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ERMETISMUL BARBIAN

Mallarme: Numesc geometrice acele figuri care sunt urme ale acelor mișcări pe care le putem
exprima în puține cuvinte...
Surse:
Brâncuși și Henry Moore (cu o
George Braque
Mondrian
E. A. Poe
(Iubesc regula care (neoplastic orientat sculptură bazată pe maximă
(Ulalulme,
corectează emoția) spre sugestia pură)
concentrare, ca muzica pură)
Clopotele,
Corbul)

Câte-o frază barbiană răsună, în raport cu aceștia, ca un metatext, la cei dintâi poezia fiind un
lung dor, o călătorie aspră spre idee.
Cerul – azurul mallarmeean
Lamartine vedea în om un zeu căzut care își aduce aminte de ceruri.
La Mallarme – AZURUL = puritate supremă, incursiunea în azur = freamătul absolutului
Barbu = neoplatonic: azurul = anamneză platonică, reamintire, dor activ stimulând memoria
înfiorată, în vederea unei priviri totale (Poezie leneșă)
Triada de impulsuri corelative care duce la cunoaștere și la relațiile
cosmos – om - idee:
A – concretul
B – non – contingentul
C – ecoul în conștiință

Sursă:
Henry Moore, Trei puncte

INCREAT – joc în oglinzi inabordabile
RITMURI PENTRU NUNȚILE NECESARE – roatele necesare (inspirație dantescă – Fra Mercur,
Fra Sole):
Roata Venerei = Moalea Vineri = trăirea instinctivă, impură
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Roata lui Mercur = Fra Mercur = intelectul, rațiunea
Roata Soarelui = Fra Sole = înțelepciunea, absolutul
Limburi = tărâmul sufletelor fără statut limpede, spațiu unduitor, de veșnice incertitudini: nici
paradis, nici pe de-a-ntregul infern (la Dante, la Joyce – Portret al artistului în tinerețe). Plin de
semne ale increatului, universul și le apără perseverent, în etern. Nu intră însă în discuție cenzura
transcendentă blagiană, ci, mai degrabă, tentative de a depăși stările – limită, de a străbate
cripticul, de a capta increatul, neîntrupatul, nenumitul.
GRUP – misterele ce interferează: clăile de fire stângi
Sursă:
Robert Delaunay

Bibliografie:
Constantin Ciopraga, Amfiteatru cu poeți, cap. Un urmaș al lui Parmenide: Ion Barbu, Iași,
Editura Junimea, 1995

JOC SECUND
INFOGRAFICE:
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Grila de interpretare a textului
ÎNCADRARE + DATE GENERALE + CONCEPTE
OPERAȚIONALE
● În vol. “Joc secund”, 1930
● Poezia promovează lirica ermetică, cu limbaj abstract
● Poet și matematician: “Există undeva, în domeniul înalt
al geometriei, un loc luminos unde aceasta se întâlnește cu
poezia. Ca și în geometrie, înțeleg prin poezie o anumită
simbolică pentru reprezentarea formelor posibile de
existent. ” El considera poezia “o sărbătoare a intelectului”
● Tema: opera de artă = o reflectare, oglindire a lumii
reale prin intelect (artă poetică )
● Viziunea: intelectualistă, prin cultivarea încifrării, a
criptării mesajului + gnoseologică, prin cultivarea
concepțiilor despre cunoaștere prin prisma filosofiei și a
matematicii trigonometrice
● Motive literare: oglinda, care oferă o imagine ideală
asupra lumii înconjurătoare, motivul orfic (întreaga natură
se reorganizează după cântecul lui Orfeu), zborul (aspiraţia
spre înalt a omului superior), marea (matrice a vieţii).
● Elemente moderniste:
Ermetismul, încifrarea
apelarea la termeni matematici și la neologisme
intelectualizarea mesajului

DOUĂ SECVENȚE / IDEI POETICE (STRUCTURĂ)
Compoziție:
● 2 secvențe poetice (strofe): propoziții eliptice de
predicat, limbaj încifrat, cu termeni matematici: dedus,
grupuri, secund, însumarea
Strofa I - Are la bază ideile lui Platon: lumea reală =
copie de ordinul I a lumii ideilor; arta = copie de ordinul I
a lumii reale și de ordinul II a lumii ideilor
Metafore încifrate: ceasul (contingentul, existența
concretă, lumea fenomenală), calma creastă (poezia),
oglinda (reflectarea lumilor în artă), mântuit azur
(transcendental, lumea spiritului), joc secund (procesul de
metamorfozare a lumii prin poezie)
Strofa a II-a – ideea condiției creatorului, de a însuma
totalitatea vocilor lumii și de a le multiplica într-un proces
istovitor (Poetul ridică însumarea / de harfe resfirate / ce-n
sbor invers le pierzi), al cărui produs finit e cântecul
ascuns, încifrat

