolice, mai slabe şi mai
laborioase.

Pînă de curînd, principalele forme care îi atrăgeau
pe matematicieni erau unele foarte simple: triunghiuri,
pătrate, pentagoane, hexagoane, cercuri, elipse, spirale,
cuburi, sfere, conuri ş.a.m.d. Toate aceste forme pot
fi găsite în natură, deşi unele dintre ele sînt de departe
mai obişnuite decît altele. Curcubeul, de exemplu, este
o suprapunere de cercuri, cîte unul pentru fiecare
culoare, în mod obişnuit, nu vedem cercul în întregime,
ci doar un arc, dar, văzute din aer, curcubeele pot fi
cercuri complete. Puteţi vedea cercuri privind undele
de la suprafaţa unui iaz, în ochiul uman şi pe aripile
fluturilor.

Vorbind despre unde, curgerea fluidelor oferă o
varietate inepuizabilă de forme ale naturii. Există foarte
multe feluri, diferite între ele, de unde - tălăzuind spre
plajă în rînduri paralele, răspîndindu-se în formă de V
în spatele unui vas în mişcare, radiind în afară din
focarul unui cutremur subacvatic. Multe valuri sînt
creaturi gregare, dar unele - aşa cum sînt fluxurile
violente ale mării care urcă pe rîu, cînd energia fluxului
este confinată într-un canal îngust - sînt solitare. Există
turbioane spirale şi vîrtejuri firave. Şi mai există
freamătul întîmplător, aparent lipsit de structură, al
curgerii turbulente, una dintre marile enigme ale
matematicii şi fizicii. Şi în atmosferă există forme
asemănătoare, cea mai dramatică fiind spirala imensă
a ciclonului, aşa cum o vede un astronaut de pe orbită.
Şi pe pămînt există forme ondulatorii. Cele mai
izbitoare forme matematice de peisaj de pe Terra se
găsesc în marii ergi5 sau oceanele de nisip din deşertul
Arabiei şi din Sahara. Dunele se formează chiar şi
atunci cînd vîntul bate constant dintr-o singură direcţie.
Cea mai simplă formă este aceea de dune transversale,
care - exact ca valurile oceanului - se aliniază în rînduri
strict paralele, în unghi drept faţă de direcţia vîntului
predominant. Cîteodată, rîndurile de dune sînt şi ele
ondulate, în care caz se numesc creste barcanoide;
uneori ele se întrerup, dînd naştere la nenumărate dune
sub formă de scut, aşa-zisele barcane. Dacă dunele
sînt puţin umede şi există ceva vegetaţie care să le
consolideze, veţi putea vedea dune parabolice - avînd
forma de U, cu marginea rotunjită orientată spre direcţia
vîntului. Aceste dune se găsesc uneori în grupuri,
semănînd cu dinţii greblei. Dacă direcţia vîntului este
variabilă, atunci şi alte forme devin posibile. Se pot
forma, de exemplu, grupuri de dune ca nişte stele,
fiecare avînd mai multe braţe neregulate aşezate radial
faţă de un vîrf central. Aceste formaţii se aranjează în

grupuri aleatorii de pete.
Preferinţa naturii pentru dungi şi pete se extinde şi

în regatul animalelor, la tigri şi leoparzi, la zebre şi
girafe. Formele şi desenele animalelor sînt un teren
bogat de vînătoare pentru cei cu înclinaţii matematice.
De ce, de exemplu, atît de multe cochilii formează
spirale? De ce stelele de mare au braţele aşezate
simetric? De ce mulţi viruşi au suprafaţa regulată, cea
mai remarcabilă fiind un icosaedru - un solid regulat
format din douăzeci de triunghiuri echilaterale? De ce
atît de multe animale posedă simetrie bilaterală? De
ce această simetrie este atît de des imperfectă,
dispărînd atunci cînd este examinată în detaliu, ca în
cazul poziţiei inimii umane, sau al diferenţelor dintre
cele două emisfere ale creierului uman? Din ce cauză
cei mai mulţi dintre noi - dar nu toţi - folosim mai mult
mîna dreaptă?

Pe lîngă stereotipurile de formă, există şi cele de
mişcare, în mersul uman, picioarele lovesc solul în ritm
regulat: stîngul-dreptul-stîngul-dreptul. Atunci cînd un
patruped - un cal, să zicem - merge la pas, ritmul este
mai complex, dar mersul rămîne ritmic. Această
predominanţă a tipului de locomoţie se extinde la fuga
insectelor, zborul insectelor, pulsaţiile meduzelor şi la
mişcările unduitoare ale peştilor, viermilor şi şerpilor.
Crotalul american, un şarpe de deşert, se mişcă
aproape ca o singură spirală a unui arc elicoidal,
împingîndu-şi corpul înainte într-o serie de curbe în
formă de S, cu tendinţa de a minimiza contactul cu
nisipul fierbinte. Iar minusculele bacterii se propulsează
folosind cozi microscopice de formă elicoidală, care
se rotesc în mod rigid, ca elicea unui vapor, în sfîrşit,
mai există o categorie de forme naturale - una care a
captivat imaginaţia umană numai foarte recent, dar în
mod dramatic. Această categorie cuprinde forme pe
care abia de curînd am învăţat să le recunoaştem -
tipare care există acolo unde credeam că totul este
întîmplător şi diform. Imaginaţi-vă, de pildă, suprafaţa
unui nor. Este drept că meteorologii clasifică norii în
diferite grupuri morfologice - cirrus, stratus, cumulus
ş.a.m.d. - dar acestea sînt tipuri foarte generale de
forme şi nu forme geometrice familiare de genul
convenţional matematic. Nu veţi vedea nori sferici,
cubici ori icosaedrici. Norii sînt aglomerări informe şi
pufoase. Şi totuşi există o caracteristică distinctivă a
norilor, un fel de simetrie care este strîns legată de
fizica formării norilor. În esenţă, ea este următoarea:
privind un nor, nu se poate spune ce dimensiuni are.
Dacă priviţi un elefant, puteţi spune aproximativ cît
este de mare: un elefant de dimensiunile unei case
s-ar prăbuşi sub propria greutate, iar unul de
dimensiunile şoarecelui ar avea picioarele inutil de
groase. Norii nu sînt nicidecum de acest fel. Un nor
mare văzut de departe sau un nor mic văzut de aproape
ar putea foarte bine să arate la fel. Ei s-ar putea să
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difere ca formă, dar aceasta nu depinde sistematic în
nici un fel de dimensiuni.

Această „independenţă de scară” a formelor norilor
a fost verificată experimental pentru formaţiuni de nori
ale căror dimensiuni variază printr-un factor de o mie.
O formaţiune de nori de un kilometru în diametru arată
la fel ca o formaţiune de nori de o mie de kilometri în
diametru. Şi iarăşi, acest tipar constituie un indiciu.
Norii se formează atunci cînd apa suferă o „tranziţie
de fază” de la vapori la lichid, iar fizicienii au descoperit
că acelaşi tip de invarianţă de scară este asociat cu
toate tranziţiile de fază. Într-adevăr, această
autoasemănare statistică, aşa cum este ea numită,
se extinde la multe alte forme naturale. Unui coleg
suedez care lucrează în domeniul geologiei
zăcămintelor de petrol îi place să arate un diapozitiv în
care prietenul său stă în picioare într-o barcă, rezemat
nonşalant de o stîncă ieşind din mare, care îi ajunge
pînă la subţioară. Fotografia este convingătoare şi este
clar că barca a trebuit să fie ancorată la malul unui
canal stîncos, de circa doi metri adîncime. De fapt,
stînca ieşind din mare este o parte a unui fiord
îndepărtat, înalt de circa o mie de metri. Problema
cea mai importantă pentru fotograf a fost să prindă şi
figura din primul plan şi peisajul îndepărtat cu o
focalizare convingătoare. Nimeni nu va încerca un truc
asemănător cu un elefant.

Totuşi, acest truc este posibil cu multe forme ale
naturii, incluzînd munţii, reţelele de rîuri, arborii şi, foarte
posibil, chiar modul în care este răspîndită materia în
întregul univers. Cu termenul făcut faimos de
matematicianul Benoit Mandelbrot, toate acestea sînt
fractali. În ultimii cincisprezece ani s-a ivit o nouă
ştiinţă a iregularităţilor - geometria fractalilor. Nu vă
voi spune multe lucruri despre fractali, dar procesul
dinamic care îi produce, cunoscut sub numele de haos,

vă va fi înfăţişat cu predilecţie. Datorită dezvoltării
noilor teorii matematice, aceste forme mai puţin
sesizabile ale naturii încep să-şi dezvăluie secretele.
Întrezărim deja impactul lor intelectual şi pe cel asupra
practicii. Înţelegerea recentă a regularităţilor secrete
ale naturii este folosită pentru a conduce sateliţii
artificiali la noi destinaţii cu mult mai puţină cheltuială
decît s-a crezut vreodată, pentru a evita uzura roţilor
de locomotivă sau a altor materiale rulante, pentru a
mări eficacitatea stimulatorilor cardiaci pentru
administrarea pădurilor şi a amenajărilor piscicole, ba
chiar şi pentru a fabrica maşini de spălat vase mai
eficiente. Dar, mai important decît orice altceva,
această înţelegere ne oferă o viziune mai profundă a
universului în care trăim şi a propriului nostru loc în
univers.

Note:

1. Mai exact, în anul 1610, „Sponsorul” era Johannes

Mathaeus Wackher von Wackenfels, consilier privat al

împăratului de la Praga. (N.t.)

2. O analiză critică a numerologiei se poate găsi în cartea

regretatului astronom american Carl Sagan, Creierul lui

Broca. De la Pămînt la stele, Ed. Politică, 1989, cap. 8.

(N.t.)

3. Pentru o descriere detaliată a cercetărilor lui Kepler,

vezi Arthur Koestler, Lunaticii, Ed. Humanitas, 1995, partea

a IV-a. (N.t.)

4. Aceşti sateliţi, împreună cu un al patrulea, Callisto, au

fost descoperiţi în 1610 de Galilei, care le-a determinat

aproximativ şi perioadele. (N.t.)

5. Regiuni deşertice, de obicei mai joase, cu nisip din

abundenţă. (N.t.)

* text din Numerele naturii, Ian Stewart, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 1999

Numerele *
Există o îndelungată tradiţie culturală care pune în

relaţie structura lumii, logosul ei, cu trei forme
fundamentale de reprezentare: prin „cuvântul rostit”,
prin „cuvântul scris” şi prin „cuvântul” exprimat
numeric. Spre deosebire de ştiinţele matematicii
propriu-zise, ce se ocupă de proprietăţile pur cantitative
ale numerelor şi raporturilor dintre ele, simbolistica a
atribuit numărului o valoare calitativă, o forţă de
instituire şi de reglare a realităţii materiale sau
spirituale. Numărul, ca reflectare a esenţei lucrurilor
şi reglator al ritmurilor cosmice, a stat în centrul
preocupărilor aritmologice, aritmosofice şi
numerologice în vechea Chină (Lao-Tseu) şi în Grecia
antică (Pitagora). În concepţia celor vechi, numărul
este  rădăcina lucrului şi un nod de relaţii ce se stabilesc

între obiectele şi fiinţele aparţinând diferitelor niveluri
ale existenţei. Numărul devine „plin” de sens fiind pus
în legătură cu alte sisteme şi realităţi simbolice: literele
alfabetului, formele geometrice, culorile, punctele
cardinale, astrele, părţile corpului uman etc.
Simbolistica numerelor se constituie într-un model
explicativ al lumii, plecând de la un principiu al Unităţii
primordiale şi Demiurgice din care derivă, prin
multiplicare, toate formele existente, dând naştere
diadelor polare sau complementare (yang-yin,
masculin-feminin, fast-nefast), triadelor dinamice
(Brahma-Vişnu-Şiva,  Tatăl-Fiul-Sfântul Duh),
tetradelor sau pentadelor totalităţii (pământ-cer-foc-
apă; nord-sud-est-vest-centru) etc. Căutarea
armoniei lumii şi a perfecţiunii formelor s-a concretizat
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în dorinţa descoperirii numărului de aur, domeniu în
care s-a evidenţiat şi savantul român Matyla Ghyka
(Le nombre d’or, 2 vol., Paris, 1931).

Funcţia numerelor de a lega într-un tot unitar
fenomenele lumii, aparţinând diferitelor niveluri ale
existenţei, e reflectată într-un gen enigmatic special,
alcătuit din aşa-zisele ghicitori numerice, având o
largă circulaţie în folclorul
diferitelor popoare. În colecţia sa
de folclor românesc, G. Dem.
Teodorescu introduce câteva
texte de acest fel, numindu-le
poeme numerice. Unele din ele
sunt de inspiraţie teologică, menite
să întipărească în mintea
oamenilor numerologia sacră din
Vechiul şi Noul Testament:
„- Cine cunoaşte ce este unul?/ -
Eu cunosc unul./ Unul este
Dumnezeu.../ - Cine cunoaşte (ce
sunt) două?/ - Eu cunosc două./
Două table ale alianţei...” (Poezii
populare, 296). Altul din aceste
poeme numerice este însă mai
arhaic şi este bazat pe
recunoaşterea simetriilor şi a
corespondenţelor numerice dintre
macrocosmos, sociocosmos şi
microcosmos: „- Ce este una? -
Luna!/ Ce sunt două?/ - Capul cu doi ochi/ Bine vede!/
- Ce sunt trei?/ - Pirostria-n trei picioare/ Bine şade!/
- Ce sunt patru?/ - Carul cu patru roate/ Bine umblă!/
- Ce sunt cinci?/ - Palma cu cinci deşte...” (idem,
299). Un adevărat „dicţionar” al simbolismului
numerelor e cuprins şi în corpul ghicitorilor româneşti.
Una din ele,  referitoare la calendar, pune în
corespondenţă structura anului (timpului) şi simbolismul
„arborelui cosmic”: „Am un pom/ Cu doisprezece
craci,/ în fiecare crac/ Câte şapte cuiburi,/ în fiecare
cuib/ Câte douăzeci şi patru ouţe” (A. Gorovei,
Cimiliturile romanilor, 14).

Sistemele numerice din zilele noastre apar drept
coduri cantitative desacralizate. Aceasta se manifestă
în faptul că orice număr e o entitate cantitativă
abstractă, iar şirul de numere este omogen din punct
de vedere calitativ şi axiologic. Situaţia din numerologia
culturilor primitive şi a celor tradiţionale este cu totul
diferită. Deşi aproape fiecare număr are o anumită
valoare simbolică, încărcătura lor sacrală şi forţa
magică sunt diferite. Extrem de relevantă pentru cultura
populară românească este diviziunea în numere pare
şi impare. Numerele pare sunt considerate „faste”,
aducătoare de noroc, iar cele impare sunt asociate
nenorocului. Acest aspect este reflectat în valorizarea

zilelor săptămânii, împărţite în „zile bune” (pare) şi
„zile rele” (impare). Practicile ghicitului premarital
(numărarea parilor de la gard, a lemnelor aduse pentru
foc, a pomilor din grădină etc.) sunt bazate tot pe
aceasta opoziţie dintre „par” şi „impar”. Nu
întâmplător, în limba română s-a constituit o omonimie
dintre termeni aritmetici şi instituţia căsătoriei: soţ,

soţie, soţi, pereche. Numărul
impar, „demonic” prin excelenţă,
este treisprezece (12+1),
aducător de nenorocir i şi
prevestitor de evenimente funeste,
denumit şi „duzina dracului”.
Numărul participanţilor la mesele
rituale trebuie să fie cu soţ: „Când
se dă vreo masă la ziua onomastică
a vreunui flăcău, sau fată mare,
cată ca numărul mesenilor să fie
cu soţ, căci astfel tânărul sau nu
va avea viaţă să se căsătorească,
sau, căsătorindu-se, nu-i va trăi
soţia” („A. Gorovei, Credinţi şi
superstiţi, 217). Ca şi la alte multe
popoare ale Europei (în Italia, de
pildă, nu există camere la hotel sau
locuri în avion care să aibă numărul
13), românii cred că dacă la masă
se adună, din întâmplare, 13
persoane, una din ele (cea care se

scoală prima sau ultima) va muri în curând (idem,
148). În şirul numerelor sacrale şi magice o deosebită
relevanţă pentru cultura românească o au trei, şapte
şi nouă. Trei e conceput ca o unitate dinamică şi
eficientă în acţiunile ei: ursitoarele umblă, în număr de
trei, trei la număr sunt feciorii sau fetele de împărat, în
basme, eroii sunt supuşi la trei mari încercări, de trei
ori se scuipă împotriva duhurilor rele, căluşarii joacă
de trei ori în şir, noaptea sau săptămâna au „trei ceasuri
rele” etc. Numărul şapte pare a fi, în mitologia
românească, încărcat cu un simbolism solar şi masculin,
fiind pus în legătură cu ciclul septimal al săptămânii.
Rezultat din adunarea lui trei (simbolul cerului) şi patru
(simbolismul pământului), el semnifică totalitatea
cosmică: şapte (sau nouă) ceruri, şapte capete ale
balaurului, cartea cu şapte peceţi, şapte păcate grele,
şapte culori ale curcubeului, ceata de căluşari e
compusă din 7 (9) oameni. Dar mai relevant din punct
de vedere mito-folcloric şi sacral apare totuşi numărul
nouă, ceea ce i-a determinat pe unii antropologi să
presupună că în străvechiul calendar lunar al populaţiei
din Dacia a funcţionat cândva un sistem eneadic v.
Nouă). Mai ales în descântece, drept număr „infernal”
figurează şi 99.