SEMNIFICAȚII + INTERPRETĂRI
● Limbajul:
La nivel morfologic - conversiuni adj. „adânc” → subst.
„adâncul, participii → adj. {„dedus”, „intrată”), infinitive
lungi → subst.{„înecarea, „însumarea”)
= efortul
abstragerii, al ieşirii din limitata lume senzorială
La nivel sintactic- ambele strofe = câte o singură frază.
Prima = eliptică de predicat, a doua include coordonări şi
subordonări de propoziţii
La nivel lexical, se observă:
-prezenţa termenilor abstracţi, neologici, familiari
matematicianului şi fireşti în limbajul ştiinţific: „dedus”,
„nadir”,
„latent,
„însumarea”;
– se întrepătrund câmpuri lexicale ale unor lumi diverse:
terestră (creste, cirezi, agreste), celestă (azur, nadir, zbor,
ridică, răsfirate), acvatică (înecare, apă, mare, meduze).
La nivel stilistic- abundenţa metaforelor=încifrarea
textului: „ceas dedus”, „calmă creastă”, „mântuit azur”,
„nadir latent, „harfe resfirate”, sau a inversiunilor: „calmă
creastă”, „mântuit azur”, dar şi a epitetelor: „ceas dedus”,
„cântec ascuns”, „nadir latent, „harfe resfirate”, „clopotele
verzi. Aceleași sintagme = figuri de stil diferite, ceea ce
susţine concizia si încifrarea (ambiguitatea) limbajului
poetic.
CITATE OPERĂ + CRITICĂ
Din ceas, dedus adâncul acestei calme creste,
Intrată prin oglindă în mântuit 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 cântec istoveşte: ascuns, cum numai marea
Meduzele când plimbă sub clopotele verzi.

Referindu-se la caracterul de artă poetică, G. Calinescu
surprinde aspecte legate de sensul poeziei, dar şi de rolul
poetului: „Aceste două strofe sunt definiţia însăşi a poeziei:
Calma creastă a poeziei este scoasă (dedusă) din timp şi
spaţiu, adică din universul real (din ceas), este nu un joc
prim, ci un joc secund, o imagine ireală într-o apă sau întro oglindă. Poetul nu trăieşte la zenit, simbolul existenţei în
contingent, ci la nadir, adică din interior, în eul absolut,
care nu e efectiv, ci numai latent. Poezia e un cântec de
harfe, răsfrânte în apă, sau lumina fosforescenţă a
meduzelor care sunt văzute numai pe întuneric, adică atunci
când ochii pentru lumea întinsă se închid"
HARTĂ CONCEPTUALĂ
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Secvența I

Secvența II

TEME INTERDISCIPLINARE PROPUSE ELEVILOR
1. PROVOCARE INTERDISCIPLINARĂ
Selectează din textul Oul dogmatic termenii din domeniul matematicii și explică-i în
maniera explicațiilor primite la textul Joc secund, în cadrul webinarului interdisciplinar:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ESEU INTERDISCIPLINAR
Având în vedere aprecierea critică ce îi aparține lui Constantin Ciopraga, dar și
sursele de inspirație artistică, redactează un eseu liber, în care să faci referire la întâlnirea
dintre matematică și poezie în opera lui Barbu. Vei face referire la textele abordate în
cadrul webinariilor și la exemplele culturale (sursele de inspirație artistică) abordate:
Cantonat exclusiv în universul poeticului, probabil că autorul Jocului secund ar fi ajuns
la o viziune tragică. Matematicile îi modifică filozofia: mai exact, i-o fundamentează, înlesnindui relații pe cale de intelect cu infinitul. Poetul e flancat constant de matematician – și invers.
Aceștia, co-subiecți în perpetuitate. Autorul Jocului secund e un urmaș îndepărtat al lui
Parmenide, vechiul filosof al ființei, totodată poet și matematician.
Caută și alte posibile surse accesând o vizită virtuală în muzee. Iată o listă cu muzee și
expoziții virtuale:
►Muzeul Luvru, Paris
►MET, Muzeul Metropolitan New York
►Muzeul de Arheologie, Atena
►Muzeul Prado, Madrid
►British Museum, Londra
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►GaleriaNaţională de Artă, Washington
►Solomon R. Guggenheim Museum - Interior Streetview, New York, United States —

Google Arts&Culture
►National Gallery of Art, Washington DC, Washington, DC, United States - Google
Arts&Culture
►The J. Paul GettyMuseum, Los Angeles, United States - Google Arts&Culture
►This VR ExhibitLetsYouExperience Martin Luther King Jr.'s 'I Have a Dream' Speech
As IfYouWereThere
►Planet Word
►Your Tour Through The National Air andSpaceMuseum
►The Natural HistoryMuseum, London, United Kingdom - Google Arts&Culture
►10 amazing virtual museumtours
►https://ro.360tourist.net/muzee-in-berlin/muzeul-de-illusions-berlingermania#category=all&sub-category=all&per-page=10&distance=60&sortby=distance&sort-order=ascending&query=&query-target=t-d-l&page=1

REZOLVĂRI PROPUSE DE ELEVI:
MITA ALEXANDRA, X A:
E dat acestui trist norod
Si oul sterp ca de mâncare,
Dar viul ou, la vârf cu plod,
Făcut e să-l privim la soare !
Cum lumea veche, în cleștar,
Înoată, în subtire var,
Nevinovatul, noul ou,
Palat de nuntă si cavou.
Din trei atlazuri e culcușul
În care doarme nins albușul
Atât de gales, de închis,
Cu trupul drag surpat în vis.
Dar plodul ?
De foarte sus
Din polul plus
De unde glodul
Pământurilor n-a ajuns
Acordă lin
Si masculin
Albusului în hialin :
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Sărutul plin.
Om uitător, ireversibil,
Vezi Duhul Sfânt făcut sensibil?
Precum atunci, si azi -- întocma :
Mărunte lumi păstrează dogma.
Să vezi la bolți pe Sfântul Duh
Veghind vii ape fără stuh,
Acest ou -- simbol ti-l aduc,
Om șters, uituc.
Nu oul roșu.
Om fără sat si om nerod,
Un ou cu plod
Îti vreau plocon, acum de Paște :
Îl urcă -- în soare și cunoaște !
Si mai ales te înfioară
De acel galben icusar,
Ceasornic fără minutar
Ce singur scrie când să moară
Și ou si lume. Te-înfioară
De ceasul, galben necesar...
A morții frunte -- acolo-i toată.
În gălbenuș,
Să roadă spornicul albuș,
Durata-înscrie-în noi o roată.
Întocma -- dogma.
Încă o dată :
E Oul celui sterp la fel,
Dar nu-l sorbi. Curmi nuntă-în el.
Si nici la closcă să nu-l pui !
Îl lasă -- în pacea -- întâie-a lui,
Că vinovat e tot făcutul,
Și sfânt, doar nunta, începutul.
Norod=se face referire la o mulțime
Oul=sfera care, asemenea unui cerc, prezintă infinitatea punctelor, datorită inexistenței laturilor
Sterp=mulțimea vidă
Vârf=punctul de maxim atins de un grafic, în acest caz viața scriitorului
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Soarele=din nou un corp ceresc circular, care face trimitere la cadranul ceasului pe care se pot
proiecta atât orele, cât și momentele vieții în sine
Cleștar=transparența, linia dintre real și imaginar
Albușul=nevăzutul, partea imaginară care înconjoară miezul fiecăruia
Surpat=punctul de minim al unui grafic

BODEA LAURA, X A:
Poezia Oul dogmatic, aparţinând liricii ermetice, a fost scrisă în Ajunul Paştilor 1925 şi
publicată în revista „Cetatea literară” (1926), fiind apoi inclusă în ciclul Uvedenrode din volumul
Joc secund (1930). Poezia este structurată în patru secvenţe lirice inegale, delimitate de poet, dar
legătura dintre matematică și arta poetică poate fi observată abia de la a treia strofă. Versurile
"Ceasornic fără minutar" și "Te-înfioară/De ceasul, galben necesar..." ne duc cu gândul la două
aspecte ale acestui cuvânt. Ceasul este cunoscut ca având două semnificații, una poetică a ideii
timpului neclintit, iar una matematică a măsurării timpului, a deplasării. Această paralelă ne-ar
putea duce cu gândul că oricât am încerca să măsurăm timpul, să ne decidem asupra unei limite și
al unui sfârșit, mereu concluzia ne va înfiora, întrucât noi ca și oameni cu o fire curioasă vrem
mereu să primim răspuns întrebărilor noastre, chiar dacă acest lucru nu este întotdeauna posibil,
astfel că noi tot vom merge până la capătul lumii pentru a reuși. "Roata" de care se vorbește mai
apoi ne duce cu gândul din nou la mai mult de un singur lucru, întrucât acesta este până la urmă
talentul lui Barbu: să creeze aceste paralele, acest genotext pe care noi să le descoperim, acest
poet evitând să ne pună interpretarea pe tavă și acordându-ne această șansă de a-i descoperi
secretele puse de el însuși în poeziile acestuia. "Roata" este un simbol ce împărțea lumea în două
componente esențiale: mișcarea de rotație, perimetrul său și imobilitatea (centrul său), reflectând
principiul aristotelian al "mișcătorului nemișcător". A devenit o temă obsesivă în gândirea
mistică, semnificând contrastul dintre principiul volatil (în mișcare și, de aceea, de tranzitoriu) și
cel fix. Adeseori, obada roții este împărțită în sectoare ilustrând faze ale trecerii timpului, astfel
această strofă cuprinzând atât de senzual și de mistic această vulnerabilitate a omenirii de a
cunoaște tainele timpului. Sfârșitul operei concluzionează ceea ce am descoperit citind opera și
anume că opera artistică se naște din mintea poetului, dar și din adâncul sufletului, astfel că
poetul se găsește vinovat pentru aceste senzații pe care ni le-a provocat pe parcurs, din momentul
în care această operă și-a găsit "începutul".
BALTĂ MIHNEA, X A:
Dar viul ou, la vârf cu plod : Vârful poate reprezenta punctul atins de o parabolă
Încă doarme nins albușul/ Atât de galeș, de închis : Faptul că oul nu are colțuri poate
reprezenta perfecțiunea.
Dar plodul?/ De foarte sus/ Din polul plus : Este prezentată o asemănare a vieții, fiind
prezentă ideea graficului și a posibilităților de a urca sau de a coborî.
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Ceasornic fără minutar/ Ce singur scrie când să moară/ Și ou și lume.: Viața este
asemănată cu minutarul, deoarece orientarea este elementară, dar și datorită faptului că
trecerea ei nu este nici rapidă nici înceată.
CIOBANU LARA, X A:






vârf – punctul de intersecție a laturilor unui unghi sau ale unui triunghi, a
muchiilor unei piramide etc.
ceasornic – ideea timpului neclintit, sugerează măsurarea timpului, a deplasării, d
= t * v (distanța = timpul ori viteza)
minutar – măsurarea unui unghi , care se măsoară în grade, minute și secunde
ceasul – ideea timpului neclintit (poetic), sugerează măsurarea timpului, a
deplasării, d = t * v (distanța = timpul ori viteza)
închis - capetele și tipul unui segment

LAZĂR IRINA, X A:
Oul dogmatic se construiește pe simbolul universal al creației. Oul este adevărata axă
conceptuală ce sudează cele patru părți alcătuitoare.
Ou - Oul este considerat, în diverse culturi populare, inclusiv în cea românească, drept simbol al
fecundității, prosperității, fiind prezent atât în obiceiurile de primăvară, cât și în anumite practici
legate de ciclul vieții: la venirea ursitoarelor la un nou-născut, la nuntă, ca sacrificiu adus
morților; dar îl întâlnim și în basme, având putere apotropaică, de alungare a duhurilor rele,
calitate acceptată și sub raport religios-creștin
În geometria euclidiană, sfera e un corp geometric, delimitat de puncte cu distanță egală
față de centru
Norod - mulțime caracterizată prin incapacitatea de a-și descopri originile
-