Ca şi în alte culturi, plin de încărcătură mitico-
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simbolică apare şi numărul 12, datorită raportării sale
la cele 12 semne ale zodiacului (de origine babiloniană),
la numărul apostolilor din Noul Testament şi la
simbolismul Ierusalimului Celest, care are 12 intrări,
păzite de 12 îngeri, zidurile îi sunt sprijinite de 12 piloni,
iar pereţii sunt încrustaţi cu 12 pietre preţioase. Ca
produs al înmulţirii celor patru puncte cardinale cu 3
niveluri ale cosmosului, e semnul totalităţii lumii,
simbolul unui ciclu spaţio-temporal încheiat şi închis în
sine, de unde şi expresia românească în al
doisprezecelea ceas.  Este, într-un anume fel,
asemănător lui unu. Acesta din urmă, în plan mistico-
simbolic, e unicitatea ce cuprinde Totul (=Dumnezeu),
iar 12 e o mulţime alcătuind un „întreg”. Nu întâmplător,
românul a simţit nevoia de a denumi acest numeral şi
cu ajutorul substantivului duzină, împrumutându-l, ca
şi italienii sau francezii, din greacă. Drept un reper

etno-folcloric îl constituie şi numărul 40, simbolismul
său fiind mai mult de inspiraţie biblică. Atât în Vechiul
Testament (potopul a durat 40 de zile, evreii au rătăcit
în deşert 40 de ani), cât şi în Noul Testament (Isus a
petrecut 40 de zile în deşert, a stat 40 de ore în
mormânt) este o cifră a ispăşirii, a pedepsei şi încercării.
În afara cultului celor 40 de mucenici (Măcinici) şi a
Postului Mare de Paşte, care durează 40 de zile, e de
menţionat credinţa românilor că sufletul mortului nu
părăseşte definitiv casa sau locul unde a murit decât
după 40 de zile. Tot atâtea zile este păzit copilul născut
(şi mama acestuia) de agresiunea duhurilor rele, până
ce este dus la biserică pentru botez.

* text din Dicţionar de magie, demonologie şi
mitologie românească,  Ivan Evseev, Editura
Amarcord, Timişoara, 1998

Pătratul *

Pătratul este una dintre figurile geometrice cel mai
frecvent şi mai universal folosite în limbajul simbolurilor.
Este unul din cele patru simboluri fundamentale (după
CHAS, 28), împreună cu centrul, cercul şi crucea.

Este simbolul pămîntului, prin opoziţie cu cerul, dar
şi, la alt nivel, simbolul Universului creat, pămînt şi
cer, prin opoziţie cu necreatul şi cu creatorul; este
antiteza transcendentului.

Pătratul este o figură
antidinamică, ancorată pe patru
laturi. Simbolizează oprirea sau
clipa smulsă. Pătratul implică
ideea de stagnare, de
solidificare; ba chiar de
stabilizare în perfecţie: va fi
cazul Ierusalimului ceresc. În
timp ce mişcarea uşoară este
circulară, rotunjită, oprirea,
stabilitatea se asociază cu
figurile colţuroase, cu liniile
contrastante şi sacadate
(CHAS, 30-31).

Multe spaţii sacre au o formă
dreptunghiulară: altare, temple,
oraşe, tabere militare. Adesea,
acest pătrat se înscrie într-un cerc,
în vîrful unui deal rotund, ca o
tabără sau un templu, sau în
depresiunea unui cerc de coline, ca Roma.

În desenul alăturat (CHAS, 269) este arătată
imaginea pură a omului spiritualizat fără a fi
dezincarnat. Cubul central, cu pătratele, echerele şi
punctele sale dă o idee despre această lume materială
şi creată, limitată şi înscriindu-se în timp şi în spaţiu;

ovalul capului, curbele de la arcadele sprîncenelor,
curbura buzelor, migdala ochilor simbolizează
necreatul, concentrarea, spiritualul. Suprapunerea
celor două volume arată relaţiile dintre cer şi pămînt,
transcendent şi imanent, relaţii care sfîrşesc prin a se
uni în om. Se poate vedea aici, aşa cum s-a mai spus
(CHAS, 131), în general imaginea dinamică a unei

dialectici dintre cerescul
transcendent către care omul
aspiră în chip firesc şi
pămîntescul în care se situează
actualmente.

Platon considera pătratul - şi
cercul - ca fiind absolut
frumoase în sine. Abu Ya’qub
spune despre tetradă, număr al
pătratului,  că este cel mai
desăvîrşit dintre numere: acela al
Inteligenţei şi acela al literelor
Numelui divin (Allh). Simbolistica
pătratului şi aceea a numărului
patru se regăsesc. Evreii făceau
din Tetragramă Numele - de
nerostit - al Divinităţii (Jhvh).
Pitagoricienii făceau din
Tetraktys (şi din pătratul de
patru, adică şaisprezece) baza
doctrinei lor. Numărul patru este,

deci, într-un anume fel, acela al Desăvîrşirii divine;
într-o manieră mai generală, este numărul dezvoltării
complete a manifestării, simbolul lumii stabilizate.

Această dezvoltare se efectuează plecînd de la
centrul neclintit, după crucea direcţiilor cardinale.
Crucea înscrisă în pătrat este expresia dinamică a
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cuaternarului. Manifestarea solidificată se exprimă
doar prin pătrat. Acelaşi lucru se întîmplă cu civilizaţia
devenită sedentară: taberele şi corturile popoarelor
nomade sînt rotunde.

Vîrstele lumii, viaţa umană, fazele lunii sînt ritmate
de cuaternar; dar cele patru faze ale mişcării ciclice
sînt exprimate prin cerc; împărţirea în cruce prin cele
două diametre perpendiculare constituie adevărata
cvadratură a acestui cerc. Pămîntul, măsurat de cele
patru zări, este pătrat. Este împărţit în cele patru regiuni
ale sale, ocupate de cele patru caste, cele patru braţe
sau cele patru feţe ale Divinităţii: cele patru braţe ale
lui Vishnu sau ale lui Shiva, sau ale lui Ganesha; la
Angkor, cele patru feţe ale lui Tumburu, dar, şi mai
evident, ale lui Lakeshvara cel cu multe feţe de la
Bayon. Mandalele tantrice sau arhitecturale, imagini
ale cosmosului, sînt pătrate cu patru porţi cardinale.
Pătratul este figura de bază a spaţiului, cercul, şi în
special spirala, aceea a timpului.

La fel, în China, spaţiul este pătrat, fiecare zare
fiind dominată de un munte cardinal. La chinezi,
forma pătrată a Pâmîntului este o idee foarte veche,
înscrisă în limbă. Spaţiul este  definit de cele patru
direcţii yang,  dar acest cuvînt înseamnă de
asemenea pătrat. De aceea, Zeul solului este
reprezentat printr-o movilă pătrată, de asemenea
şi domeniul regal etc. Spaţiul este astfel constituit
din pătrate îmbucate unele într-altele (în raport
cu Centrul Lumii) sau juxtapuse (în jurul unor
centre secundare) (MYTF, 124).

Împăratul, în centru, primeşte din cele patru zări
influenţele benefice şi alungă înspre ele pe cele
pernicioase. Spaţiul pătrat se împarte în provincii
pătrate, conform pătratului magic al lui Yu-cel-Mare;
şi în cîmpuri pătrate, după Chuli. Oraşul, centru al
spaţiului, este pătrat, cu patru porţi cardinale; vasalii
sînt primiţi la cele patru porţi şi se adună acolo în careu
cînd este vorba să se restabilească ordinea lumii; altarul
pămîntului şi casa sînt pătrate; Mingtang-ul este pătrat
şi prezintă de patru ori trei pereţi corespunzînd, ca
zidurile Ierusalimului ceresc, celor douăsprezece luni
ale anului. Lojele societăţilor secrete sînt pătrate cu
patru porţi, cărora le corespund cele patru elemente.
Vechiul univers chinez - acesta ar trebui să fie şi planul
ideal al lojei - este format dintr-o serie de pătrate
îmbucate; ceea ce evoca tripla incintă, simbol totodată
celtic şi creştin al celor trei trepte de iniţiere, sau al
celor trei lumi peste care se întinde crucea mîntuitoare.

Aceeaşi simbolistică de tip cosmic a pătratului
orientat se regăseşte bineînţeles şi în Coreea, în
Vietnam şi mai ales în Cambodgia, nu numai în planul
templelor sau al capitalei angkoriene, dar şi în
reglementarea regatului, care ar fi fost împărţit pe

vremuri în patru regiuni administrative cardinale.
Cubul este, mai mult decît pătratul, simbolul

solidificării, stabilităţii, opririi dezvoltării ciclice, căci
determină şi fixează spaţiul în cele trei dimensiuni ale
sale. Corespunde cu elementul mineral, cu polul
substanţial al manifestării (Guénon). Piatra cubica a
simbolismului masonic presupune o noţiune de
îndeplinire, de perfecţiune. Noţiunea de bază, de
fundament, de stabilitate nu este nici ea străină de
simbolismul Ca’bei, care este o piatră cubică. Ca’ba
musulmană este un cub pământesc purtînd bolta
cerească - care este adesea sprijinită de patru stîlpi.

Am semnalat la articolul echer simbolul creştin al
gammadlon-ului: acesta este, practic, un pătrat
închipuind o cruce, deci sinteza a două aspecte din
cuaternar. Crucea îl figurează pe Hristos înconjurat
de cei patru Evanghelişti sau de cele patru animale
care le servesc drept emblemă.

Dacă Cerul este în general rotund, şi Pămîntul
pătrat, schimbarea de perspectivă permite uneori să
se inverseze corespondenţele simbolice. Dacă, de
exemplu, în construcţia templului hindus, pătratul este
fixaţie, cristalizare a ciclurilor cereşti, invers, el poate
să însemne imuabilitatea principială în raport cu
mişcarea circulară a manifestării. Totuşi, ne întoarcem
la construcţia altarului vedic, care este un cub cosmic,
la noţiunea dintîi. Granet a constatat de asemenea că
trunchiurile Cereşti ale ciclurilor chinezeşti erau în
număr de zece, dispuse în pătrate, în timp ce ramurile
pămînteşti erau douăsprezece şi dispuse în cerc: ceea
ce evocă schimbul de atribute dintre Fu Xi şi Nugua,
despre care vorbea tratînd despre compas (BURA,
BENA, BHAB, CORT, DAN, FHAE, GRAD, GRAP,
GRAR, GRIR, GUEC, GUEM, GUER, GUES, GUIP,
KRAT, NGUG, SAIR, SCHU, SEGA, SOUN).

În teoriile platoniciene, cuaternarul se raportează
la materializarea ideii, ternarul la ideea însăşi. Acesta
exprimă esenţele, acela fenomenele; unul spiritul,
celalalt materia. În timp ce ternarul depinde de
simbolistica verticalei, cuaternarul aparţine simbolisticii
orizontalei. Unul uneşte cele trei lumi, celalalt le
desparte, considerîndu-l pe fiecare la nivelul său.

După Plutarh (Isis, 106), pitagoricienii afirmă că
pătratul reunea puterile pe care le aveau Rhea,
Afrodita, Demeter, Hestia şi Hera. Comentînd acest
pasaj, Mario Meunier precizează: pătratul înseamnă
că Rhea, mama zeilor, izvorul duratei se manifestă
prin modificările celor patru elemente simbolizate
de Afrodita care era apa generatoare, prin Hestia,
care era focul, prin Demeter, care era pâmîntul şi
prin Hera, care era aerul. Pătratul simboliza sinteza
elementelor.

Şi în tradiţia creştină, pătratul simbolizează cosmosul
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din cauza egalităţii celor patru laturi ale sale; cei patru
stîlpi de unghi desemnează cele patru elemente.

Corpurile pătrate, ne spune Denys de Rékal, nu
sînt destinate rotaţiei, aşa cum sînt corpurile sferice.
Pe de alta parte, pătratul prezintă un caracter stabil.
Forma patrunghiulară este adoptată pentru a delimita
numeroase locuri, ca piaţa publică din Atena. În Evul
Mediu s-au construit oraşe pătrate: Sainte-Foy,
Montfazier etc. Templul Graalului este pătrat.

Villard de Honnecourt, care a reunit în secolul al
XIII-lea o serie de desene stilizate, ne dă un plan al
unei biserici cisterciene din veacul al XII-lea, desenat
ad quadratum. Biserica are analogii cu măsurile
microcosmului - cu omul, după sfînta Hildegarde. Omul
hildegardian, cu picioarele lipite şi braţele întinse, are
cinci măsuri egale în sensul lungimii şi-al lăţimii;
dimensiunile precizate în sensul lungimii şi al lărgimii
sînt prezentate prin pătrate. O astfel de biserică ad
quadratum se înscrie într-un dreptunghi; lungimea sa
prezintă patru pătrate de măsură egală. Planul bisericii
cisterciene are 12 masuri egale în sensul lungimii şi 8
în sensul lărgimii, adică raportul 12/8 sau 3/2.

Bisericile pătrate sînt numeroase în Marea Britanie,
precum catedrala din Oxford sau biserica de la Ramsey
Saint Cross (Hampshire). Pare evident că bisericile
pătrate din Anglia n-au suferit influenţa mănăstirii din
Cîteaux. Totuşi, în Marea Britanie, bisericile cisterciene
sînt toate pătrate. În Germania, majoritatea bisericilor
cu absidă pătrată derivă din biserica cisterciană din
Morimond. În Franţa, bisericile pătrate sînt cisterciene.
Partea exterioară a absidelor lor este plată, flancată
de patru, şase sau opt capele pătrate. Deambulatoriile
sînt dreptunghiulare. Astfel, la Fontenay, a doua
mănăstire întemeiată de Sfîntul Bernard de Clairvaux
(1118), pe transept se deschid un şir de capele pătrate
şi dreptunghiulare. Tot aşa şi la Pontigny (1114),
Noirlac (1136) şi la Escale-Dieu (1142) care va copia
planul de la Fontenay. Catedrala din Laon are partea
exterioară a absidei pătrată. Corul bisericii din Brinay
este dreptunghiular.

În toate bisericile cisterciene primitive, partea
exterioară a absidei este pătrată, dar în bisericile
construite la sfîrşitul secolului al XII-lea şi în secolul
al XIII-lea, absida devine poligonală. Să notăm că
biserica San-Vincenzo-e-San-Anastasio, lîngă San-
Paolo-dalle-Tre-Fontane, la Roma, a fost dată sfîntului
Bernard în 1140 şi probabil reconstruită atunci cu
partea exterioară a absidei pătrată. O întreagă
spiritualitate se înscrie simbolic în aceste forme pătrate
ale stabilităţii, o stabilitate de interiorizat.

În Ghidul pelerinilor de la Sfîntul lacob de
Compostella (atribuit îndeobşte lui Aimery-Picaud din
Parthenay-le-Vieux), autorul compară biserica cu un

organism omenesc, marele naos semănînd cu un trup
ale cărui braţe ar fi transepturile; dimensiunile au fost
calculate în funcţie de măsurile omeneşti.

Omul pătrat cu braţele întinse şi picioarele lipite
desemnează cele patru puncte cardinale. Regăsim aici
sensul crucii şi al celor patru dimensiuni pe care le
implică ea. Autorii din Evul Mediu, îndrăgostiţi de
comparaţii, apropie de omul pătrat cele patru
Evanghelii, cele patru fluvii ale Raiului şi, de vreme ce
Hristos îşi asumă condiţia umană, va fi şi el considerat
omul pătrat prin excelenţă. Thierry de Chartres va
spune că unitatea se află la baza însăşi a pătratului,
căci ea se află repetată de patru ori.

Să reţinem, din compoziţia arhitecturală, noţiunile
de simetrie şi proporţie. Biserica romană se inspiră
din Templu, care, conform tradiţiei, reprezintă în
proporţiile sale templul omului. Dimensiunile sale se
pot înscrie într-un pătrat. Dar biserica romană nu este
numai ad quadratum, după planul bisericii cisterciene
publicat în Albumul lui Villard de Honnecourt, ci uneori
rotundă. Aci, avem de-a face cu alt simbol: trecem de
la spaţiu-timp la cerul veşniciei. Biserica nu mai este
punctul de plecare al evoluţiei spirituale, ea
simbolizează ţelul suprem.

Forma pătrată nu este unică. Ea aparţine timpului.
Or, eternitatea este reprezentată prin cerc. Aceasta,
după ce a evaluat anul, a măsurat trecerea timpului,
apoi veşnicia şi a însemnat în sfîrşit infinitul. Cercul şi
pătratul simbolizează două aspecte fundamentale ale
lui Dumnezeu: unitatea şi manifestarea divină. Cercul
exprima cerescul, pătratul pămîntescul, nu atît ca opus
cerescului, cît în calitate de creat. În raporturile dintre
cerc şi pătrat există o distincţie şi o conciliere. Cercul
va fi deci faţă de pătrat ceea ce cerul este faţă de
pămînt, dar pătratul se înscrie într-un cerc, adică
pămîntul este dependent de cer. Forma cuadrangulară
nu este altceva decît perfecţiunea sferei pe un plan
pămîntesc (DAYS, 185-190; vezi Album de Villard
de Honnecourt, arhitect din secolul al XIII-lea,
publicat de J.-B. Lassus, Paris, 1858; M. Aubert, cu
colaborarea marchizei de Maillé: L’architecture
cistercienne en France, Paris, 1943, t. l, în special
III, cap. 1: Les plans, pp. 151-195; Edgar de Bruyne,
Études d’esthétique médiévale, t. II, Bruges, 1946,
pp. 89-90).

Pătratul, tetrada ocupă un loc foarte important şi
în tradiţiile Islamului.

Dacă reprezentăm islamul ca pe un edificiu,
putem spune că acoperişul este recunoaşterea
unicităţii lui Dumnezeu (Shahâda), cei patru stîtpli
fiind rugăciunea rituală (qalât). Impozitul (zakât),
postul anual (qawn) şi pelerinajul la casa
Domnului (hajj) (SOUP, 101, 132).
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Triunghiul

Această noţiune de unitate monolitică este
simbolizată de Ca’ba. La origine, acest cuvînt însemna
totodată a fi pătrat (trabba’a) şi a fi rotund (Istadâra).
Semnificativ este că forma Ca’ba-ei se pretează şi
ea la acest dublu sens, o parte fiind cubică şi
cealaltă semicirculară... Simbolul suprem al
islamului, Ca’ba, este un bloc pătrat; el exprimă
numărul patru, care este cel al stabilităţii. Casa
arabă este şi ea pătrată, ca şi mausoleul cu cupolă
(Kubba) ridicat pe mormîntul sfinţilor musulmani.
Mausoleul cubic reprezintă pămîntul sau trupul cu
cele patru elemente ale sale, iar cupola cerul sau
spiritul (SCHU. 119)

Pelerinajul presupune ca rit, în primul rînd ocolirea
patrulaterului pe care-l formează Casa Domnului (Belt
ul’lah).

Găsim deci la două niveluri, arhitectural şi ritual,
conjuncţia patrat-cerc pe care o implică şi etimologia.
Ca’ba are patru pereţi; patru linii mergînd din centru
spre cele patru colţuri (arkan); este orientată pe axa
celor patru puncte cardinale; cele patru unghiuri ale
Ca’ba-ei au nume distincte. Peretele din marmură albă,
în hemiciclu, delimitează un spaţiu numit Hatim sau
Hijr. În vremuri străvechi poate să fi existat şi un puţ
pentru ofrande.

Un manuscris arab arată Piatra Neagră din Ca’ba
dusă în sanctuar pe un covor purtat în cele patru colţuri
de cîte un şef de trib.

De altfel, chiar înainte de Islam, Mecca se numea
Muma Cetăţilor (Umm al-Qurâ) (Coran, 6, 92; 42,
5). În literatura populară este numită de asemenea
buricul  pămîntului, ca omphalos-ul din Delphi.

Dacă ne raportam la povestirea lui Plutarh despre
întemeierea Romei, vedem că etruscii îl învăţaseră pe
Romulus cum să procedeze, ca în mistere. S-a săpat
întîi o groapă rotundă în care au fost aruncate
ofrandele, şi care a primit numele de mundus (care
însemna si cosmos). Cetatea avea o formă circulară;
totuşi, Roma era numită de antici urbs quadrata şi

însuşi Plutarh o numea Roma quadrata. Pentru el,
Roma era totodată un cerc şi un pătrat... După o   teorie
quadrata înseamă cvadripartita, ceea ce însemna că
cetatea circulară era împărţită în patru părţi prin două
artere. Punctul de intersecţie coincide cu mundus...
După altă teorie, contradicţia nu trebuie să fie înţeleasă
decît ca un simbol, adică drept reprezentarea vizuală
a problemei matematice insolubile a cvadraturii
cercului (JUNS, 210).

Mundus era considerat drept un centru care lega
cetatea de lumea spiritelor tot aşa precum cordonul
ombilical leagă copilul de mamă.

Ibn-al Arabi constată că sfînta Ca’ba constituie
echivalentul pe pământ al tronului lui Dumnezeu. În
jurul căruia zboară îngerii (Coranul, 29, 75). Inima
omului, spune el, este casa Domnului, mai nobilă şi
mai importantă decât însăşi Ca’ba.

Inimile oamenilor obişnuiţi sînt pătrate, căci pot fi
inspirate în patru feluri: divin, îngeresc, omenesc şi
diabolic; inimile profeţilor n-au decît trei dimensiuni
căci ei sînt în afara atingerii demonului. În acelaşi fel,
Ca’ba, care are în aparenţă patru laturi, în realitate nu
are decît trei, dacă se ţine seama de partea
semicirculară care se află în faţa uneia din laturi.

Să notăm, de asemenea, că în Orientul antic, la
babilonieni, pătratul era utilizat pentru a indica totalul
unei socoteli. Exprima ideea de a aduna în interiorul
unor limite. Acest semn corespunde unei limite
pămînteşti. Nu este la fel de vechi ca cercul şi s-a
putut naşte întrebarea dacă nu este o derivare a
acestuia. Oricum, cercul şi pătratul exprimă un total,
dar pătratul, utilizat pentru socoteli în care este uneori
dublat cu sensul de total al totalurilor, mai serveşte de
asemenea să exprime orice idee de limită... este un
receptacul (RUTE, 233).

Asociaţia cerc-pătrat evocă întotdeauna cuplul cer-
pămînt. Pentru Jung, trinitatea cvadruplă corespunde
cu arhetipul fundamental al plenitudinii. Arta Islamului
este o perfectă ilustrare a acestui simbol.

Simbolismul triunghiului se suprapune cu acela al
numărului trei. El nu se poate reliefa pe deplin decît în
funcţie de raporturile pe care le întreţine cu celelalte
figuri geometrice.

Boetius, care reia conceptele geometrice
platoniciene şi pe care îl studiază autorii latini,
socoteşte că prima suprafaţă este triunghiul, a
doua pătratul, iar a treia, pentagonul. Orice figură,
dacă ducem nişte linii drepte din centrul ei spre
colţuri, poate fi împărţită în mai multe triunghiuri.
Triunghiul stă la baza formării piramidei.

Triunghiul echilateral simbolizează divinitatea,

armonia, proporţia. Cum orice generare se face
prin împărţire, omul corespunde unui triunghi
dreptunghic. Acesta poate reprezenta, după cum
arată Platon în Timaios, şi pămîntul. Transformarea
triunghiului echilateral în triunghi dreptunghic se
traduce printr-o pierdere a echilibrului.

După triunghi urmează, dintre celelalte figuri
geometrice, pătratul şi pentagonul. Pentagonul
stelat devine; o pentagramă ce desemnează
armonia universală. El apare adeseori, căci este
întrebuinţat ca talisman împotriva influentelor
nefaste. Pentagonul stelat este cheia geometriei şi
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baza secţiunii de aur numită şi proporţie divină.
Doctorul J.E. Emerit a arătat, în legătură cu
pentagonul şi dodecaedrul, cum se petrece tranziţia
de la pentagonul ce desemnează lumea planurilor,
la dodecaedrul ce reprezintă lumea volumelor şi
corespunde celor douăsprezece semne zodiacale.
El reia un text de Davisson. Fiecare dintre corpurile
solide primare (hexaedrul, tetraedul, dodecaedrul) îşi
are planul propriu: cubul - un pătrat; piramida - un
triunghi; dodecaedrul - un pentagon. Corespondentele
dintre numere şi figurile geometrice sînt absolute.
Cîtă vreme omul este jocul contrariilor, el nu poate
da nici un înţeles cercului, care simbolizează
unitatea şi perfecţiunea. Toate îi scapă: triunghiul,
pătratul, steaua cu cinci colţuri şi pecetea lui
Solomon cu, şase braţe. Dacă omul nu s-a născut
din punct de vedere spiritual, aceste figuri
geometrice îşi ţin secrete simbolurile, care
corespund numerelor 3, 4, 5 şi 6. Dodecaedrul nu
devine accesibil decît în ordinea perfecţiunii.

Afinităţile dintre pătrat şi dreptunghi în
construcţie au fost îndelung comentate de către
Mailla Ghyka. Triunghiurile şi dreptunghiurile
joacă un rol important; de aici, rolul echerului în
arta construcţiei. Thomas Walter, în comentariul
la lucrările lui Moessel, citează, din cărticica
pietrarilor, versurile privitoare la unghiuri şi
dreptunghiuri. Esenţială este descoperirea
centrului, definirea punctului. Ch.Funck-Hellet a
încercat o restituire proporţională, care ne permite
să dăm un înţeles exact datului primitiv. Simetria
este întotdeauna fundamentală. Dacă examinăm
de pildă catedrala din Angoulême, apare limpede
că ordonarea arhitecturală o faţadei reflectă o
ordine lăuntrică. La fel se întîmplă cu orice
biserică romano-catolică fidelă tradiţiei; această
realizare este însă mai mult sau mai puţin evidentă.
La Cunault sau la Candé, bunăoară, ea se impune
chiar şi privirii celui mai ignorant turist. Atare
exemple arată că, în veacul al XII-lea, sculptura
şi pictura nu sînt distincte faţă de celelalte aspecte
ale vieţii spirituale (DAVR, 201-203; FUNP, 114).

La vechii mayaşi, triunghiul este glifa razei de soare,
analog vîrfuşorului ce iese din bobul de porumb încolţit
şi se iveşte din pămînt la patru zile după semănat
(GIRP, 198).

Asociat cu soarele şi cu porumbul, triunghiul este
de două ori simbolul fecundităţii.

Triunghiul este adesea utilizat în frizele ornamentale
din India, din Grecia sau de la Roma... Semnificaţia
lui pare constantă.

Triunghiul cu vîrful în sus simbolizează focul şi sexul
bărbătesc; cu vîrful în jos, apa şi sexul femeiesc.
Pecetea lui Solomon este alcătuită din două triunghiuri

inversate şi semnifică îndeosebi înţelepciunea
omenească, în iudaism, triunghiul echilateral îl
simbolizează pe Dumnezeu, al cărui nume nu este voie
să fie rostit.

În afara binecunoscutei lui importante în
pitagoreism, triunghiul este, în alchimie, simbolul
focului, ca şi acela al inimii. Trebuie de aceea să privim
mai îndeaproape raporturile dintre triunghiul drept şi
cel răsturnat, al doilea fiind reflectarea celui dintîi: este
vorba de simbolurile naturii dumnezeieşti şi, respectiv,
omeneşti a lui Hristos; ele reprezintă de asemenea
muntele şi peştera. Triunghiul răsturnat este, în India,
un simbol pentru yoni sau uter; cele două triunghiuri îi
închipuie pe Purusha şi Pakriti, pe Shiva şi Shakti linga
şi yoni, focul şi apa, tendinţele sattva şi tamas.
Echilibrul lor, sub forma hexagonului stelat (scutul lui
David), este rajas, expansiunea în planul manifestării.
Împreunarea lor, sub forma tobei damaru a lui Shiva,
se face prin vîrf: acesta este bindu, germenul
manifestării (BHAB, DANA, ELIF, GRAD, GRAP,
GUED, GUEM, GUEC, GUET, GUES, MUTT,
SAIR).

Este cunoscută importanţa acordată triunghiului în
francmasonerie, care-l denumeşte Delta de lumină -
prin raportare nu la vărsarea unui fluviu cu multe braţe,
ci la forma literei majuscule greceşti Ä. Triunghiul
sublim este acela al cărui unghi de la vîrf are 36°, iar
cele două de la bază, 72°. Fiecare triunghi ar
corespunde cîte unui element: cel echilateral pămîntului,
cel dreptunghic apei, cel scalen aerului, iar cel isoscel
focului. De triunghiuri se leagă numeroase speculaţii
despre poliedrele regulate, care derivă din triunghiurile
echilaterale; despre sumedenia de triade din istoria
religioasă; despre tripticurile moralităţii; gînd bun,
vorbă bună, înţelepciune, tărie, frumuseţe etc.;
despre fazele vieţii: trecut, prezent, viitor; naştere,
maturitate, moarte; despre cele trei principii de bază
ale alchimiei: sare, sulf. mercur ş.a.m.d. Asemenea
enumerări conduc repede de la simbolism la
convenţional.

Triunghiul masonic însemna, prin baza lui, Durata,
iar prin celelalte două laturi, întunericul şi Lumina; aşa
s-ar compune ternarul cosmic. Delta de lumină
despre care vorbeşte tradiţia ar fi un triunghi isoscel
cu baza mai mare decît latura, cum sînt frontoanele
templelor, cu 108° la vîrf şi cîte 36° în colţurile bazei,
un asemenea triunghi ar corespunde numărului de aur.
În plus, într-un astfel de triunghi s-ar înscrie perfect
steaua de flacără şi pentagonul (BOUM, 86-94).

* texte din Dicţionar de Simboluri,  Jean
Chevalier, Alain Gheerbrant, Editura Artemis,
Bucureşti, 1995
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*Observaţii asupra notaţiei matematice

Am avut adesea ocazia să remarcăm că

majoritatea ştiinţelor profane (singurele cunoscute de

moderni sau chiar singurele pe care le concep ca

posibile), nu reprezintă, în realitate, decât simple

reziduuri denaturate ale vechilor ştiinţe tradiţionale, în

sensul că partea inferioară a acestora - nemaifiind pusă

în relaţie cu principiile şi pierzând astfel adevărata sa

semnificaţie originară - a ajuns să capete o dezvoltare

independentă şi să fie privită ca o cunoaştere sieşi

suficientă.

Matematicile moderne nu fac excepţie sub acest

raport, dacă sunt comparate cu ceea ce erau, pentru

cei vechi, ştiinţa numerelor sau geometria. Când vorbim

aici de cei vechi, trebuie să avem în vedere chiar şi

antichitatea „clasică”, cum e suficient s-o dovedească

studierea teoriilor pitagoreice şi platoniciene ori cel

puţin aşa ar trebui, dacă nu s-ar ţine cont de

extraordinara neînţelegere a celor ce astăzi pretind că

le interpretează; dacă această neînţelegere n-ar fi

completă, cum s-ar putea susţine, de exemplu, opinia

unei origini „empirice” a ştiinţelor în discuţie, pe când,

în realitate, ele sunt cu atât mai îndepărtate de orice

„empirism”, cu cât ne întoarcem mai mult în timp, fapt

variabil pentru orice altă ramură a cunoaşterii.

Matematicienii epocii moderne par a fi ajuns să

ignore ce este cu adevărat numărul, căci reduc toată

ştiinţa lor la calcul, care pentru ei e un simplu ansamblu

de procedee, mai mult sau mai puţin superficiale,

nefăcând altceva, aşadar, decât să înlocuiască numărul

cu cifra; de altfel, această confuzie între număr şi cifră

este aşa de răspândită în zilele noastre, încât poate fi

regăsită frecvent până şi în expresiile limbajului curent.

Or, cifra nu este propriu-zis nimic mai mult decât

veşmântul numărului; nu spunem chiar corpul său,

deoarece mai degrabă forma geometrică e cea care,

în anumite privinţe, poate fi considerată în mod legitim

ca adevăratul scop al numărului, aşa cum o dovedesc

teoriile anticilor despre poligoane şi poliedre, puse în

raport direct cu simbolismul numerelor. Nu vrem să

spunem totuşi că cifrele înseşi ar fi semne cu totul

arbitrare, a căror formă n-ar fi determinată decât de

fantezia unuia sau mai multor indivizi; trebuie să existe

caractere numerice la fel ca şi caractere alfabetice,

de care nu se disting în anumite limbi, putându-li-se

René Guénon s-a născut la 15 noiembrie 1886,

în Blois, pe malul stâng al Loirei. În 1904, a venit la Paris,

înscriindu-se la Colegiul Rollin, ca student la matematici.

În 1908, Guénon era deja implicat în frecventarea tuturor

„şcolilor” ocultiste ale epocii. Iniţiat în Francmasonerie,

în Ordinul Martinist, student al Şcolii Hermetice a

lui Papus, el a devenit o figură cunoscută în mişcarea

ezoterică de atunci. În acest an, 1908, s-a fondat Ordinul

Renovat al Templului, iar René Guénon a devenit şeful

acestuia. În 1909, René Guénon a ajuns membru

al Bisericii Gnostice, cu numele de Palingenius.

Perioada 1908-1912 este foarte enigmatică. În această

perioadă, Superiores Incogniti îl învestesc pe René

Guénon cu funcţia de restaurator al Tradiţiei primordiale

în Occident, mai precis, cu rolul de transmiţător şi

tălmăcitor al adevărurilor absolute, în vederea modificării

mentalităţii occidentale. Între 1909 şi 1912, realizarea

metafizică (cel puţin teoretică) a lui Guénon era un fapt

împlinit, dovadă fiind articolele scrise de el atunci ce

prevestesc cărţile de mai târziu. În 1911-1912, René

Guénon s-a ataşat de tradiţia islamică, luând numele de

„slujitorul Unicului”, Abdel Wahed Yahia.

Guénon a întreţinut o vastă corespondenţă şi cu trei gânditori români: Vasile Lovinescu, Marc-Mihail

Avramescu şi Mihai Vâlsan.
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aplica ambelor, deopotrivă, ideea unei origini

hieroglifice, adică ideografice sau simbolice, lucru

valabil pentru toate scrierile fără excepţie.

Fără îndoială, matematicienii folosesc în notaţia lor

simboluri cărora nu le mai cunosc sensul, ele fiind ca

nişte vestigii ale unor tradiţii demult uitate; mai grav,

aceştia nu numai că nu se întreabă

care poate fi acest sens, dar chiar

par a nu vrea să existe vreunul. Într-

adevăr, ei tind tot mai mult să

privească orice notaţie ca pe o simplă

„convenţie”, prin care înţeleg „ceva

stabilit într-un mod cu totul arbitrar”,

ceea ce, în fond, e o adevărată

imposibilitate, căci niciodată nu se

face o convenţie fără niciun motiv, şi

tocmai o anumită convenţie mai

degrabă decât oricare alta; convenţia

le poate părea arbitrară doar celor

ce ignoră acest motiv, şi asta se-

ntâmplă mai mult aici. Într-un

asemenea caz, se trece foarte uşor

de la folosirea legitimă şi valabilă a

unei notaţii la o folosire ilegitimă, ce

nu mai corespunde la nimic real şi

poate fi uneori chiar complet ilogică.

Acest lucru poate părea ciudat când e vorba de o ştiinţă

ca matematica - ea trebuind, în special, să aibă legături

strânse cu logica - totuşi este adevărat, precum o pot

releva multele ilogisme din noţiunile matematice, aşa

cum sunt luate în considerare în general.

Unul dintre exemplele cele mai izbitoare ale acestor

noţiuni ilogice este cel al pretinsului infinit matematic,

care, cum am explicat pe larg cu alte ocazii, nu este şi

nu poate fi decât indefinitul; să nu se creadă că această

confuzie între infinit şi indefinit se reduce la o simplă

chestiune terminologică. Ceea ce matematicienii

reprezintă prin semnul (infinit), nu poate fi Infinitul

înţeles în adevăratul său sens; acest semn (infinit) este

o figură închisă, deci vizibil finită, la fel ca şi cercul,

din care unii au vrut să facă un simbol al eternităţii, pe

când el nu poate fi decât o figurare a unui ciclu

temporal, indefinit doar în ordinul său, adică a ceea ce

se numeşte în mod propriu perpetuitate este strâns

înrudită cu aceea dintre infinit şi indefinit. În realitate,

indefinitul nu este decât o dezvoltare a finitului; însă

acesta nu poate genera Infinitul, care nu poate fi

cantitativ, cum nu poate fi nimic determinat, deoarece

cantitatea, nefiind decât un mod special al realităţii, e

esenţialmente limitată chiar prin acest fapt. Pe de altă

parte, ideea unui număr infinit, adică, după definiţia

dată de matematicieni, a unui număr ce ar fi mai mare

decât oricare altul, e o idee contradictorie în ea însăşi,

pentru că, oricât de mare ar fi un număr N, numărul

N+1 va fi întotdeauna mai mare, în virtutea legii de

formare a seriei indefinite a numerelor, iar din această

contradicţie decurg multe altele, cum

au remarcat, de altfel, unii filosofi ce

n-au văzut întotdeauna adevărata

importanţă a acestui argument, căci

au crezut că poate fi aplicat Infinitului

metafizic, ceea ce nu ţine decât de

falsul infinit matematic, comiţând

astfel, deşi în sens contrar, aceeaşi

confuzie ca şi adversarii lor. E evident

absurd să vrei să defineşti Infinitul,

deoarece orice definiţie este în mod

necesar o limitare, cum o arată destul

de clar cuvintele, Infinitul fiind ceea

ce nu are limite, a încerca să-l faci

să intre într-o formulă, adică în

definitiv să-l îmbraci într-o formă,

înseamnă a încerca să introduci Totul

universal într-unul dintre elementele

cele mai infime ce sunt cuprinse în

el, lucru vădit imposibil. În fine, a

concepe Infinitul ca o cantitate, nu înseamnă doar a-l

limita aşa cum am spus, ci şi a-l concepe ca susceptibil

de creştere sau micşorare, ceea ce nu este mai puţin

absurd. Cu asemenea consideraţii, se ajunge uşor la a

lua în considerare mai multe infinituri, care coexistă

fără a se confunda sau exclude, infinituri ce sunt mai

mari sau mai mici decât altele, şi chiar infinitul,

nemaifiind suficient, s-a inventat „transfinitul”, adică

domeniul numerelor mai mari decât infinitul: câte

cuvinte, tot atâtea absurdităţi, chiar din perspectiva

simplei logici elementare. Intenţionat am vorbit aici de

„invenţie”, deoarece, dacă realităţile de ordin

matematic, ca toate celelalte realităţi, pot doar să fie

descoperite şi nu inventate, e clar că nu mai este la fel

când se intră, ca urmare a unui „joc” de notaţie, în

domeniul fanteziei pure; cum ar putea fi însă

matematicienii făcuţi să înţeleagă această diferenţă

ce-şi imaginează că toată ştiinţa lor nu este şi nu trebuie

să fie nimic altceva decât o „construcţie a spiritului

uman”, ceea ce, desigur, o reduce în realitate la foarte

puţin lucru.