Mulțime de puncte dezordonate într-un plan

Albușul - haosul, necunoscutul
Gălbenușul - scopul final, esența vieții
Bolți - necunoscut
-graficul funcției de gradul 2, denumită parabolă
Surpat – sfârșit
-

minimul unei parabole (convexe sau concave), vârful acesteia , a funcției de gradul 2

Sterp – pustietate

Prof. Camelia Circa-Chirilă

clasa a X-a

mulțimea vidă, nulitatea

-

Plin –întregirea sufletească
-

infinitul

Dogma – firescul, banalitatea, rutină, monotonie sisifică
axioma matematică

-

PARASCA DAMARIS, X A:








Dar viul ou, la vârf cu plod : vârful poate reprezenta punctul atins de o parabolă, fie
punctul situat cel mai sus, fie cel mai jos pe axa numerelor. Astfel, perioada
copilăriei poate fi privită ca o etapă de minimă dezvoltare, un moment care inițiază
creșterea continuă ce va surveni în următorii ani de viață, sau ca apogeul traiului
cunoscut, un timp dominat de puritate, bucurie, căldură, zâmbet și surâs, având o
viziune care nu a fost încă încețoșată de obstacolele parcursului existențial.
Încă doarme nins albușul/ Atât de galeș, de închis : linia curbă închisă creionează un
contur armonios, fără colțuri, ce poate fi considerat atât simbol al perfecțiunii
datorită blândeții estetice, cât și al infinitului, căci linia poate fi parcursă neîncetat și
tot nu i se poate identifica vreun capăt. Oul urmează și el forma unei linii curbe
închise, albușul reprezentând puritatea fragilă, accesibilă ochiului numai după
spargerea învelișului aparent de perfecțiune, pas necesar pentru a permite
pătrunderea în esență.
Dar plodul?/ De foarte sus/ Din polul plus : planul numerelor reale pozitive este
mărginit de două axe: cea orizontală care merge dinspre origine la infinit,
derulându-se în partea dreaptă, și cea verticală, urcând și ea la nesfârșit. Astfel,
plodul, fiind plasat în lumea reală, are, parcă, în drumul său o infinitate de
oportunități, condiționate, însă, de sensul alegerilor pe care le face (pentru a rămâne
în sfera pozitivă, trebuie să ia deciziile corecte, drepte, căci axa orizontală merge
spre dreapta). Plodul este lăsat să cadă de undeva de sus, fapt ce garantează
parcursul finit al acestuia în viață; pe măsură ce căderea îi asigură întoarcerea la
origine, orizontul posibilităților se îngustează, iar corectitudinea alegerilor
determină punctul de aterizare al individului, acesta fiind situat undeva în planul
mărginit al realității.
Ceasornic fără minutar/ Ce singur scrie când să moară/ Și ou și lume.: pe ceas,
minutarul este cel mai lung indicator, dar nu e nici cel mai lent, nici cel mai iute și
nici cel mai precis. Un ceasornic fără minutar ar face pierderea noțiunii timpului
inevitabilă, motiv pentru care oamenii ar trăi într-o permanentă incertitudine
datorată lipsei de precizie și unei inconștiențe a precedentului. Oprirea ceasului ar
putea trece neobservată ore bune, la fel cum moartea întregii lumi ar rămâne
nedescoperită până la dezvoltarea unei noi civilizații; timpul necesar evoluției unei
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civilizații nu ar însemna mai mult de o oră când privim ceasornicul cosmic, vechi de
miliarde de ani ce se scurg cu viteza luminii.
Îl lasă – în pacea – întâie-a lui : numărul unu se află, în mulțimea numerelor
naturale, cel mai aproape de zero, de origine. Pacea care îi e întâie oului sugerează
faptul că ea este aproape de natura lui, de firesc, intră în valorile sale organice și se
reflectă în deprinderile înrădăcinate în normalitate. Astfel, cele două părți ale oului
trăiesc închise împreună, așa cum au fost menite să o facă de la începuturile
timpului, iar separarea nu face parte din natura lor, venind ca o ruptură pentru un
tot unitar altfel armonios.

STOIU ANCA, X A:
Polul plus- în matematică semnifică partea pozitivă
Ireversibil- care nu poate reveni în starea inițială
Urcă- semnifică urcarea sau ascendența, în poezie ”urcă -în soare și cunoaște” reprezintă
înălțarea omului dincolo de aparențe, în lumea sacră și profundă
Roată-sugerează rotirea în jurul unei axe, întoarcerea omului de unde a plecat
Ceasul- obiect cu ajutorul căruia se măsoară precis timpului, în poezie având rolul de a arăta
scurgerea timpului, efemeritatea
Ceasornic fără minutar- eternitatea sau independența în raport cu timpul, posibilitatea omului
de a-și scrie propriul destin
LĂPĂDAT ANDREEA, X B:
Norod = mulțime
Oul = sferă, infinitatea punctelor, datorită lipsei laturilor
Sterp = mulțime vidă
Vârf = punctul de maxim atins de un grafic, în poezie rerezentată de viața poetului
Soarele = corp ceresc circular, asemănat cu un ceas
Cleștar = transparenșă, linia dintre real și ireal
Albușul = partea imaginară a fiecărui individ care înconjoară nucleul (gălbenușul)
Gălbenușul = esența vieții fiecăruia
Surpat = punctul de minim al unui grafic
Vis = partea ireală
Foarte sus = zenit-ul
Plin = întregirea, însumarea
Ceasornic = măsurarea timpului, a deplasării
MORARU OVIDIU, X B:
În Oul dogmatic de Ion Barbu, în primul catren, se prezintă o ecuație cu o necunoscutăvariabilă, oul viu. Ecuația depinde de doi parametri, ”oul sterp” și ”viul ou”.
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Prin versul introductiv, ”E dat acestui trist norod” se enunță existența necunoscutei, a unei
lipse.
Găsirea necunoscutei se realizează din interiorul oului viu, și este redată în secvența: „Dar
plodul ?/ De foarte sus/ Din polul plus/ De unde glodul/ Pământurilor n-a ajuns/ Acordă lin/ Și
masculin/ Albușului în hialin:/ Sărutul plin.”. Plodul reprezintă sămânța cunoașterii, aflată la
”polul plus”, la nivelul transcendentului. Prin atingerea de albuș, acesta transmite cunoașterea la
albușul hialin, transparent ca sticla.
Determinarea soluției și verificarea în real devin pași dogmatici prin trecerea în absurd, metodă
de demonstrare universală, folosită pentru cazul cel mai nefavorabil, un ” Om uitător”.
Dogma este din nou invocată în pasajul ”În gălbenus,/Să roadă spornicul albus,/Durataînscrie-în noi o roată./Întocma – dogma.” Se face referire la dogma asociată cu măsurarea
timpului.
Pasajul din încheiere sugerează o soluție din afara unui interval definibil, concluzionânduse: ” Că vinovat e tot făcutul,/ Și sfânt, doar nunta, începutul.” Ideile aparțin transcendentului,
sunt sfinte și ideale, dar incompatibile – cel puțin nu în totalitate – cu planul real.
RUJA ROXANA, X B:
Norod -poporul care ilustrează spiritul și sacrificiile pe care fiecare dintre noi trebuie să le facem
-o grupare de elemente care au ceva în comun (o mulțime)
Ou –reprezintă atât viața, cât și moartea
-are formă ovală, iar în matematică mulțimile se reprezintă sub forma unor diagrame
asemănătoare cu oul
Soare -lumina înțelepciunii și puterea de a renaște în fiecare zi
-forma unei sfere
Vis -dimensiunea care se naște în interiorul minții și care este bazat pe imaginație și dorințe
cauzate de factori pe care îi întâlnim în lumea reală
-un număr complex z=a+bi are atât parte reală(a) cât și o parte imaginară(bi)
Bolți - face referire la Bolta Cerească, locul care presupune ascensiunea sufletească
-parabola(forma graficului funcției de gradul doi ax2+bx+c=0) are forma unei bolți atunci
când ∆>0 și a<0
Icosar -statornicia și eternizarea trăirilor
-formă rotundă, de cerc, care are unele inscripții la fel cum regăsim și unele notații pe
forma unui cerc în cadrul rezolvării unui exercițiu
Ceasornic -trecerea timpului care deja nu mai are valoare la nivelul minutelor (pentru că acestea
trec foarte repede)
-indică măsurarea timpului în raport cu deplasarea folosind formula d=t*v
Cavou -sfârșitul vieții pământești
-formă paralelipipedică
Vârf -culmea înălțării sufletești unde totul capătă sens
-forma graficului funcției de gradul al doilea este o parabolă care se aseamănă cu un
deal/munte având un vârf
Cleștar -(cristal)dispune de o transparență care face referire la sinceritatea sentimentelor care
sunt pure
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-cristalul dispune de o formă simetrică, aceasta regăsindu-se și în matematică ilustrând cu
exactitate o formă regulată care dacă o împărțim în două părți egale este la fel, dar văzută în
oglindă
Lin -delicatețea și liniștea cu care lucrurile importante pentru suflet sunt săvârșite
-în matematică se poate corela cu drumul parcurs de o dreaptă(d) care nu prezintă obstacole
Hialin -ilustrează transparența sentimentelor
-partea reală(a) a numărului complex z=a+bi
Dogma -sfințenia cu care popoarele își respectă tradițiile și cultura religioasă
-se aseamănă cu o axiomă, deoarece este o teorie care nu poate fi contrazisă, dar care se
consideră adevărată
Simbol -dovada oferirii unei ofrande care semnifică viața
-este folosit în matematică pentru a transmite niște informații într-un mod mai scurt și
mai precis
Gălbenuș -esența de dincolo de aparența în care este învelit (albușul)
-se aseamănă cu centrul cercului trigonometric care se află la intersecția axelor Ox și
Oy
Roata -conceptul de ciclu al vieții (ne naștem, trăim și murim)
-conturul cercului trigonometric care are însemnat pe el etapele vieții