* fragment din Lumea Modernă, René Guénon,

Ed. Herald, Bucureşti 2018
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A fost elevul unui inovator în

matematică, Dan Barbilian,

cunoscut publicului românesc sub pseudonimul

său de poet, Ion Barbu.

S-a specializat în calculul probabilităţilor şi

algebra axiomatică.

În vremuri normale, într-o ţară normală, ar fi

devenit un distins matematician şi ar fi ajuns, ca

şi tatăl său, profesor universitar. N-a fost să fie.

Marcel Chirnoagă reprezenta a doua

generaţie de orăşeni răsărită dintr-o familie

ţărănească din Moldova de Sus, acea uluitoare

pepinieră a inteligenţei şi spiritului artistic

românesc.

Ghinionul său a fost reuşita primei generaţii.

Dintre numeroşii copii ai ţăranului Chirnoagă unul,

Platon, a ajuns general şi a ales să lupte alături

de nemţi până la sfârşitul celui de Al Doilea

Război Mondial.

Pentru Tovarăşi, Marcel Chirnoagă a

reprezentat un pui de năpârcă, or, nu există o

obidă mai mare decât aceea ca un pui de năpârcă

să-şi câştige pita prin truda minţii. Puii de năpârcă

la munca de jos!

Iată ce povesteşte artistul, cu puţin timp

înainte de dispariţie, într-un reportaj care i-a fost

luat de Marian Deaconu: „Eu am fost „ajutat”

de dosar. Sunt nepotul unui criminal de război,

generalul Chirnoagă. Motiv pentru care am trecut

şi eu pe la puşcărie, am fost judecat şi condamnat.

M-au bătut bine ca să mărturisesc că sunt agentul

lui unchiul meu. După care, ca matematician

n-am găsit post din cauză de dosar. Am găsit

post la meteorologie şi, după şapte ani, când

m-am reciclat ca meteorolog, am învăţat şi fizică

atmosferică… şi desenam între timp, dar fără

nici o convingere că am talent. Am fost obligat să

demisionez de la meteorologie, deoarece am fost

avertizat că doreau să mă dea afară, tot pe bază de

dosar, şi-atunci am demisionat, ca să nu-mi lege o

tinichea de coadă cum era obiceiul. Când dădeai pe

unul afară, îi legai şi o tinichea de coadă. Şi m-am

reciclat din nou pe gravură, pe artă”.

Marcel Chirnoagă a devenit zugrav de subţire.

Pentru Tovarăşi a fost mulţumitor: zugravu-i zugrav,

fie el de gros sau subţire.

A fost lăsat în pace, ba chiar a căpătat faimă. Un

mare artist, fără studii de specialitate. „Un autodidact

în sensul strict al cuvântului”, după propria sa

mărturisire.

Partidul şi serviciul de cadre au năşit cariera

creatorului ciclului „Apocalipsei”, devenit cel mai mare

gravor român al secolului XX.

Ăştia aveau în general mână bună. Tot ei au

asigurat aripa universalităţii celor trei mari: Cioran,

Eliade şi Eugen Ionescu.

Că dacă rămâneau în ţară…

Din matematica lui Chirnoagă n-a rămas mai nimic.

Ecoul ei mai persistă în vigoarea concepţiei artistice

şi a liniilor de incizie pe placa gravorului.
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Amazoana, Marcel Chirnoagă
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Cu circa şase secole înaintea Mântuitorului, s-a

născut pe insula Samos, dintr-un tată sirian şi o

grecoaică, părintele geometriei, Pitagora.

Samosul l-am văzut. O coastă domoală şi semiaridă

răsărită din apele mării Egee, la doi kilometri de ţărmul

Asiei Mici. Arată ca spinarea unui imens animal marin.

A fost un copil extrem de dotat, într-o vreme când

societatea proteja şi se ocupa de ridicarea viitoarelor

sale elite.

Şi-a început ucenicia cu dascăli celebri: Perechides

şi Thales din Milet. Tiranul insulei Policrate i-a trimis

o scrisoare de recomandare faraonului egiptean la

plecarea la studii a tânărului.

A stat în Egipt douăzeci şi doi de ani, slujind la

templul din Theba, apoi avatarurile devenirii l-au purtat

prin Fenicia şi Babilon.

S-a reîntors acasă în jurul vârstei de 40 de ani, ca

un filosof pe deplin format.

Câte din teoriile sale sunt rezultatul geniului şi câte

sunt ecourile învăţăturii din sanctuarele de atunci ale

lumii, este greu de precizat.

Suntem cu toţii suma oamenilor şi lucrurilor cu care

ne-a fost dat să ne întâlnim în viaţă.

În viziunea lui Pitagora, numerele reprezintă

originea a tot ce există. Orice creaţie poate fi

recunoscută după număr.

A fost susţinătorul teoriei pământului ca sferă şi a

pământului ce se roteşte. A fost creatorul sintagmei

„cosmos”.

A studiat sunetele armonice descoperind legătura

dintre matematică şi lungimea unei coarde, arătând

că „micşorarea lungimii unei coarde duce la ridicarea

notei cu o octavă.”

Lui Pitagora îi datorăm uluitoarea teorie a „muzicii

sferelor”, prin stabilirea legăturii dintre sunetele

armonice şi particularităţile dinamicii „sferelor” cereşti,

stabilind armonia muzicală a unui univers care cântă.

În ultima parte a vieţii, Pitagora a plecat la Crotona,

oraş grecesc în sudul Italiei, unde a întemeiat Frăţia

Pitagoreică. O uniune nu neapărat ştiinţifică, nu

neapărat religioasă, nu neapărat morală, ci din toate

câte puţin la un loc. Dacă nu secretă atunci cel puţin

discretă cu o ierarhie strictă: Maestru, învăţaţi şi elevi

şi ritualuri de iniţiere. Vizând autodesăvârşirea şi binele

comunităţii. Şi, mai presus de toate, implicată în

politică.

În politică nu există inocenţi. În politică îţi asumi

riscuri.

Până la urmă au pierit cu toţii în foc. A scăpat doar

Pitagora, care părăsise cu puţin timp înainte Crotona,

şi doi dintre fraţi. Un alt episod cu bătaie lungă a vieţii

Maestrului.

Acum o sută cincizeci de ani, bey de Samos, pe

atunci teritoriu al Imperiului Otoman, a fost numit

boierul român Ion Ghica, absolvent al matematicilor

din Paris şi viitor scriitor. Era membru al unei organizaţii

la fel de discrete precum fusese la vremea ei Frăţia

Pitagoreică şi după prăbuşirea din 1848 fusese, cu

înalte şi extinse complicităţi, pus la fereală.

A stat şase ani ca guvernator al Samosului şi a

făcut treabă bună înainte de a se întoarce în ţară unde

avea să devină mai târziu, când s-au schimbat lucrurile,

prim ministru.

Dacă simbolul pitagoreicilor era pentagrama,

simbolul celor care l-au protejat pe Ghica, trimiţându-

l în Samos, era triunghiul.

Într-un triunghi dreptunghic, pătratul ipotenuzei este

egal cu suma pătratelor catetelor.

Aşa grăieşte celebra teoremă a lui Pitagora pe care

am învăţat-o cu toţii la şcoală.

a2 + b2 = c2

Pitagora
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„Mişcându-se, planetele cântă. Noi, care suntem încă de la naştere adânciţi în această muzică planetară, nu

o auzim, dar dacă ea ar înceta, am şti ce e cu adevărat liniştea.”
Pitagora
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MATEMATICA -
Ştiinţă şi artă prin ştiinţă

Am fost rugat de un foarte drag coleg să scriu
câteva rânduri despre matematică, pentru o revistă
literară. Preţ de o clipă, am ezitat. Ştiam că
solicitarea se baza pe aprecierea calităţilor mele
profesionale, ale statutului de inginer, în mod evident
prieten cu ştiinţele exacte şi cu matematica, şi mai
puţin pentru calităţile mele literare, pe care nici eu
însumi nu ştiu dacă le posed, iar dacă cumva le
am, au „zăcut nedescoperite” vreme de aproape
şase decenii. Această temere a creat momentul
ezitării mele, dar, am decis să purcedem la treabă.

Privit dintr-o perspectivă literară, sau într-un
cadru mai larg, prin prisma ştiinţelor socio-umane,
Matematica este o ştiinţă rece, exactă, concretă,
un indicator cinic al limitelor noastre, individuale
sau colective, pe care le acceptăm, sau pe care
adesea le refuzăm. Ar fi anost să încerc să reproduc
definiţia ei ştiinţifică. Utilizând „sfânta scriptură a
zilelor noastre”, adică internetul, cu câteva clicuri
vom găsi nişte definiţii mult mai literare, mai
elegante, aş spune eu. În treacăt fie spus, după
aprecierea mea, atotputernicul spaţiu virtual al
internetului este 50% tehnologie şi 50%
matematică, o matematică modernă, extrem de
aplicată, dar tot matematică. Revenind la definiţii,
marele matematician şi fizician francez Henri
Poincaré spunea „matematica este arta de a da
acelaşi nume unor lucruri diferite”. Trăitor la
îmbinarea secolelor XIX-XX, adică în mijlocul
perioadei a ceea ce istoria a numit „la belle
epoque”, definiţia lui subtilă este influenţată de
mentalitatea acelei epoci. Polonezul Ştefan
Banach, părintele „spaţiului Banach” a spus despre
matematică că „este o ştiinţă a analogiilor”. Un
mare matematician rus, Yuri Manin, contemporan,
a spus că matematica „este un triumf al
metaforei”. Ermetică, prin natura ei intrinsecă,
matematica este ca o expediţie dificilă spre un
tărâm al făgăduinţei, unde odată ajunşi vom
descoperi o lume minunată. Odată pătrunse
secretele ei, matematica ne va releva povestea

„uneia dintre cele mai fascinante discipline” este
pledoaria de o viaţă a matematicianului şi poetului
Solomon Marcus.

Dintr-o perspectivă actuală, aş defini matematica,
parafrazând câteva versuri, ale unui poet proletcultist
care nu merită să fie pomenit, versuri devenite slogan
al trecutului regim:

„MATEMATICA e-n toate
E-n cele ce sunt
Şi-n cele ce mâine vor râde la soare”
Aş porni contextul spaţial al ultimului vers, amintind

că în momentele magice, în care toată planeta se uita
uimită la primul pas pe lună al unui om, am aflat, şi
sper că „lumea” nu a uitat, că această performanţă
ştiinţifică şi tehnologică a fost posibilă şi datorită
calculelor matematice, ale unor ecuaţii diferenţiale
foarte complexe care au determinat cu mare exactitate
traiectoria navei cosmice, la ieşirea şi mai ales la
intrarea în atmosfera terestră, unde o deviaţie de un
grad putea să transforme expediţia într-o catastrofă,
topind nava cosmică în câteva secunde. Revenind la
parafraza citată, îndrăznesc să afirm că într-adevăr
matematica este prezentă, mai mult, este omniprezentă
în tot ce ne înconjoară. De foarte multe ori această
prezenţă este intuitivă, detectabilă şi de ochiul neavizat
al nespecialistului. Este evident, pentru tot omul de
rând, că în spatele marilor realizări edilitare şi
tehnologice stau calcule matematice complicate şi
precise, fie că vorbim de minunile lumii antice, temple
sau piramide egiptene, poduri sau grădini suspendate,
ori ne referim la minunile lumii moderne, zgârie-norii
sau podurile suspendate care ne taie respiraţia. Chiar
şi în lipsa unor cunoştinţe tehnologice elementare
intuim că „smartphone-ul” este „deştept” şi pentru că
ştie ceva matematică. Dar matematica îşi face loc şi
în elemente de cotidian unde o descoperim doar cu
ochiul iniţiatului. Estimării referitoare la datele
economice de referinţă, creştere economică, curs de
schimb, deficit comercial sunt rezultatul unor modele
matematice complexe. Multitudinea de oferte
promoţionale, din orice domeniu (de la telefonie mobilă
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la electrocasnice) sunt fundamentate pe calcule
statistice care aproximează cu mare exactitate numărul
clienţilor care vor accesa oferta, precum şi impactul
asupra vânzărilor. Previziunile meteorologice sunt tot
rezultatul unor modelări matematice, prin care o
cantitate imensă de date de intrare, furnizată de sateliţi,
este prelucrată pe sisteme de calcul cu puteri
impresionante, iar acest rezultat îl primim sub forma
banalului buletin meteo. Rezultatul sondajelor de opinie
este dat de calcule statistice care aleg eşantionul şi
ponderează rezultatele. Chiar şi grupul de prieteni, din
reţelele de socializare, cu care interacţionăm
preponderent, este rezultatul unor algoritmi prin care
aplicaţia însăşi încearcă să ne intuiască gusturile şi
obiceiurile. Astfel, postările noastre sunt direcţionate
către acest grup, iar noi la rândul nostru suntem
informaţi cu prioritate despre postările lor. Despre
puterea matematicii în cotidian este relevantă o dispută
americană relativ recentă. Cu ocazia recensământului
din 2000, dacă nu mă înşeală memoria, în Statele Unite
s-a pornit o controversă. S-a demonstrat atunci că un
recensământ realizat pe bază statistice, de un institut
specializat, ar fi de 10 ori mai ieftin şi ar obţine rezultate
mai exacte, dată fiind mobilitatea mare a americanilor.
S-a optat în final pentru un recensământ clasic, numai
din respect pentru dreptul cetăţeanului de a fi un individ
identificabil şi numărabil, şi nu un element de eşantion.
Să reţinem totuşi, enunţul că soluţia matematică ar fi

fost mai exactă nu a fost contestat de nimeni.
Dar matematica nu se limitează la tehnologie,

sateliţi, construcţii, economie sau facebook.
Matematica este prezentă şi în artă, dacă nu cumva în
forma ei intrinsecă este chiar artă. Am amintit deja de
profesorul Solomon Marcus. Din liceu ştim că Ion
Barbu, părintele Rigăi Krypto şi al laponei Enigel a
fost în viaţa de toate zilele eminentul matematician
Dan Barbilian, profesor universitar, doctor, membru al
Academiei Române. Şi cazurile de art işti
matematicieni nu se termină aici şi nu s-au limitat la
poezie.

Pe de altă parte, mai interesantă îmi pare
apropierea instinctivă de lumea matematicii a unor
artişti fără studii în domeniul ştiinţelor reale.

Operele lor par a fi rezultatul unor funcţii, ecuaţii şi
grafice matematice complicate, dar sunt doar rodul
unor genii creatoare. Matematicianul din mine, sau cel
din noi, nu poate să nu admire geometria perfectă a
Coloanei infinitului sau curba păsării măiastre a lui
Brâncuşi, care vine ca o reprezentare a unei funcţii
universale secrete, ca o piatră filozofală a matematicii
pure. Şocante de-a dreptul prin matematica vizuală
prin care o transmit sunt operele lui Vasarely.
Geometria ciudată a lucrărilor lui Escher impresionează
deopotrivă şi îndrăgostitul de artă şi iubitorul de
matematică. Dar pentru creaţia artistică a matematicii
nu este nevoie de genii. Simpla reprezentare grafică a
unor serii Fourier sau Laplace, ce-i drept inspirat
colorată, a produs o serie de postere foarte apreciate,
des folosite pentru un decor de tip office. Dacă
matematica în sine poate să producă artă plastică, după
cum am văzut, mai utile par azi aplicaţiile matematicii
în arta plastică. Pe baza unor softuri şi analize
matematice, operele marilor pictori pot fi verificate şi
eventualele falsuri pot fi depistate. Vorbim de falsuri
foarte reuşite, de multe ori contemporane cu artistul,
care vreme de secole au fost considerate originale.
Astăzi, cu ajutorul tehnologiei şi al algoritmilor, tabloul
este scanat, împărţit în mii de pătrate mici, care sunt
analizate cu simulatoare de inteligenţă artificială.
Astfel se determină efectiv tehnica artistului la nivel
de mişcare de penel, şi chiar şi o copie perfectă poate
fi invalidată pentru că matematica a descoperit o „mână
falsă”.

Nu ştiu dacă toate aceste gânduri, adunate cam
neorganizat şi ne-matematic, se califică pentru un
articol de presă literară. Ele vin simplu din pasiunea
pentru ştiinţele exacte a unui iubitor de frumos, care,
din deformaţie profesională, vede relaţionări
matematice şi acolo unde ar trebui să fie doar simplă
emoţie.