ESEURI ELEVI
Matematica și poezia în opera lui Ion Barbu
Ovidiu Moraru, XB
Matematicianul Dan Barbilian, remarcat în lumea literară sub numele de Ion Barbu, a fost
considerat, începând de la contemporanii săi, ca fiind cel mai mare matematician dintre poeți și
cel mai mare poet dintre matematicieni, precum afirmă și academicianul Grigore Moisil.
Viziunea matematicianului-poet despre lume este bine șlefuită de conexiunea dintre logica
matematică și viață, univers. Gândirea sa este conștientă de existența unei finalități a fiecărui
lucru, de găsirea unei soluții pentru fiecare problemă.
Criticul Constantin Ciopraga consideră că legătura poetului cu matematica îi înlesnește
acestuia relații pe cale de intelect cu infinitul și subliniază faptul că ieșirea înafara universului
poetic schimbă perspectiva tragică din Joc secund cu una rațională, astrală. Viziunea este una
intelectualistă, prin cultivarea încifrării, a criptării mesajului. Poetul face apel la gnoseologie, prin
cultivarea concepțiilor despre cunoaștere prin prisma filosofiei și a matematicii trigonometrice,
fapt întărit de comentariul lui Ciopraga: Autorul Jocului secund e un urmaș îndepărtat al lui
Parmenide, vechiul filosof al ființei, totodată poet și matematician.
Gândirea barbiană se întemeiază pe concepţia conform căreia poezia este un semn al
minţii, ea interferând cu matematica. Poezia lui Ion Barbu atinge ideaul său prin
complementaritatea cu matematica în volumul Joc secund din 1930, ce constituie un exemplu de
lirică ermetică și abstractă, mai greu accesibilă, codificată. Lirica ermetică se remarcă cu poeme
întoarse spre propriul lirism elevat şi esenţializat, venit din contemplarea sinceră a lumii, precum
în Oul dogmatic și Joc secund.
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Poetul caută să sublinieze prin asociere cu repere matematice precise precum cercul
trigonometric, în Joc secund, relația dintre lumea superioară, intelect – știința și arta, și lume.
Barbu consideră arta ca pe o ”negație a lumii”, iar, dezvoltând motivul oglinzii, susține ipoteza că
ceasul trigonometric este reflecția în oglindă a ceasului propriu-zis și reprezintă arta. Astfel, arta
este logic inversă timpului, profanului chiar, sensul parcurs pe cercul trigonometric este inversul
acelor de ceasornic. Din această relație este dedusă ideea, creația, arta poetică. Relația prezentă
este ilustrată și de lucrarea sculptorului britanic Henry Moore, intitulată Trei puncte, în care
fiecarui vârf, punct, îi corespunde un impuls corelativ, acestea creând împreună o imagine a
uniunii dintre cosmos, om și idee.
Lirismul lui Ion Barbu este puternic influențat de concepțiile lui Platon. Lumea reală este
văzută ca o copie de ordinul I a lumii ideilor, în vreme ce arta reprezintă o copie de ordinul I a
lumii reale și de ordinul II a lumii ideilor. Lumea ideilor este susținută ca o dimensiune abstractă,
superioară, putând fi descoperită doar prin metaforic, prin codificarea mesajelor ei. Această teorie
poate fi conectată cu inspirația dantescă – cele trei roate necesare. Roata Venerei reprezintă
trăirea instinctivă, impură, deci lumească, superficială, iar Roata lui Mercur reprezintă faptul
concret, intelectul, rațiunea, ce poate releva aproape totul, dar care nu poate atinge absolutul.
Absolutul corespunde Roatei Soarelui, un element intangibil, ideal. Un alt aspect cu rol central în
opera poetului modernist este condiția creatorului. În Joc secund, aceasta presupune ascensiunea
poetului spre soare (”mântuit azur”), spre a putea atinge înțelepciunea. În pasajul „Poetul ridică
însumarea / de harfe resfirate / ce-n sbor invers le pierzi”, poetul face referire la propria artă ca la
un cântec, venit dintr-o însumare a înțelepciunilor lumii, atinse de ideal. Însumarea o putem
regăsi și în opera lui Constantin Brâncuși, lucrările sale înspirând nevoia de concentrare, cu
scopul de a pătrunde înțelesuri superioare. Atât în arta poetică, cât și în sculptură, artiștii fac
trimitere la principiul pictorului francez George Braque, care face referire la desăvârșirea regulii
care corectează emoția.
Motivele semnificative, remarcabile, întâlnite în opera poetului matematician sunt
oglinda, zborul și motivul orfic. Oglinda, prin diversele ei forme, asociată de multe ori cu
acvaticul, simbolizează transcendentul, imaginea ideală a lumii reale, o poartă spre lumea ideilor,
cercul trigonometric ascuns în versurile poeziei Joc secund. Zborul, pe lângă ideea de libertate,
omniprezentă în poeziile moderniste, sugerează ridicarea, înălțarea gânditorului, creatorului la
înțelepciune, în transcendent. De asemenea, motivul orfic inspiră nevoia unei noi armonii pentru
lumea profană, superficială, o ordine venită din superior.
Tudor Vianu descrie universul literar al lui Ion Barbu ca fiind ”liber de contingențele
simțurilor care întinerează funcțiunea lor, încât lumea care i se relevează este resimțită de el ca
pură.” Mecanismul literar creat de poetul român în plin modernism este inspirat de ideal, și
trimite în lumea reală mostre de înțelepciune prin prisma unui creator.
Lirica lui Ion Barbu, în raport cu matematica, oferă un nou tip de acces la înțelepciune,
cunoaștere, prin universalitate, libertate, cât și printr-un stil direct al intelectualului detașat, ce
aspiră spre transcendent.
Jocul secund al artei
Alexandra Mita, XA
Timpul e doar perspectiva. Abia după ce am analizat creația lui Ion Barbu „Joc secund”,
am înțeles cu adevărat ce înseamnă acest lucru. Pot spune că am fost orbită de un univers sacru
fals, creat de dorința înțelegerii doar prin prisma sentimentelor. Adesea suntem obligați să alegem
o parte din noi înșine: umanul, sau raționalul, mă întreabă unul din profesori. Încremenesc, de ce
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trebuie să iau o decizie, când nu există o diviziune între cele două. Poezia, muzica, matematica,
dar și restul artelor se bazează pe sincretism. Despărțind una, restul devin simple piese fără
valoare. Citatul lui Constantin Ciopraga esențializează un întreg concept despre ce înseamnă să
fii mai mult decât un poet, astfel că Barbu a reușit să deschidă orizontul celor care își doresc mai
mult decât simple explicații care pot fi transpuse doar prin cuvinte.
Dacă ar fi să ne raportăm la ceea ce lăsăm în urmă, acel ceva ar fi creația. Amintiri,
scrieri, exuvii sunt cele ce ne reprezintă până la urmă, poate de aceea fiecare își făurăște acel
drum, încercând să fie remarcat. Însă Barbu a ales să treacă dincolo de ordinar, datorită îmbinării
matematicii cu literatura. Astfel că opera sa devine eternă și ascunsă de ochii adormiți ai celor ce
nu îndrăznesc să coreleze multilateralitatea lumii. Poate de aceea oglinda îl fascinează atât de
mult pe poet. În această suprafață plană totul este o copie a realității, în care literele refuză să își
dezvăluie secretele. Autorul este astfel nevoit să descifreze tainele acelei rupturi cosmice, concept
evidențiat prin sintagma „Intrată prin oglindă în mântuit azur”. Totul devine învăluit în acea sferă
spirituală, o oarecum mântuire, conturată de acea înălțare. Însă poetului îi place să aibă mereu