Constantin Brâncuşi, Coloana infinitului
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Când bunul meu prieten Nicolae Bacalbaşa mi-a vorbit despre intenţia de a dedica un număr al revistei
Dunărea de Jos, al cărei cititor fervent sunt, legăturilor dintre matematică şi literatură, rugându-mă să-i dau
câteva texte inspirate din lumea cifrelor şi teoremelor, am ezitat. Mi-am dat, apoi, seama că în poeziile mele se
regăsesc tot felul de termeni care vin din matematică: asimptotă, omotetie, sistem neinerţial, şirul lui Fibonacci,
banda lui Moebius, ba chiar şi teoreme ale continuităţii, cum este teorema lui Darboux, teorema incompletitudinii
a lui Kurd Gödel sau teorema nedezlegată a câmpurilor unificate. Astfel încât m-am hotărât să răspund
invitaţiei doctorului Bacalbaşa, trimiţând spre tipar câteva dintre poeziile mele, unele scrise chiar prin anii ’80,
pe vremea când eram student la Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti.

Am avut la matematici dascăli foarte buni, dar unul dintre ei a fost cu totul special, şi anume profesorul de
analiză matematică Solomon Marcus. Care, într-un mod năstruşnic, mi-a devenit profesor şi în ce priveşte...
poezia! La examenul din anul doi, profesorul Marcus s-a arătat nemulţumit de faptul că nu sunt suficient de
riguros în ce priveşte notaţiile şi mi-a pus nota şapte. I-am răspuns că poate asta se datorează faptului că scriu
poezii şi sunt mai puţin minuţios la detalii. Ceea ce pentru mine ar fi trebuit să fie o circumstanţă atenuantă,
s-a dovedit pentru Solomon Marcus una agravantă. Mi-a replicat că, dimpotrivă, un poet trebuie să fie extrem
de riguros şi că poezia, pentru a construi metafore, trebuie să pornească de la o temeinică cunoaştere a
realităţii. Drept pedeapsă, mi-a schimbat nota din şapte în şase! Multă vreme după aceea, de câte ori ne
întâlneam, academicianul îşi amintea de istoria aceea şi ne amuzam împreună. Îmi manifest speranţa că
cititorii vor fi mai îngăduitori şi vor concluziona că am învăţat ceva din mustrarea/povaţa pe care mi-a dat-o
acum mulţi ani profesorul Solomon Marcus.

Eu şi izotopul

Stăm pe marginea gropii, ca doi înţelepţi,
eu şi izotopul de carbon paisprezece.
Eu, desenând cu degetul în ţărână.
El, înjumătăţindu-se, cu ochii sticlind.
Nimic nu e mai frumos ca o poveste spusă
de o groapă mai veche.
De aceea nu-mi place oraşul,
mormintele lui sunt mereu proaspete
şi lipsite de viaţă.
Deci, iată-ne, la marginea gropii de peste lizieră,
eu, tot crescând, căci în imaginea mea despre lume
e mereu încă ceva de spus,
el, micşorându-se întruna, căci jumătatea,
oricât de mică ar fi,
îşi conţine propria jumătate.
Astfel există un acelaşi punct şi o aceeaşi clipă
(potrivit teoremei lui Darboux)
în care eu şi izotopul de carbon paisprezece
ne întâlnim pe marginea vechii gropi,
unde oasele sunt puse ca şi cum cineva
anume le-ar fi rânduit după moarte.
Alături, o bucată de silex şi un zeu strâns în cârpe,
şi el numai oase, cu carnea demult mistuită.
(Pe vremea când se inventau unii pe alţii,
zeii şi oamenii aveau aceeaşi vârstă.)
Şi, iată, lângă celelalte, cuvântul: izotopul
spune că are peste zece mii de ani.
E atât de vechi încât cel care l-a rostit prima oară
nici nu ştia ce înseamnă.

Bătrânul computer

Dacă nu cumva computerul îşi râde de mine...
Mă priveşte cu îngăduinţa celui care nu sângerează,
pe mine, care nu ştiu cum să-mi împart sângele
între cele două jumătăţi, de victimă şi călău.
Simt uneori nevoia să-l închid - shut down cum se
zice
într-o limbă care te-ajută să nu mai gândeşti -
dar mi-e teamă de întunericul în care m-aş cufunda
repetat de semnele obsesive ale biţilor - copy paste.
Chipul meu repetat ca într-un labirint de oglinzi
în care numai sinuciderea face diferenţa.

Mă priveşte cu singurul ochi de ciclop făurar
în care pixelii îmi cos, fiecare, câte un petic de trup.
Pentru el memoria e o deprindere, ca drumul spre casă.
Îşi aminteşte de mine de pe când eram foarte tânăr,
cu părul negru şi semnul rodiei pe piept,
scrijelind pe tăbliţe de lut la Ninive,
apoi de scribul în formă de lotus, de papirusul lui,
de sulurile scrise pe jertfele Mării Moarte,
de incunabulele veacurilor de mijloc şi de cărţile
bătrânului Gutenberg,
de e-book-urile veacului de margine

împovărat
de a fi scris mai mult decât se poate uita.
Computerul mă priveşte cu îngăduinţa celui care nu
sângerează,
pe mine, omul, o descoperire relativ recentă.
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Pietà

pe urmele noastre pulsează stele lumini vapori de
mercur

un imens centonaf
în vârful căruia se topeşte o femeie de ceară
miezul ei rămâne perpetuu acelaşi ca un coral

de johann sebastian bach
un fum albăstrui se ridică o lume aidoma

o omotetie celestă
ducându-mă cu gândul la punctul spre care
moartea mea e doar o traiectorie convexă
un fum albăstrui o femeie care se subţiază cu
fiecare atom

al trupului ei neatins
risipindu-ne pe umeri pe braţe o lumină fecundă un
sigiliu

care se desface molcom dinadins
şi o simţeam plângând ne apropiam tăcuţi manihei
       primind câte o lacrimă în palma întinsă
              şi adormind pe rând fiecare
                     în braţele ei

Proiecţie

în seara aceea neinerţială de vară
eram fericiţi săream aproape demenţi
peste blocuri maşini peste gara de nord
peste coordonatele lui Lorenz
trupul meu fugar de pe roata olarului

se mai rotea încă
tot mai larg ca un arc de ceasornic strâns dureros

de întâia poruncă
şi unde zvelţi fiind şi atingându-ne fericiţi
păşeam imperfecţi printre sfere
atât de sus încât din locul acela
zborul păsării ni se părea tot cădere
timpul se calcifia aburind albăstrui
şi un cristal limpede rămăsese secunda
în seara aceea secetoasă de vară pe când
singura apă care mai curgea era umbra

Melancolia ca asimptotă

La capătul drumului mă aştepţi tu, melancolie,
cea mai palidă umbră,
cea mai frumoasă dintre femei.

Eu sunt mai ales ceea ce nu am putut împlini.
Inima mea e un nod în care se strâng

toate dorurile,
ca şerpii din tindă strânşi către seară
în jurul blidului dulce cu lapte.
Nici o sferă nu e atât de perfectă
să mă legene în rotunjimile ei,
nici un drum nu e îndeajuns de lung
să pot ajunge la capătul lui,
acolo unde mă îmbrăţişezi tu, melancolie,

cea mai subţire lumină
cea mai frumoasă dintre femei

Pălăria domnului Fibonacci

hop! şi iepurele ţâşneşte din pălărie
un bulgăre alb şi pufos se ghemuieşte

cu teamă
un joc al privirii e totul

un joc
noi privim iepurele cu nedumerire
el priveşte pălăria ca pe o mamă

lepus domini veşnică jertfă
din sângele lui

pe câmpul înverzit picură macii
alt iepure se adaugă celui dintâi

şi apoi încă doi
maica lor, pălăria - tatăl lor, Fibonacci

încât în jur se văd numai iepuri
în faţa umbrelor mari se strâng

unii într-alţii, piticii
buzele tremurând nu scot niciun sunet
frica umple ca un abur văzduhul
bătrânul cantor ne-nvaţă arta fricii

mi se face deodată dor de lupi
şi de vulpi

de ochii scăpărători, de spinările treze
de urletul care rupe văzduhul spre stele

te rog, domnule Fibonacci, dă pălăria jos
şi lasă iepurii să se împuţineze...

Înălţarea prin păcat

sunt tu fără să ies din marginile trupului meu
eşti eu fără să ieşi din marginile trupului tău

POEZIE
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călătorim pe un fel de bandă a lui Moebius
într-o lume nemărginită, deşi înţesată

de frontiere

ca şi cum ar fi fost odată ca niciodată
totul în jur cădea neîncetat

răzbeam contra vântului, ne şfichiuia faţa
cu ghearele lui de jivină

       totul în jurul nostru cădea numai noi
ne înălţam în păcat

       fiecare îşi mângâia faţa atingând
       obrazul celuilalt

        fiecare se închina la zeul iubirii
     care era celălalt

         simţeam pe buze fructul
pe care tu îl muşcaseşi

        şi apa pe care eu o beam o simţeai
ca pe un sărut răcoros

ultima oară am făcut dragoste pe când ne învârteam
ca nişte dervişi

ultima oară când am fost nebuni a fost prima oară
când am fost mai nebuni

    sub tălpile noastre se sfărâma în cioburi
    tot ce fusese până atunci interzis

fiecare şoaptă de dragoste era o palmă
peste corectitudinea lumii

nu aveam nevoie de energiile voastre,
    noi aveam energia noastră unplugged

vom fi iertaţi, căci am păcătuit cu ochii închişi
şi dacă nu ne vom putea trăi visul aievea
    măcar vom putea trăi aievea în vis

Chat
 
te iubesc în singurul fel omenesc
chiar dacă ţi-o spun în numeroase feluri
 
se poate să ne fi întâlnit într-o toamnă mai veche
ţi-aş fi dăruit un colier din colţii lucioşi
ai ursului peşterii vânat pentru tine anume
un bulgăre de sare sau o cunună de mirt
un pumn de piper mai scump ca argintul
sau o salbă când şarpele cu penele albe

iese din valuri
 
ţi-aş fi cules flori potrivite pentru orice-anotimp
 
dar acum îţi scriu pe messenger despre toate astea
ca şi cum toţi bărbaţii te-ar iubi doar pe tine

dar numai eu sunt alesul
iar chipul pe care-l imaginez desenat
de pensula subţire a lui Hokusai

ţi-l descriu într-un hai-ku pe twitter
 
suntem mirii care plutesc peste acoperişuri
deşi fiecare peste acoperişul lui
 
te-am întâlnit pe chat, aşa că poţi lua
orice înfăţişare gândesc despre tine
şi tot pe chat am vorbit îndelung despre noi
am făcut chiar şi dragoste fără prejudecăţi
iar dacă am fost sinceri până la capăt
am avut orgasm în acelaşi timp
 
în ţara din oglindă orice e posibil
am putea chiar să avem un copil, de ce nu,
el ne-ar spune pe whatsapp, în grup de prieteni,

dintre mama şi tata
      pe cine iubeşte mai mult
 
e noapte şi plutim peste acoperişuri
vine prima zăpadă şi nu înţeleg
cum de cerul întunecat lasă să cadă
o ninsoare aşa luminoasă
 
îţi scriu pe messenger despre toate astea
 cu nostalgia că retrăiesc
                    nopţile albe

Visul

Mă visez ţopăind,
înveşmântat şi împopoţonat ca dracul gol.
Tobele se-ntind, gata să crape, în aer şi foc
se zvârcolesc şerpi, atârnă ca nişte ştreanguri de
cer.
Nimic nu mai seamănă cu nimic, doar urma mea
stângă
e la fel ca urma mea dreaptă, despicată în două.
Un bun prilej, s-ar spune, să asculţi Evanghelia.
Acolo nimeni nu suflă o vorbă despre visele lui Iisus.
Poate că a visat şi el, ca şi alţi oameni, ca noi.
Şi-a visat, de pildă, părinţii,
dar asta ar fi stânjenit peste poate dogmele
marilor teologi.
Poate că a visat lucuri altminteri imposibile, precum
teoria câmpurilor unificate.
Sau poate că nu a visat, ci şi-a trăit
visul aievea.
De două mii de ani căutăm, printre firimituri
ori printre cutele pernei, o fărâmă măcar
din visele Lui.
În tot acest timp mă visez ţopăind,
plutind, alergând, niciodată murind,
ba chiar uneori mă visez că visez,
şi visul meu se întâlneşte pe drumul Damascului
cu visul lui Iisus.
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„Soljeniţîn, Aleksandr (n. 1918). Autor de povestiri,
romancier şi eseist, Soljeniţîn este unul dintre cei mai
celebri scriitori ruşi moderni. El este autorul a trei
faimoase opere despre gulagul sovietic, sistemul
lagărelor de muncă forţată: Primul cerc, O zi din viaţa
lui Ivan Denisovici şi romanul documentar
Arhipelagul Gulag. În 1970 a primit Premiul Nobel
pentru literatură.

Absolvent strălucit al Facultăţii de Fizică şi
Matematică a Universităţii din Rostov, Soljeniţîn a
luptat ca ofiţer de artilerie în cel de Al Doilea Război
Mondial şi înainte de terminarea războiului a trăit
experienţa care i-a fasonat o mare pate din viaţa şi
scrierile lui de mai târziu. Arestat în 1945 pentru vina
de a fi făcut nişte comentarii nefavorabile despre Iosif
Stalin, într-o scrisoare particulară, el a petrecut
următorii opt ani în gulag, unde a început să scrie - în
secret - şi alţi trei ani în exil în Kazahstan. În cursul
anilor ’50 a urmat un tratament pentru cancer, ceea
ce a condus finalmene la romanul lui Pavilionul
canceroşilor.

Premierul Nikita Hruşciov însuşi a făcut mai târziu
nişte comentarii despre împrejurările publicării lucrării
O zi din viaţa lui Ivan Denisovici. După ce reuşise
cu câţiva ani mai înainte să interzică celebrul roman
Doctor Jivago al lui Boris Pasternak, Mihail Suslov,
veteranul şefiei ideologice a partidului
comunist, s-a opus publicării lui Ivan
Denisovici. „Cum o să priceapă oamenii
asta?”, l-a întrebat Suslov pe Hruşciov,
după cum relatează acesta din urmă.
„Cum o să înţeleagă ei?” De data
aceasta, însă, Hruşciov - care fusese
deranjat de publicitatea internaţională
nefavorabilă făcută URSS ca urmare a
interzicerii romanului lui Pasternak şi a
obligării autorului de a refuza Premiul
Nobel pe 1958 pentru literatură, şi care,
de asemenea, dorea oarecum să nu mai
întindă aşa de tare coarda controlului
asupra literaturii - a aprobat publicarea
lui Ivan Denisovici în revista literară
sovietică „Novîi Mir”, o decizie care i-a supărat pe
nişte conservatori. Aceasta şi, ulterior, mai multe alte
povestiri l-au făcut pe Soljenitîn celebru în Europa şi
America.

Dar la un moment dat parametrii situaţiei sale au
început să se schimbe. Demiterea lui Hruşciov în 1964

şi venirea la putere a lui Leonid Brejnev au adus în
URSS ceva dintr-un climat politic şi intelectual
neostalinist. Operele ulterioare ale lui Soljenitîn au fost
interzise, iar el a fost ponegrit în presă (deşi virulenţa

atacur ilor sale publice împotriva
partidului comunist pentru multele
ticăloşii ale acestuia este foarte probabil
că n-ar fi fost înghiţită nici de Hruşciov).
În februarie 1974, după publicarea în
Vest a primului volum al romanului
Arhipelagul Gulag, Soljenitîn a fost
expulzat din Uniunea Sovietică - fiind
prea eminent, se pare, pentru ca regimul
Brejnev să-i aplice metoda curentă a
internării în psihuşka, adică a închiderii
într-un spital psihiatric ca suferind de
vreo afecţiune precum „iluzii reformiste
paranoide”. În 1976 Soljenitîn s-a stabilit
în orăşelul Cavendish (districtul Windsor,
statul Vermont).

Soljenitîn era un disident de un tip special - nu un
liberal precum Andrei Saharov sau un marxist-leninist
care nu voia decât să facă sistemul să funcţioneze
mai bine (aşa cum, într-o oarecare măsură, erau şi

*

(continuare în pagina 42)
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În ceea ce mă priveşte, resimt ca o umilinţă neştiinţa
mea de elineşte, neputinţa în care mă găsesc de a
proba, ca pe un ban de argint, sunetul ce emit în original
imnurile către Demetera, tragediile lui Eschil, versurile
lui Teocrit. Ceva mai mult, sunt gata s-o recunosc
public, cu o singură condiţie. Umaniştii clasici să
declare şi ei imediat, că resimt ca o umilinţă egală şi
vinovată, necunoaşterea Elementelor lui Euclid,
Stoicelor lui Apollonius din Perga, Colecţiilor
Matematice ale lui Pappus. Dar umaniştii clasici nu
vor să ştie de aşa ceva.

Totuşi gîndirea greacă se exprimă nu numai mitic,
în Fabulă, dar şi direct, în teoreme. Poarta prin care
poţi aborda lumea greacă, - fără de a cărei cunoaştere,
după părerea mea, cultura cuiva nu poate fi socotită
complectă, - nu este obligatoriu Homer. Geometria
greacă e o poartă mai largă, din care ochiul cuprinde
un peisagiu auster, dar esenţial.

Această poartă ni se deschidea nouă acum 40, mai
exact acum 44 de ani. Noi refăceam rapid experienţa
intelectuală a acelor mari geometri. Ne instruiam
despre proporţii, cu Thales şi Euclid; regîndeam teoria
polarelor cu Apllonius; cu Archimede măsurăm ariile,
cu Platon ne miram de incomensurabilitatea diagonalei
pătratului prin diagonală şi poate concepeam naiv, dar
poetic, vreo doctrină a reminiscenţei, pentru explicarea
contradicţiilor numărului iraţional. Tot cu Platon
contemplam cele 5 existenţe perfecte, poliedrele
regulate, a căror unicitate ne intriga desigur, fără a fi
în stare să-i înţelegem sensul adînc.

Le-am uitat toate acestea? - Nu face nimic. Cultura
este, după definiţia nu mai ştiu cui, ceea ce rămîne
după ce ai uitat tot, - aşadar virtualităţile, predispoziţiile.
Ea e superioară instrucţiunii, şi făcută din cunoştinţe;
e, oarecum, saltul ei calitativ. Primele impresii
luminoase, pe care ochiul le primeşte în pruncie nu se
regăsesc în memorie. Dar asta nu înseamnă că sunt
pierdute. Sunt undeva, la temelia fiinţei, formează
individualitatea noastră, modul nostru de a reacţiona.

Se poate vorbi de un umanism modern, de un sistem
complect de cunoştinţe capabil să formeze omul, bazat
însă pe matematică? Sunt convins că da. Ba chiar,
cum ştiţi, între două spirite din toate punctele de vedere
asemenea cel care are de partea lui geometria va
triumfa totdeauna. Singura slăbiciune a unei atari
judecăţi este că o făcea un geometru.

...Ce distinge umanismul matematic de umanismul
clasic? În două vorbe: o anume modestie de spirit şi
supunerea la obiect. O formaţiune matematică, chiar
dacă se valorifică literar, aduce un anume respect
pentru condiţiile create în afară de noi, pentru
colaborarea cu materialul dat. Dacă, de exemplu, după
o perioadă de activitate literară în nemţeşte, cineva
înzestrat cu o atare formaţiune va fi adus de
împrejurări să scrie în franţuzeşte, îşi va acorda
inspiraţia cu geniul limbii celei noi, nu va brutaliza limba
cea nouă cerîndu-i cu orice preţ efecte proprii limbii
germane.

Această condiţionare a conţinutului de către
conţinător e opusul spiritului cabotin, care e tirania
clişeului. Cabotinismul în geometrie nu e posibil, se
confundă cu stupiditatea. Un geometru euclidian, care
într-un sistem de axiome schimbat s-ar încăpăţîna să
obţină aceleaşi teoreme (de exemplu: teorema lui
Pitagora, în geometria lui Lobacevski), ignorează
ABC-ul meşteşugului.

Cu toate acestea am văzut adesea romancieri care
cer prozei efecte lirice, poeţi care vor să rivalizeze în
versuri cu oratorii sau cu autorii didactici.

Deci: veracitate, modestie a spiritului, supunere la
obiect, iată caracteristicile unei formaţiuni matematice.
Mai mult încă: putere de a cuprinde un complex întreg
de elemente într-o singură privire, spiritul de sinteză
într-un cuvînt. Fără de această facultate, reţinerea şi
redarea unui raţionament nu e posibilă. Fiecare spirit
e capabil de raţionamente locale, de trecerea de la un
silogism la un altul. Dar de orientarea ca o armată de
argumente în mers, a unui sistem de silogisme, după
un plan final, mult mai puţine.

Cunoştinţele de altă dată, fără sforţări speciale, nu
le vom recăpăta! Dar putrezirea lor a eliberat esenţele
celei mai subtile gîndiri, aceea a vechilor geometri
greci. Aceste esenţe ne umplu şi ne învie. Tot modul
nostru de a fi e impregnat de ele. De aceea ne putem
considera cu drept cuvînt umaniştii cei noi, umanişti
moderni; nu opuşi, dar, sigur, distincţi de umaniştii clasici.

(fragmente dintr-un text inedit)
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Joc secund
Din ceas, dedus, adîncul acestei calme creste, 
Intrată prin oglindă în mîntuit azur, 
Tăind pe înecarea cirezilor agreste
În grupurile apei un joc secund, mai pur.

Nadir latent! Poetul ridică însumarea
De harfe resfirate ce-n zbor invers le pierzi, 
Şi cîntec istoveşte: ascuns, cum numai marea
Meduzele cînd plimbă sub clopotele verzi.

Ut Algebra Poesis
[for Nina Cassian]

by Ion Barbu
In my young days I strolled the lanes of Gottingen -
Where Gauss, beneath arched canopies of leaves,
Sealed once for all the vaults of higher geometries -
And curved a poem toward its last quatrain.

For easy Eden I scorned the learned muse
And nights without restraint unraveled me
As they drew forth a hook-nosed, exposed Eve
With hobbling gait and writing style abstruse.

I failed to see the transience of genius. The guilt is
mine...
But for the Second Coming I watch and am
prepared
To turn the magic helmet against my fevered head.
     
And algebraist Emmy, both common and divine,
Whose priest and standard-bearer I would dare
emerge,
Surpasses Nina - transcendental and indescribably
fair!
translated by Sarah Glaz and JoAnne Growney
(2005)

Ion Barbu, desen de Marcel Iancu în 1925,
după cura de dezintoxicare a poetului

Ion Barbu, desen de Marcel Iancu în 1930
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Deschis mai multor orizonturi, Cezar Avramescu se simte şi în poezie la el acasă.
Temperamental, el se află la antipodul acelui soi de intelectuali aşa-zişi specializaţi,
care ştiu tot mai mult despre tot mai puţine lucruri. Năzuinţa tipului de intelectuali
pe care-l reprezintă Cezar Avramescu este de a şti cât mai mult despre cât mai
multe lucruri.

Ca studenţi ai Universităţii din Iaşi, colegi de leat şi vecini de facultate, ne întâlneam
des şi de fiecare dată admiram vibraţia sa sufletească, tensiunea ideilor, o
efervescenţă creatoare, dinamismul şi freamătul gândului - calităţi care se simt şi în
lirica sa. Îl puteam vedea şi la cenaclurile literare (el neputându-mă însă zări la
cercul de matematică, pasiunea sa dominantă). Cu o discreţie rară, el şi-a tăinuit
poeziile de atunci şi de mai târziu, pe care întâmplarea a făcut să le citesc şi să-l
conving să le dea la lumină. Aproape fiecare poem are virtuţile unei arte poetice,
apărând ca o cristalizare a unor nelinişti şi căutări şi ca un program în zona

inefabilului.
Îmi place, în aceste poezii, rigoarea metrică de geometrie, care încearcă să pună ordine şi exactitate în

lumea imprecisă a simţirii. Universul este cel clasic, tradiţional, bunul şi generosul modernism de altădată, care
cuteza cu măsură şi visa cu bun simţ. Cunoscător profund al lui Eminescu şi Arghezi, al lui Baudelaire şi
Verlaine, poetul craiovean trece firele inspiraţiei prin războiul de ţesut al teoremelor, postulatelor şi mulţimilor
vide.

„E-atât de-naltă noaptea, încît motiv n-ar fi,/ Să ne-ntristeze-atâta o zi care s-a dus,/ Căci răsărit
succede oricărui dus apus,/ Dar ziua ce urmează e, totuşi, altă zi.”

Un matematician care ştie să se încarce de nelinişti, întrebări şi melancolii nu poate fi decât bine venit în
poezie. Oare să fi lăsat Ion Barbu un testament, în care să vorbească de posibilii moştenitori ai săi în cele două
laturi netangente: poezia şi matematică?

Avramescu ar putea fi unul dintre aceştia.
Marin Sorescu, ianuarie 1990

Vis albastru
„A prins albastru-n braţe şi-l leagănă mereu”

Ion Pillat

Răcoarea căror ţărmuri visa-vom din nou oare,
În noaptea asta-naltă şi tristă, ca un dor,
Din care ostrov tainic, parfum de pomi în floare,
Ne va aduce vântul, eternul călător.

Din care-ndepărtată şi mult visată mare,
Din care golf albastru, scăldat în valuri large,
Va poposi în preajmă ciudată murmurare,
Ce-o-ngână-n noaptea tristă truditele catarge.

La ceas adânc de noapte, la ceasul mândru când,
Chiar astre obosite, dispuse semisferic,
Se hotărăsc, în fine, să plece rând pe rând,

Când zorii despărţi-vor lumina de-ntuneric,
Iubirea mea absurdă, insinuată-n gând,
Va încălzi pământul, precum un soare blând.

Un soare blând
La ceasul când
Transpare-n gând,
Dorita mare,
Cu-a ei răcoare,
Şi gust de sare,

Miros de alge,
Zvon de catarge,
Şi valuri large,
Şi golf albastru,
Sub blândul astru,
Bătrân sihastru,
Decor feeric,
De vis himeric,
Transpus în gând,
De-un vis flămând,
Sub soare blând,
La ceasul când...

Vis curat
În universul nostru tridimensional,
Având ca axe spaţiul şi timpul, şi visarea,
Ne frământăm într-una, cum se frământă marea,
Când vânturi pătimaşe gonesc din val în val.

Supuşi de zodii strâmbe, dar parţial admise,
Încovoiaţi de forţa unor atracţii moi,
Adesea ne e teamă ca să privim în noi,
Şi setea de lumină ne-o potolim cu vise.

Tot căutând limanuri în mări inexistente,
Ne-adăpostim de vânturi în golfuri ireale,
Ne îmbătăm cu apa izvoarelor banale,
Şi ne petrecem viaţa în rugi incoerente.
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Zdrobiţi ne sunt genunchii de lespedea prea dură,
Pe care ne-nchinarăm la nişte zei păgâni,
Zdrobiţi suntem pe faţă, pe suflete, pe mâini,
Şi de atâta rugă avem doar răni în gură.

Sătui de zei flămânzi, veni-va clipa, poate,
Când vom sălta genunchii şi fruntea din noroi,
Şi sloboziţi de patimi vom regăsi în noi,
Răcoarea parfumată a viselor curate.

Şi, cine ştie, poate ne-om regăsi şi noi!

Vis visat
De vrei să torci lumina şi s-o-mpleteşti în vers,
Durând veşmânt de slovă gândirii necesare,
Nu căuta direcţii şi sensuri liniare
În acest timp albastru, când totul e invers.

Ci doar inversiunea transformă dreapta-n cerc,
Perfecte şi rotunde alcătuiri de puncte,
Lăcaş de tihnă mută dorinţelor cărunte,
Şi-a clipelor pierdute, ce peste noi se trec.

Luminile prea rare ce izvorăsc din noapte,
Peste idei şi vise, ortogonal căzând,
Se sting fără să poată să se reflecte-n fapte.

Prin doruri şi căinţe transpare, când şi când,
Lucirea neştiută a viselor visate,
Pe care, cu grăbire, o ferecăm în gând.

Şi totuşi mai visăm, aşa, din când în când!

Ah, câte!
Ah, câte ploi dorite în nori stau ferecate,
Şi cât le-aştept să vină, năvlanice-n şuvoi,
Să spele lumea asta de uri şi de păcate,
Să cureţe noroiul şi zgurile din noi!

Paralelism
Mă întristează soarta acelor drepte care,
Păstrând mereu aceeaşi distanţă între ele,
Menite-s pe vecie să fie paralele,
Şi să-şi urmeze calea în tristă-nsingurare.

Urăsc paralelismul, căci el separă vise,
Negând potenţial posibile-ntâlniri,
Atenuând elanul timidelor iubiri,
Determinând gândirii cărările prescrise.

Dar şi mai mult mă doare destinul celor care,
Călătorind prin viaţă pe sub aceleaşi stele,
Au visele, dorinţe şi gânduri paralele,

Dar îşi urmează calea în tristă-nsingurare.

Dar cine e de vină vom şti noi cândva oare?

Curriculum vitae
Nimic din ce-i în juru-mi nu mi-e străin, şi clipa,
Măsură strâmtă-a vieţii am risipit-o darnic,
M-am risipit în multe, dar nu a fost zadarnic,
Bogat mă simt acuma, căci n-am cerut nimica.

Bogat sunt în iubiri, în cântece, culori,
În amăgiri curate, ascunse-n vise, flori,
În gustul fără seamăn al vinului ales,
În muzici de cuvinte ademenite-n vers.

Ce blândă e tristeţea celor ce-au fost odată,
Şi amintirea caldă din când în când le-nvie,
Dar cel mai mult mă dor, şi numai câteodată,
Acele lucruri care ar fi putut să fie.

Vine-o toamnă
Cad frunze iarăşi în grădină!

Dar vine toamna-aceea când,
Cad frunze-n tine, şi e vânt,
Şi-n miezul orelor târzii,
Aştepţi ceva, dar ce, nu ştii.

Ba ştii, dar speri că n-o să vină!

Umanizare
Surâsuri inversate, cu trudă distilate
Prin reci şi arcuite contururi labiale,
Pot încânta, desigur, structurile ovale,
Şi vidul absolut al formelor pătrate.

Gândind cu alte gânduri, mâncând cu alte mâini,
Visând la alte vise, vorbind cu alte guri,
Contaminaţi de patimi, de frică şi de uri,
De propriul nostru suflet am devenit străini.

Dorinţe divizate, sumate pot grăbi,
Determinarea clipei din timpul periferic,
Ce va convinge noaptea să se transforme-n zi!

Şi iarăşi conjuga-vom prezentul la „a fi”,
Ne vom spăla pe suflet cu-n detergent esteric,
Şi-l vom usca la soare, când el se va ivi.

Dar asta numai după ce ne vom regăsi!

* poezii din volumul Nelinişti, Cezar Avramescu,
Ed. Pro Transilvania, Bucureşti, 2003

„Cu reminiscenţe din Eminescu, Ion Barbu, Lucian Blaga, Al. Philippide şi Ion Pillat, marcat de formaţia sa
matematică, unde descoperă o sursă de metafore, matematicianul profesor universitar Cezar Avramescu are
nevoie organică de expresie poetică şi găseşte, în această privinţă, un drum propriu. Poet al amintirii, aşteptării
şi nedumeririi, fascinat de întrebările eterne ale existenţei, Cezar Avramescu este un om de cultură la care
ironia, fiorul liric şi rigoarea matematică se articulează într-o singură personalitate“.

Solomon Marcus

POEZIE
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Roi Medvedev şi, ba chiar mai mult, Mihail Gorbaciov
însuşi), ci un duşman al „ideologiei progresiste” oriunde
o întâlnea, în Est sau în Vest; în 1974, într-adevăr,
Soljenitîn considera Vestul ca fiind în esenţă „într-o
conjunctură mai rea şi mai periculoasă decât aceea în
care suntem noi” din cauză că acesta a trăit două sau
trei decenii în plus de experienţă progresistă. El adăuga
acestei tânguiri pentru lumea contemporană o critică
succintă, strălucită şi usturătoare la adresa marxismului
şi comunismului, care este nu numai „decrepit şi
iremediabil învechit”, ci şi „primitiv”, „superficial”,
„totalmente greşit în predicţiile sale” şi care nu a fost
„niciodată o ştiinţă”. El îşi fundamenta aceste aserţiuni
cu o serie de exemple concrete caracteristice pentru
cursul evenimentelor din Rusia şi prezenta fapte
grăitoare care încă aveau să fie de actualitate, în Est
ori în Vest, şi peste decenii - pericolele dependenţei
de îngrăşăminte chimice, distrugerea solului,
desfigurarea cu ajutorul buldozerelor a unei străzi
flancate de copaci şi înlocuirea ei cu o „otrăvită zonă
de asfalt şi benzină”. Soljenitîn vedea în creştinism
„singura forţă spirituală, vie, capabilă să ia asupră-şi
sarcina vindecării spirituale a Rusiei”. Dar nici
creştinismul, nici vreo altă instituţie nu trebuie să aibă
privilegii speciale, libertatea era visul lui Soljeniţîn. Pe
mulţi occidentali, Soljeniţîn, ca exilat sovietic, i-a cam
dezamăgit cu criticile sale care păreau să se aplice
atât noilor săi amfitrioni, cât şi vechilor săi adversari.
El a acţionat mai mult ca o femeie arţăgoasă şi ca un
bici, decât ca un celebru romancier refugiat, după
cuviinţă recunoscător. Parte din problema lui Soljeniţîn
în Vest - după cum raporta încântat şeful KGB, Iuri
Andropov, într-un memoriu adresat în 1976 colegilor
săi miniştri de la Kremlin - era creată de dezinformarea
practicată de agenţii KGB, unii dintre aceştia făcând
în aşa fel încât Soljeniţîn să apară ca un antisemit rus
de modă veche.

În 1991, una dintre temele lui Soljeniţîn - aceea că
Vestul nu duce o luptă eficace împotriva comunismului
- căzuse deja în desuetudine. Dar, din nefericire pentru
el, nu părea a se contura probabilitatea ca Sfânta Rusie
a visurilor sale să ia locul statului comunist demantelat.
În 1994, anunţându-şi intenţia de a se întoarce în Rusia,
aşa cum avusese totdeauna în minte, Soljeniţîn a spus:
„Ştiu că mă vor distruge tragediile oamenilor şi
evenimentele epocii”. La sosirea acasă, în mai, a
declarat că nu va mai scrie nimic - că va fi „prea
ocupat”.

* fragment din O istorie a prezentului, Gheorghe
Buzatu, Ed. Mica Valahie, Craiova, 2004
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REFORME LA MUZEUL MUZELOR
(urmare din pagina 37)

Aleksandr Soljeniţîn

A trecut încă o ediţie a Târgului Internaţional de

Carte „Gaudeamus”, desfăşurat discret în Capitală,

fără multe surle şi tobe, audio-video, angajate în

evenimente spectaculoase, băştinaşe, ori de import-

export, via Bruxelles sau Strasbourg.

Deşi s-a raportat număr mare de opere la hectar,

de edituri pe profit la kilogram, de entuziasm cultural

pe buze, de cititori-consumatori pe kilometru pătrat

vertical, de vizitatori cu pedigree în limbi străine, pe

bune, a fost linişte şi pace.

Situaţia pare de înţeles: au obosit şi scriitorii răscolind

prin sertare sau trăgând cu ochiul pe Facebook, geniile

au intrat în combinaţii de tot oportunismul, alţii aşteaptă

cufundaţi în proiecte care de care mai moţate, cu

fonduri planetare şi nemuritoare. Au prosperat câteva

categorii de lucrări:

- cărţile pentru copii, pline de poze uşor de citit

chiar şi de analfabeţi (sic!);

- de semnalat ar fi şi faptul că dincolo de textele

tâmpite cu dinozauri, vampiri şi zombie, aceste cărţi

conţin un număr considerabil de greşeli în formele

martirizate deja prin rezumare, prin preluare rezonabilă,

prin consemnare după ureche. În aceste condiţii

aglomerate, pesemne că semnele de punctuaţie, de

ortografie, greşelile de exprimare (dezacorduri,

pleonasme, tautologii, anacoluturi) devin fireşti,

obligatorii;

- cartea politică a avansat în centrul atenţiei, fără

să facă valuri prin cuprins şi încheiere, dincolo de

numele autorului şi al prefaţatorului, precum şi al

câtorva exegeţi angajaţi să fie amabili şi profesionişti.

Aplaudacii nu se pun. Lansările cu vorbe de clacă,

pupături şi strângeri de mâini haiduceşti, constituie

garanţii că lupta va continua pe frontul ofilirii culturale;

- cartea science-fiction exercită mare atracţie,

fiindcă (aşa cum spunea un gânditor migrator) omul

contemporan se recunoaşte tot mai mult în această

fascinantă şi eternă tematică. Aoleu, ajutor, OZN!