acea revelație, un anabasis și catharsis continuu, însă pe alte nivele ale existenței, căci care ar fi
rostul trăirii într-o singură parte, un singur loc? Jocul, adică un proces de durată ce își propune
transformarea prin simbiotismul artei cu intelectul, se transpune în lumea profană, luându-i locul.
Însă oare acest lucru nu se întâmplă și în „Divina comedie”, alături de Dante? Pot spune că este
chiar prima operă care m-a format, care m-a deschis orizontul posibilităților, datorită spiralei care
traversează atât infernul, cât și paradisul, având acea zonă intermediară, purgatoriul, sugerându-se
faptul că extremele formează cunoașterea, trezirea conștiinței adormite ce are nevoie de un
impuls. Această idee se creionează și în poezia ,,Joc secund", însă de data aceasta, oarecum
dublată. Sublim. Grotesc. Nadir (infern). Zenit (paradis). Pe axa realului se găsește grotescul și
sublimul, alături de gradația dintre cele două categorii estetice, care au reușit să acapareze lumea
culturală, însă doar planul imaginar oferă zenitul și nadirul, unde ceasul, timpul despre care toți
poeții vorbesc, se dovedește a fi oglinda care controlează întregul univers, datorită răsfrângerilor
și a condiției care mereu se deplasează. Tind să cred că nu poți ști ce e zenitul fară nadir. Ce sens
ar mai avea? Fără un „zbor invers”, mister, fără acea sufocare în valurile mării, simbol pentru
însăși matricea vieții. Astfel, Constantin Brâncuși îi corespunde lui Barbu în sculptură, căci prin
simbolurile utilizate, dar și încercarea de a lăsa un nivel de interpretare învăluit de mister, se
împletește metadiscursul. „Exegeze”, adică oul, șlefuit de acest artist, se dovedește a fi redarea
întregii opere ca idee, esențializând obiectul închis care stă să se deschidă, întrucât va fi mereu
acea suspensie ce nu se așteaptă a fi reluată, asemenea unui retoricism explicabil, o axiomă în
termeni matematici.
Creatorul reprezintă poate cea mai importantă ipostază a unui muritor care își dorește
nemurirea. Creând, acesta rămâne veșnic prins în propria lume făurită. Datorită acestei
perspective, înțeleg oarecum dorința poetului, acea energie a unei nebunii: încercarea e a explica
ceva ce încă pentru unii nici nu există. Recunosc, nu am fost pregătită de impactul poeziei, am
încercat să suprapun lumi deja create, adică să interpretez unicitatea construită prin deconstrucție,
însă realizarea faptului că trebuie mai mult de atât, acea analiză complexă asemenea unei
probleme de matematică, oferă satisfacția conectării cu însuși poetul. Astfel că, prin această
tehnică a încifrării, a ermeticului, celui care scrie nu îi este frică să experimenteze căderea liberă
în propriul joc. Prin această idee se accentueză ideea condiției creatorului, de a însuma totalitatea
vocilor lumii și de a le multiplica într-un proces istovitor asemănat cu un cântec, fiind redat de
secvența „Poetul ridică însumarea /de harfe resfirate /ce-n sbor invers le pierzi”, întrucât
curiozitatea îl obligă pe poet să se redefinească în nedevenire. Scriitorul nu definește poezia ca
fiind doar cu o simplă parte, ci cu un întreg, deoarece, datorită gândirii matematice, reușește să
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descopere acea latură pe care mulți artiști o ignoră, o banalizează. Doar așa, adăugând geometria,
climaxul și abisul devin posibile în spirala mult venerată de Mircea Eliade. Așadar, poetul nu se
teme de poziția sa pe acest plan, căci este conșient de răsfrângerea zenitului în nadir. În acest
mod se face referință la complexitatea artei care împletește mai multe discipline alături de
făuritorul acesteia. Prin poziționarea sa latentă, nu activă, se evidențiază cu adevărat potențialul
ascuns ce așteaptă o actualizare. Poate de aceea, Ciopraga îl consideră pe Ion Barbu drept „urmaș
îndepărtat al lui Parmenide”, căci folosindu-se de o viziune gnoseologică și intelectualistă, poetul
oferă simetria lăuntric-exterior, real-ireal, lumină și întuneric, raporturi ale unor generalizări
oarecum personale, complexe, ce sintetizează, mai presus de toate, relația dintre sentiment și
rațiune. De ce meduze? De ce nadir? E ca și cum l-ai întreba pe Mondrian de ce figuri geometrice
și culoare. Cred că fiecare operă se dezvăluie numai celor ce relaționează cu aceasta, iar frica cea
mai mare a unui scriitor devine astfel, uitarea, neînțelegerea, conștientizarea timpului, ce, treptat,
va ruina propria plăsmuire. Curajul celor ce îndrăznesc până la urmă, în ciuda riscului, sugerează
pasiune, echilibru, adică genialitate.
Pentru a conchide, cel ce scrie are mereu contingența în mână; este alegerea sa modul în
care distorsionează, simulează, sau reflectă acea lumină interioară pe care o transpune într-o nouă
parte, adică propria operă.
Întâlnirea dintre matematică și poezie în operele lui Ion Barbu
Roxana Ruja, XB
După cum spunea și Jean Baudrillard, ,,Trăim într-o lume în care cea mai mare provocare
este ignorarea realității și în același timp mascarea acesteia”, subliniind relația de necesitate
reciprocă referitoare la lumea realității îmbrăcată în cea a imaginarului, a dorinței, adică lumea
matematicii mascată în cea a poeziei. Acest lucru se regăsește și în poeziile scrise de poetul Ion
Barbu, însă cernute prin mintea matematicianului Dan Barbilian.
Citind poeziile sale, ni se oferă șansa de a descoperi lumea din două perspective total
diferite, însă care au același scop, adică viziunea asupra lumii care trebuie percepută atât cu
mintea, cât și cu sufletul. Poeziile lui Ion Barbu au la bază transpunerea lumii reale în lumea
artistică sub o formă concepută de mintea unui matematician care iși dezvăluie sentimentele în
lumea artistică folosindu-se de simboluri din lumea științei exacte. Acest lucru se remarcă și în
poezia ,,Joc secund”, care evidențiază rolul poetului în societate, acela de a crea, și cel al poeziei,
acela de a bucura sufletul prin puterea cuvântului. În prima strofă a poeziei sunt transpuse ideile
lui Platon, adică faptul că lumea reală este copia de ordinul unu a lumii ideilor, iar arta este o
copie de ordinul unu a lumii reale și de ordinul doi a lumii ideilor. Se pleacă de la ideea că lumea
ideilor este ceea ce inspiră spre a da viață artei și este greșit să considerăm lumea reală ca fiind
punctul de plecare al procesului de creație. Acest lucru se remarcă și în exemplul ,,Din ceas,
dedus” reprezentând actul creației care este atât un act lucid al minții, cât și un joc al fanteziei.
Poetul evidențiază relația dintre nadir și zenit amplificând importanța creatorului și a artei, două
lumi care devin una. Conceptul contopirii este ilustrat și de către Henry Moore prin lucarea
intitulată ,,Trei puncte” care are ca loc de plecare trei poziții diferite, dar care se întâlnesc în
același loc, semnificând cele trei etape ale vieții care au același scop, valorificarea momentului.
În viață este esențial să deținem un echilibru în tot ceea ce ne privește, însă cel mai
important este să găsim echilibrul între minte și suflet, lucru pe care poetul Ion Barbu a reușit săl transpună în lucrările sale. Acest lucru este susținut și de către criticul literar Constantin
Ciopraga ,,Poetul e flancat constant de matematician-și invers”, care evidențiază relația de