Dincolo de
linişte şi pace
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Petrache, Aripi de cer (Societatea Scriitorilor
Militari, Bucureşti, 2018), se desprinde un
umanism manifest axat pe dezirabila preeminenţă
a valorilor pozitive, act existenţial situat în
proximitatea Verticalei. În acest context, figurile
părinţilor au valenţe sacramentale: „ca într-o
datorie tutelară/ şi echilibru-n lume fără preţ,/
părinţii, calm, se nasc a doua
oară,/ să îi păstrăm, plătim cu
suprapreţ// când paşii dintre paşi
nu pot să iasă/ şi mâinile le
tremură în zbor,/ e semn că peste
noi se lasă/ condiţia cuprinsă-n
trecător// învinşi de remuşcări tot
mai albastre,/ de parc-ar fi nu
trunchiul, ci un vreasc,/ în pântecul
îmbrăţişării noastre/ din când în
când părinţii, blânzi, renasc”
(Renaşterea părinţi lor).
Numeroase texte ale cărţii conţin
o sensibilitate de multe ori
ultragiată. Complexa natură
proprie efuziunilor lirice
determină pasaje vibrante, acolo
unde amintirile sunt foarte
fecunde. Iubirii îi este adăugată
o aură accentuat spiritualizată,
astfel încât iau naştere universuri
remarcabile prin complexitatea lor. Iată şi o
ipostaziere estetizantă,  cvasi-salomeică:
„ca-ntr-un concurs de bestii carnivore,/ ostatice
în jugul ruginit,/ te-ai dăruit plăcerii incolore/ pe
drumul către minus infinit// vitrina-ţi este plină de
trofee,/ e greu să crezi că sunt fără de preţ,/ din
tot ce-ai fost, aproape dumnezee,/ acum respiri
la limita de-ngheţ// ai transformat păcatul în
virtute/ şi îngerii în ucigaşi senini,/ în numele
trădării absolute/ în contra firii noastre te închini”
(Remember). Sunt evidenţiate şi anumite detalii
obscure proprii condiţiei umane. La nivel
constant, simbolistica crucii însoţeşte multe dintre

aserţiunile volumului. Raportarea la imagologia
christică va fi întotdeauna salvatoare. Câteodată, peste
poezii stăruie nostalgia cuplului adamic, totuşi marcată
de tribulaţii nedisimulate. Flagranta trecere a timpului
nu este alinată decât recurgând la izvoarele
spiritualităţii perene. Condiţia vitregă a prezentului este
recognoscibilă în numeroase poeme din Aripi de cer.
Drept consecinţă, tuşele saturniene: „puterile mă pierd

în asfinţit/ şi noaptea mă asmute
spre nimic,/ mersul îmi e incert
şi ostenit,/ în vis aştept, la poartă,
câte-un plic// deschid câte o
carte de demult,/ cuvintele îmi
joacă în priviri,/ coperţile îmi
amintesc că sunt/ ajungere de
timp şi rătăciri// în jur toate se
măsoară-n şoapte/ şi-n umbre
evadate din contur,/ par străin de
propria mea moarte/ pe care-s
condamnat să o îndur” (Spre
asfinţit). Spectrul neatului
frizează epidermicul, odată cu
promisiunea unui infinit
benevolent. Din când în când pare
a fi dezirabilă soluţia uitării,
repudiată foarte rapid, în pofida
faptului că exterioritatea
îndeamnă spre drame profunde.
E vremea când intră în scenă

tristeţile nimbate metafizic: „ce singură e toamna în
largul dintre zile,/ când paşii pân’la uşă par a se rătăci,/
pe buze de cuvinte, silabe anonime/ de-atâta aşteptare
parcă s-ar îndoi// azi, gânduri călătoare, tăcute şi
stinghere, vin,/ mai mult posomorâte ca într-o
priveghere,/ la căpătâiul toamnei se roagă clandestin/
/ puterile o lasă, respiră anevoie,/ nici văzul n-o mai
rabdă dincolo de sine,/ îl caută pierdută printre străini
pe Noe,/ când frunze incolore vin să mi-o aline”
(Însingurarea toamnei). Accepţiunile filosofice ale
poeziilor lui Costinel Petrache sunt imediat
recognoscibile, ceea ce potenţează tentaţia
ascensională.
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În volumul de poezii Eternitatea, poetul se
adresează cuantelor de înţeles care cunosc
drumul spre Eternitate, durata universală a spaţiilor
care nasc şi care mor şi face asocieri
surprinzătoare: succesiunea-speranţa, gândirea-
simultaneita tea, dumnezeirea-iubirea. În
dezlănţuirea naturii, vântul capătă încărcături
negative (nelinişte, neînsufleţire, neviu), fluidizează
timpul (clipe fluide), pune în rezonanţă frunze cu
inimi, într-un final de o mare simplitate şi tulburare
sufletească: Vântule ştiu/ Nu eşti viu/ Doar o
teamă mă-ncearcă mereu/ Când baţi la poarta
timpului meu (Eternitate).

În jur se înfiripă o linişte profundă, divină,
acompaniată numai de clopote, se conturează un
decor romantic, plăcut, cu lumini, cu linişti care
suspină marea nesfârşită, cu superficiali învinşi în
încercarea lor de a ataca arta, cea cu tonuri
tragice: Oricând esenţa-n sine-i moartă
(Superficialii). Omenirea pare visată în manieră
expresionistă (O primăvară de gânduri), oamenii
se aseamănă cu spicele, într-o aluzie evidentă la
grâul cristoforic, clătinându-se în boarea de vânt
şi peste tot se instaurează nesiguranţa, relativismul,
comunicarea prin picăturile ploii sau trecerea
timpului, sugerată de maturizarea vegetală: Verdele
- lăsasem în urmă/ Ajungând la galben copt/
în cromaticul decorativ, unde boabele adoră
zgomotul, fabulosul reprezentat de un monstru,
care face parte dintr-un vis urât (Vis urât).

Poetul, dublat de un om de ştiinţă, rătăceşte în
univers, în peisajul ştiinţific, gravitează în jurul lumii,
pictând comori de raze, în timp ce setea de pământ
şi setea de lumină dispar o dată cu apariţia artei
cibernetice şi atunci se încearcă o justificare:
Probabil că orbita a devenit stabilă/ Atomii de
pictură nu mai sunt/ Mi-aduc aminte de
Pământ/ (Rătăcire).

Hermeneutica actuală, cu ale ei cercuri de
înţeles, te îndepărtează de ochii visaţi, de universul
poetic fascinant cu desculţi copaci şi maci rebeli,
dar şi de abuz de  forme îngheţate, te îndepărtează
de drumul de altădată, de casa cu ferestre rotunde
şi de babele care divinizează vremea lor, trecutul,
iar unul din copii încerca un motor de rachetă,
viitorul: Trecusem de toate şi mai doream ceva
(Timpurile).

Din copilărie, a rămas chemarea pădurii
foşnetul frunzelor, care se auzea din ce în ce mai

bine, când părinţii deschideau fereastra, iar copilul
dădea drumul scatiului adus de tata, fără să înţeleagă
ce înseamnă clipa şi zborul în ascensiunea sa: Pentru
că-mi plăcea să zbor/ Şi zburam pe unde apucam
şi eu/ În timpul liber (Copilărie). Uniformitatea
gândurilor devine pentru poet obositoare, nefirescul
reliefează versuri excepţionale: Afară vânturile dorm/
Deşi copacii murmură/ În interior/ iar comunicarea
ia forma unui joc: Copilăria nu cunoaşte spaţii/ Fără
de cuvinte (Gând). Altădată admirăm coloana cerului,
cu arborele sacru răsfrânt într-o unitate de timp, până
când ceva misterios ademeneşte arborii din jur şi-i
investeşte cu funcţii mitice: Vârful de ram înţeapă
cerul/ Oare ce legi le cheamă-n sus/ Deşi ştiu/
Pământul se roteşte/ Văd soarele/ Se-ndreaptă spre
Apus (Zori). În altă împrejurare, poetul îşi aminteşte
emoţionat de cântecele de pe meleagurile natale, simte
ca altădată armonia naturii în frunzele codrului,
câmpiile care vălureau, dorul de cunoaştere, pâlcurile
de nori care dispăreau în neştiut şi atras de uniunea
cerului cu pământul, constată:   Aparenţe şi speranţe/
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în imaginaţia deşartă (Visător). Reflexiv, poetul
conversează cu propria-i natură, simte că devine inert
în legea firii, dominat de o chemare veşnică,
transfigurată în acorduri eminesciene: E aici şi totuşi
ea nu e (Chemare).

Într-o altă poezie, întâlnim secvenţe legendare, fum
de basm, păstori, atmosferă biblică, în care desluşim
icoane de demult şi participăm la sacralizarea
vremurilor de odinioară: Dumnezeim trecutul (Izvor)
sau altădată, contemplăm luna în culori nefireşti:
Luminează un verde închis de noapte, contemplăm
o mare de sori (Visare) şi umbrele mişcătoare.
Nuntirea poetului cu steaua îndepărtată are ceva
fascinant, oracular, în timp şi spaţiu, cu indicii precise:
Astăzi la ora H/ Încep un drum ireversibil, cu
elemente marine (undele mării, briza, culorile), dar şi
cu petale roşii, sugerând dinamismul şi mărturii eterne,
într-o poezie de dragoste: Am să mă-ntorc peste-o
veşnicie (Iubire). Totul depinde de armonie, de vraja
coborâtă din inocent, astral, sideral, pe-ntinderi
dezlânate, cuprinse de fiori, în repetiţii eminesciene:
De-atâtea ori/ De-atâtea ori (Fata din vis), atins de
neclaritate, confuzie, de pescăruşii care ţipă, în timp
ce mările nesfârşite îl cheamă pe artistul care nu
îndrăgeşte apele stătătoare: Nu-mi place băltoaca/
Ea zace/ Înverzeşte meschin (Chemarea reversibilă).

Uneori, Nicholas Andronesco exersează în dulcele
stil clasic şi atunci: Cade roza încercând/ Marea
dulce să-ncovoaie (Singurătate), ascultând zumzetul
de ploaie, zbuciumul, revărsarea şi privind tonul
cromatic hibernal, când s-au născut dorinţa, visul,
speranţa, dar şi previziunile sumbre: Într-o noapte
culorile se vor topi/ Ducând speranţe şi dorinţi/
alte ceruri (Frumuseţe). O invocare către divinitate
este asociată cu căutarea, cu identificarea vârstei, a
atmosferei plumburii plină de tristeţe, cu seninul
tulburător, melancolia florilor ofilite: O, Doamne/ Cât
mai durează căutarea// Nici nu ştiu ce vârstă mai
am/ Vieţuind prin gri/ Albastru fără de sfârşit/
Zdruncin de amare ierburi ofilite//Undeva trebuie
să fie marea/ M-agăţ de cer/ Şi-i chem albastru
(Recviem iubirii).

O revenire în vechiul plai aduce în prim-plan
amintiri, regrete, năzuinţe marcate de suferinţă, în luna
mai, când poetul, antrenat în jocul copiilor, mişca
universul în cadrele lui temporale: Ce făceam o zi
întreagă/ Rostogoleam soarele către apus/ Dând
zbor fiorilor de noapte (Atlas). Nu întâmplător
universul are forme crude, agitate, pas absent, linişti
zăvorâte, în rostogolirea spre nimicnicie, spre lumea
cu spaţii rupte: Mersul spre a nu mai fi/ Dorul de
uitări trecute/ Toate zdrenţe spaţii rupte
(Sarabandă).

Altădată, ninsoarea se întrerupe şi dispar odată cu

ea farmecele unui peisaj de basm, cu interogaţii privind
metamorfozele aflate în antiteză (cald-rece), în
căutarea identităţii marcate de un anume relativism:
Poate că eu însumi/ Nu mai sunt (Transformare).
Cum se poate explica lipsa de sens, într-o atmosferă
reală, coerentă, meditativă, informatizată, cu înţeles
alunecos, cu existenţă omogenă, forme lăptoase, în
orizonturi, se întreabă poetul: Strângând în agitaţii
termice/ Ştiri de universalitate (Autoreflectare). Eul
liric este atras de lumina solară şi de atmosfera marină
cu scoici, alge, întuneric străveziu, metamorfoze
dominate de conservare: Mor şi nasc/ În noi/ Mereu/
Străvechi îndemnuri/ De-a fi/ Pur templu (Templu).

Într-un imn pentru oameni, fructe, vegetaţie se
conturează existenţa unor copii solari şi visători,
obişnuiţi să asocieze conştiinţa cu esenţa, în drumul
lor spre stele, pe punţile de trecut şi viitor (Imn vouă).
O schiţă de autoportret reliefează tipul îngândurat, care
risipeşte norii, zădărniceşte curgerea fluviului, se
autoanalizează: Şi legile de viaţă sunt în mine, îşi
găseşte afinităţi în valul lumii şi acceptă îndemnul: Nu
dispera singur pe mal (Determinare). Copleşit de
vorbe nenăscute, ploaie, vânt, furtună, sfârşituri
autumnale triste, artistul va rămâne în aceleaşi spaţii,
conştient că: Universurile toate-s aici (Autopsie) şi
va hoinări într-o lume moleculară, fără a respecta legile
atât timp cât sufletul flămând jură să rămână în
întunericul fiinţei (Căutări). O substanţă afirma că o
dor atomii de-atâta mişcare; pe alţi atomi i-a trimis să
facă rondul de noapte, pentru ca, în sfârşit: Tot râzând
de întâmplări/ Cu ceruri interioare/ Cu ceruri
exterioare/ Răsări soarele/ Metagalaxiei (Viziune
cosmică).

În alte texte întâlnim elemente de mitologie, filosofie
antică, religie: De neînţelegerile/ Cu focul/ Cu apa/
Pământul sau în altă parte: Încearcă mătănii/ de rit
social şi în cadenţe de rugăciune, referitoare la timpul
divin: Tot aşteptăm/ timpul din noi/ Timpul Divin/
Acum şi pururea/ Şi-n vecii vecilor/ Amin (Liturghie
ortodoxă). Nicholas Andronesco are şi umor, în unele
texte amintind de Marin Sorescu, pe tema bolii care a
fost declanşată de consumul de idei: De la un timp/
Starea sănătăţii se înrăutăţise...// Consumul
exagerat de idei/ Ce mai/ Medicul trebuie consultat/
Neapărat/ După o examinare serioasă/ Mi-a
transmis o bucată de odihnă eternă/ La fiecare
veşnicie (Împărtăşanie). În aceeaşi tonalitate comică,
poetul îşi face injecţii cu ploi, în speranţa că într-o bună
zi va creşte iarbă şi în anotimpul lui.

* Nicholas Andronesco, Eternitatea, Editura
Lumina din Stamford, Connecticut USA, 2013;  Ex
Ponto, Constanţa-România, 2013
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VLAD, Aurel (Aureliu, în certificatul de
naştere) - pictor (n. 3 decembrie 1915, în comuna
Independenţa, judeţul Galaţi - m. 16 septembrie
1985, Sectorul 5, Bucureşti*). A absolvit
Academia de Arte Frumoase din Bucureşti,
promoţia 1939. A fost profesor la Liceul „Roman-
Vodă” din oraşul Roman, conferenţiar la Institutul
de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucureşti, iar o perioadă a îndeplinit şi funcţia de
decan. În Muzeul Universitar de Artă al
Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, donaţia
Aurel Vlad conţine două lucrări ale artistului,
desene în creion şi grafit, reprezentându-l pe acad.
George Oprescu. În 1962 a studiat la Academia
di Belle Arte „Pietro Vannucci” din Perugia
(Italia). A debutat în 1943 la Salonul Oficial al
Moldovei, unde i s-a conferit Premiul pentru

pictură al municipiului Iaşi. În 1944 a expus la
Salonul Oficial din Bucureşti, apoi, cu întreruperi,
a fost prezent la Anualele de Stat de la Bucureşti
şi la unele expoziţii colective deschise la Iaşi şi
Roman. A lucrat de-a lungul anilor pictură de
şevalet, grafică, ilustraţie de carte, decoruri şi
costume de teatru. În perioada celui de-al Doilea
Război Mondial a fost prizonier în Rusia, ca şi
confratele său Ion Popescu Negreni. În lagăr l-a

cunoscut pe acad. Constantin Ciopraga căruia i-a
ilustrat un volum de versuri, astăzi pierdut.

Aurel Vlad a creat de-a lungul anilor in spiritul
picturii postimpresioniste. A pictat portrete, peisaje,
naturi statice, compoziţii cu mai multe personaje.
Expoziţia retrospectivă, ce i-a fost organizată în 1988
la Galeria de Artă „Orizont” din Bucureşti, avea să fie
o adevărată revelaţie. Artistul, a cărui amintire în
postumitate, era, după criticul de artă Virgil Mocanu,
a „unui personaj interiorizat, calm, atent la cei din jur,
de o deplină urbanitate şi de o dezarmantă discreţie
cu persoana sa, profesor prin excelenţă, poate pe firul
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Autoportret

Atelierul de pictură, tuş pe hartie
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trasat de maestrul său, Francisc Şirato”, dar care
expusese mai puţin în timpul vieţii, făcea dovada, prin
lucrările prezentate, a unui excelent pictor şi desenator.
„Dacă bogăţia picturală, notează criticul, în piese de o
diversitate care nu face decât să ni-l dezvăluie pe liricul
dotat, atrage ca o capcană în care afectul este motivul
fascinaţiei, severitatea meşteşugului şi o rafinată
cultură specifică apar ca elemente cel puţin egale, în
treapta a doua a receptării. Descoperim o foarte solidă
şi profund asimilată ştiinţă a desenului, a compunerii
şi a culorii, de la severitatea lucrului în gamă, cu tensiuni
telurice adeseori, până la subtile sau senzuale asociaţii
şi eclatări, în care, dincolo de semnul seniorial al
tradiţiei autohtone de formă-culoare, descifrăm ecouri
- aş îndrăzni să spun, egalitare - din opera unor Derain
sau Vlaminck. Nu ca prelucrări factice, servile, ci în
elaborări sincronice, prin apartenenţa la aceeaşi familie

de spirite şi talente, în piese deplin rotunjite, chiar dacă
frecvent predomină efectele unei estetici a
nonfigurativului. Virtuozitatea desenatorului descinde
tot din şcoala românească, decizia şi supleţea
caligramatică descoperind un posibil «nebun după
desen», cum se autodefinea Hokusai, care executa
zilnic raţia de crochiuri şi studii. Dar totul ca un necesar
pandant al culorii, pentru că Aurel Vlad este, în primul
rând, un pictor al sensibilităţii cromatice, al formei ce
există şi se relevă prin culoare. Personalitatea lui, atât
de francă şi atât de complexă, de turmentată în plan

existenţial, ni se relevă exemplar în Autoportrete.
Aşezate alături de peisaje, ele ne dau dimensiunea unui
pictor din vocaţie, ca o revelaţie binevenită” (Virgil
Mocanu, Aurel Vlad, în „România literară”, Anul XXI,
nr. 26, 23 iunie 1988, p. 18).

Bibl.: Octavian Barbosa, Dicţionarul artiştilor
români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti,
1976; Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în
Moldova, vol. II, Editura Art XXI, Iaşi, 2009; Valentin
Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din
Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011;
Corneliu Stoica, Dicţionarul artiştilor plastici
gălăţeni, Editura „Axis Libri”, Galaţi, 2013; Corneliu
Stoica, Artişti gălăţeni interbelici, Editura Centrului
Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, 2018.

Note:
* Data morţii pictorului ne-a fost comunicată de

Primăria Sectorului 5 Bucureşti, Direcţia Evidenţa
Populaţiei, Serviciul Stare Civilă, cu adresa nr. 48982/
11.02.2013, Act de deces 1593/1985.

Sighişoara

Vas cu flori

Maternitate
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Încântare şi înălţare spirituală
Întâlnirea cu pictura şi grafica lui Gheorghe

Miron este de fiecare dată un prilej fericit de
încântare şi înălţare spirituală. Este ceea ce simt
şi trăiesc în aceste zile şi iubitorii de frumos
care-i vizitează expoziţia „Pentru tine”, deschisă
la Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”. O expoziţie
care, după titlu, pare a fi dedicată unei fiinţe iubite,
Irina, al cărei portret tronează pe peretele ce
formează latura estică a sălii, dar care, aşa cum
observa Dan Basarab Nanu, managerul Muzeului
de Artă Vizuală, poate avea şi o conotaţie general
valabilă, fiindcă titlul include de fapt pe fiecare
iubitor de artă căruia artistul i se adresează prin
lucrările expuse pe simeze.

Vernisajul a constituit o adevărată sărbătoare
a cuvântului, sunetului şi culorii. Un spectacol inedit,
susţinut chiar de o parte din personajele care
populează unele tablouri ale sale, a fascinat publicul
venit în număr atât de mare, încât, după o
cunoscută expresie populară, nu aveai unde arunca
un ac. Totul după un scenariu al lui Vlad Vasiliu
(prezent în compoziţia monumentală „Primul
vers”, alături de soţia sa, doamna Dana Vasiliu),
cu actorii Lică Dănilă, Paul Buţă („coborâţi” din
pânza „Să-mi cânţi, cobzar…”), Oana Preda (rostind o rugăciune pentru ocrotirea artiştilor în faţa

Mântuitorului din tabloul „Tatăl nostru”) şi alţi câţiva
protagonişti ai lucrării de mari dimensiuni „Quintă
Royală la damă de pică” (Dănuţ Artene, Alina Capăt,
Viorel Mărgineanu, Laurenţiu Budu, Cezar Constantin
Uţă şi Gabriel Chifu). Mai mult decât replicile din
dialogul acestor personaje, interesante desigur, pentru
cei prezenţi a contat posibilitatea lor de a observa
modul cum pictorul a transpus modelele respective şi
recuzita în creaţia sa, ştiut fiind că el este un adept
învederat al figurativului şi al unei arte profund realiste.
i de această dată, într-un text confesiv, inclus în
catalogul expoziţiei, intitulat „Crezul meu”, Gheorghe
Miron a ţinut să sublinieze că de fiecare dată încearcă
să găsească subiecte ce includ frumosul şi se
străduieşte să-l reprezinte cât mai bine cu putinţă,
urmărind „ca privitorul să fie fascinat, dacă este posibil,
de povestea lucrării şi de măiestria executării
acesteia”, declarând că nu-l interesează şi nu-l
reprezintă „moda şi tendinţele impuse în artă” şi că
pictează cum crede şi simte.

Trecând peste aprecierile făcute de preşedintele
Filialei Galaţi a UAPR, pictorul David Sava, de Dan
Basarab Nanu şi de criticul de artă bucureştean
Marius Tiţa, trebuie să spunem că expoziţia, a 15-a

Primul vers
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personală a artistului, cuprinde 20 de tablouri
reprezentând compoziţii cu mai multe personaje,
portrete, nuduri şi peisaje. Lucrările pe care deja
le-am amintit sunt pictate în spirit renascentist, materia
picturală este răspândită cu tuşe lise peste un desen
impecabil. Protagoniştii au chipuri clare, conturate cu
fermitate, vestimentaţia lor este redată în cele mai mici
detalii. Atmosfera de cârciumă din „Să-mi cânţi,
cobzar…”, cu lăutari veseli, glumeţi şi dispuşi să
satisfacă solicitările muzicale ale clienţilor,
contrastează cu cea a interiorului din „Primul vers”, în
care spaţiul sobru, elegant, evocă intimitatea locuinţei
unei familii în care se consumă un act artistic de mare
combustie lăuntrică. Jucătorii de cărţi şi cei care îi
asistă din „Quintă Royală la damă de pică” au fiecare
individualitatea sa, trăiesc cu gândurile şi interesele
care i-au adunat în jurul mesei la o partidă de poker.
Figurile lor sânt proiectate pe un fundal de negru intens,
ordonarea compoziţională este echilibrată, făcută cu
rigoare de geometru.

Arta portretistică pe care Gheorghe Miron o
dovedeşte în aceste compoziţii şi pe care el o
stăpâneşte magistral, este reliefată şi cu mai multă
forţă în portretele de sine stătătoare, în care sunt
imortalizate chipurile mamei şi tatălui artistului
(„Mama”, „Tata - ultima privire”), al fiului acestuia
(„Alexandru - rodul iubirii”), al prietenei sale, tânăra
pictoriţă Irina Panţiru („Îngerul meu”), al anonimei din
„Eu cu cine votez?” (un personaj de un pitoresc
deosebit) sau chiar al pictorului însuşi, cu o mare
încărcătură simbolistică. Artistul şi-a făcut
autoportretul înfăţişându-se în ipostază zodiacală, având
coarne de berbec şi corpul dezvoltat din trunchiul unui
copac viguros, sugestivă metaforă a rădăcinilor sale
înfipte adânc în pământul românesc. Cu mâinile caută
să răpună un ţap ale cărui coarne rivalizează cu ale
berbecului. Un melc, vietate abia observabilă în
compoziţia tabloului, urcă pe trunchiul copacului. Este
semnul, învăţat de pictor încă din copilărie de la bunicul
său, că fiecare Om cât trăieşte trebuie să lase ceva

durabil în urma sa înainte de plecarea la Ceruri
(„Rivalul”). Extrapolând pe alt plan, putem spune că
în simbolistica sa, această lucrare poate să semnifice
şi dificultăţile întâmpinate de creator pe drumul sinuos
spre arta adevărată şi strădaniile acestuia de a le putea
învinge şi merge înainte. În toate aceste portrete,
realizate cu creioane colorate şi grafit, care dincolo
de asemănarea lor cu modelele (calitate despre care
Matisse spunea că este un dar special şi că nu toţi
sunt înzestraţi cu acest dar), Miron urmăreşte
pătrunderea în forumul lăuntric al modelelor sale şi
scoaterea la lumină a unor trăsături care să le pună în
evidenţă personalitatea.

Scriam cu alt prilej că cine i-a urmărit cu atenţie
evoluţia lui Gheorghe Miron nu a putut să nu observe
preferinţa lui pentru reprezentarea corpului feminin,
că în tablourile lui femeia este înfăţişată în fel şi fel de
ipostaze, trecând printr-o întreagă gamă de sentimente
şi stări, înveşmântată în voaluri transparente prin care
se pot admira formele rotunde şi epiderma catifelată,
îmbrăcată în mătăsuri elegante sau proiectată nud pe
drapaje somptuoase. Un aer de mister îi învăluie chipul,
făcând-o şi mai atrăgătoare şi mai enigmatică. Astfel
de lucrări ieşite din mâna lui Gheorghe Miron constituie
adevărate imnuri vizuale aduse frumuseţii fizice şi
morale a femeii. Stau mărturie în acest sens şi cele
două nuduri din tablourile „Jazz” şi „Somnul” prezentate
în actuala expoziţie. În primul o recunoaştem pe Irina
aşezată pe un superb drapaj cântând la saxofon. Are
părul lung, pieptănat pe partea stângă, astfel încât să i
se vadă expresia concentrată a chipului; forme
senzuale şi sâni incitanţi. Linia desenului este mlădioasă,
iar culoarea este în măsură să redea prospeţimea şi

 Quintă Royală la damă de pică
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puritatea trupului în acord deplin cu vârsta personajului.
În celălalt tablou, „Somnul”, femeia este înfăţişată tot
şezând pe un drapaj de un roşu incendiar, cufundată
într-o stare fiziologică de repaus. Pare relaxată şi
cuprinsă de visuri. Formele sunt conturate cu aceeaşi
precizie pentru detalii şi cu aceeaşi plăcere manifestată
de artist pentru sexul frumos.

Genul peisajului este prezent în expoziţie prin trei
tablouri inspirate de meleagurile Ţării Făgăraşului, pe
care el le-a cunoscut cu prilejul participării la trei ediţii
ale Taberei de creaţie de la Boholţ (Braşov), organizată
de inginerul şi colecţionarul Vasile Joantă („Vreme
trece - Boholţ”, „Margine de sat”, „Înaintea furtunii”),
de două uleiuri pe pânză pe tema toamnei („De strajă
la hotar”, „Toamnă”) şi de două superbe lucrări de
grafică în care motivul copacului, investit cu conotaţii
simbolice, este configurat în grafit cu o măiestrie de-a
dreptul impresionantă („Copacii mor în picioare, nu-i
aşa?” şi „Bătrânul”). Dacă în „Înainte furtunii”, pictorul
surprinde un moment de dinaintea dezlănţuirii unei
furtuni, cu localizare în satul Calbor (comuna Beclean,
Braşov), obiectivat în spaţiul plastic cu o modulaţie de
tonuri de o deosebită fineţe, echivalentă cu
rafinamentul, în „Vreme trece” aduce în prim plan
imaginea anexelor dintr-o gospodărie ţărănească
prezentată în toiul amiezii, iar în „Margine de sat”,
casele, vechi şi ele, abia se mai zăresc prin desişul
vegetaţiei din jur. Dintre cele două
tablouri pe tema toamnei, „Strajă la
hotar” are valoarea capodoperei. De
factură impresionistă, ca şi celelalte
peisaje de altfel, el cucereşte nu numai
prin dimensiunile impozante,
ancadrament, prin perspectivă, prin
compoziţie, ci mai ales prin minuţia
construcţiei ansamblului şi detaliilor, a
armoniei simfonice a culorilor distribuite
cu pensula şi cu cuţitul de paletă, a
subtilităţii nuanţelor şi contrastelor
tonurilor, a luminii care se revarsă din
materia picturală, a lirismului de mare
efect stenic. „Copacii mor în picioare,

nu-i aşa?” (titlul aminteşte de piesa spaniolului
Alehandro Casona, jucată şi pe sena Dramaticului
gălăţean) şi „Bătrânul”, desenaţi cu o subtilitate ce
scapă şi unui obiectiv fotografic, care oricum nu ar fi
putut surprinde şi acel aer de mister al arborilor), sunt
adevărate poeme în alb-negru, gata să vibreze chiar şi
cele mai puţin sensibile coarde ale sufletului uman.

În prezenta expoziţie Gheorghe Miron a prezentat
şi un tablou intitulat „Paznicul spiritului meu, Sf. Mare
Mucenic Gheorghe”, realizat în frescă de cunoscutul
pictor muralist şi profesor Ion Chiriac. O lucrare
excepţională, menită să vorbească despre adoraţia şi
respectul pe care artistul le are faţă de unul dintre cei
mai veneraţi sfinţi ai creştinismului, al cărui nume îl
poartă, dar şi despre preţuirea ce o manifestă pentru
creaţia unuia dintre cei mai reprezentativi pictori şi
restauratori bisericeşti contemporani.

Expoziţia beneficiază de un preţios catalog, format
29 x 21 cm, tipărit pe hârtie cretată în excelente condiţii
grafice, pe care pictorul, la vernisaj, l-a oferit în dar
tuturor participanţilor. Alături de fişa biografică  şi
confesiunea „Crezul meu” ale acestuia, de texte
aparţinând lui Marius Tiţa, Dan Basarab Nanu şi
subsemnatului, el cuprinde scenariul spectacolului
datorat actorului Vlad Vasiliu, ca şi reproduceri color
ale tuturor lucrărilor expuse. Tehnoredactarea a fost
asigurată de Eduard Wischegg de la Muzeul de Artă
Vizuală.

Aflat la a cincisprezecea expoziţie personală şi cu
un palmares bogat de participări la manifestări
colective de profil organizate în ţară şi peste hotare, la
simpozioane naţionale de creaţie, Gheorghe Miron este
un artist pe deplin matur, cu un discurs plastic coerent,
făurit cu răbdare şi înalt profesionalism. Pentru
activitatea desfăşurată, preşedintele David Sava i-a
înmânat în seara vernisajului, din partea Filialei Galaţi
a UAPR, o Diplomă de Excelenţă şi Medalia de Aur.
O recunoaştere binemeritată din partea breslei
plasticienilor locali a muncii şi creaţiei unui maestru
hărăzit să slujească cu atâta dărnicie frumosul şi care,
aşa cum însuşi declară, „trăieşte pentru artă” şi nu
vrea să facă parte „din categoria celor fără nume”.

Înaintea furtunii

Să-mi cânţi, cobzar...
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Părintele Galeriu în conştiinţa contemporanilor
la 100 de ani de la naşterea sa

Pr. conf. dr. Comşa Petre, unul din ucenicii
foarte apropiaţi ai părintelui:

„L-am cunoscut pe părintele Galeriu în mai
multe situaţii: ca duhovnic, ca predicator, ca
liturghisitor… la diferite conferinţe, fiindu-i
student, doctorand, asistent al Prea Cucerniciei
Sale la facultate. În toate strălucea, fiind ca o
revărsare de haruri ale lui Dumnezeu. În el parcă
se concentrase toată frumuseţea Ortodoxiei. De
aceea mi se pare întemeiată afirmaţia unei
persoane care acum descoperă Ortodoxia, când
zice: «Părintele Galeriu este grandios precum
Ortodoxia».

Fiecare dintre noi am sorbit din aceste daruri
ale părintelui, fiecare fiind uimiţi mai mult de unul
dintre ele. În ceea ce mă priveşte, m-a impresionat
cel mai mult ca duhovnic, m-a uimit capacitatea
de a mă înţelege mai bine decât mă înţelegeam eu
pe mine însumi şi a-mi da sfaturile necesare pentru
a mă aduce pe calea vieţii şi de a mă menţine pe
aceasta. Această clarviziune a părintelui, această
lumină a minţii, acest discernământ, această
dreaptă socoteală le-am simţit când am devenit
ucenicul părintelui. Atunci am făcut următoarea
socoteală: dacă merg în viaţa după capul meu, voi
lua 50% hotărâri corecte şi 50% decizii greşite,
dacă merg după capul părintelui 80% va fi bine şi
20% greşit. Şi am hotărât să fac ascultare de
părintele, fără a iscodi cele 20% de decizii probabil
greşite ale părintelui. Şi cred că nu am greşit. Am
fost impresionat de clarviziunea părintelui atât în
spovedanii lungi până la 1-2 noaptea, dar şi de
clarviziunea părintelui în dezlegările pe care le
făcea în grabă, în aglomeraţie, pe care le făcea
duminică dimineaţă la ora 10 înainte de începerea
Sfintei Liturghii.

Cu timpul am înţeles că această clarviziune avea
în spate foarte multă muncă: studii de psihologie,
psihiatrie, pedagogie, antropologie, filosofie,
logică etc.; foarte mult studiu în domeniul teologic:
Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi, Filocalia, sfinţi şi
oameni duhovniceşti contemporani. Dar mai mult
decât atât era acel efort de asceză, de căutare a
împlinirii voii lui Dumnezeu, de lucrare a
poruncilor,  de pocăinţă,  de formare duhov-
nicească, de conştiinţă şi inimă curată, încoronate
de o dragoste mare de Hristos şi de aproapele, de

om.
Dar acum, după trecerea la cele veşnice a

părintelui, simt un gol, o durere în lipsa acestei
clarviziuni, a sfatului eficient. Simt această durere,
această lipsă de clarviziune, atât în deciziile
personale, familiale dar şi în relaţiile cu
credincioşii. Avem multe cazuri de credincioşi care
cer un sfat pentru a lua o decizie în viaţă; mulţi
tineri trebuie orientaţi corect. La cei de vârstă
medie sunt celelalte probleme: probleme de familie,
profesionale. Bătrânii sunt atât de greu de călăuzit
datorită carapacei de egoism în care se închid de
cele mai multe ori. Avem multe cazuri de credincioşi
cu stări depresive, epileptice, schizofrenice, delir
mistic. Aria patimilor care ne asaltează este foarte
variată şi foarte vastă. Iubirea egoistă de sine,
iubirea trupească de sine face multe necazuri iar
lepădarea de sine este un proces anevoios şi care
solicită multă clarviziune, multă înţelepciune. Şi
de aceea gândul la părintele îmi revine insistent,
văzând cât îmi lipseşte clarviziunea Prea
Cucerniciei Sale şi cât este de necesară.

Unde eşti părinte drag? Ajută-mă şi nu mă lăsa
în întuneric! Luminează-mi ochii duhului ca să pot
înţelege şoapta harului. Ajută-mă ca şi eu să pot
spune, cum spuneai prea cucernicia ta, în ultimele
predici: «Cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi
le-ai arătat, Doamne, Auzului meu duhovnicesc ai
dat bucurie şi veselie». Dă-mi părinte, veghea
neadormită, conştientizarea dumnezeirii, comu-
nicarea, cuminecarea cu Domnul, ca să fiu un
urmaş vrednic al tău, ajutând pe toţi care au
nevoie, pe toţi cei necăjiţi, să am dragostea ta
jertfelnică, aşa cum tu ai fost. Amin”.

Pr. Ionel Rusu
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