Prof. Camelia Circa-Chirilă

clasa a X-a

interdependență dintre minte și suflet. Întreaga viziune pe care o prezintă Ion Barbu în operele
sale este corelată cu viziunea pe care o are matematicianul Dan Barbilian asupra aceluiași subiect.
Acest lucru se remarcă și în exemplul ,,Poetul ridică însumarea / De harfe răsfirate”, semnificând
faptul că menirea poetului este aceea de a culege ideile, de a le filtra prin prisma propriului suflet,
ca mai apoi să îi ofere cititorului produsul final, la fel cum și matematicianul efectuează diferite
operații pentru a ajunge la rezultatul final. Un exemplu cultural care face referire la legătura
dintre matematică și artă, dintre minte și suflet este ,,Divina Comedie”. Aceasta prezintă cele trei
niveluri ale existenței și ale parcursului sufletului: infernul, purgatoriul și paradisul. Ființa umană
parcurge cele trei etape pentru a ajunge la rezultatul final, și anume descoperirea de sine și rolul
fiecăruia în lume.
În concluzie, putem observa faptul că Ion Barbu ne prezintă esența și importanța legăturii
dintre poezie și matematică, dintre real și imaginar, dintre minte și suflet, prin abordările temelor
și manierei de construcție a textului bazându-se pe termeni matematici, dar care transmit un
mesaj filosofic, poetic.

Lirismul matematic barbian
Mihnea Baltă, XA
Lirismul specific barbian se întemeiază pe concepția conform căreia poezia este “un semn
al minții”, ea reprezentând intelectualizarea emoției, după cum dictau si reformele lovinesciene.
Poetul renunță la trăiri, sentimente și își îndreaptă atenția spre exprimarea gândurilor, a
ideilor pure, abstracte. Poezia lui Barbu interferează constructiv cu matematica, cu gradul ei de o
dificultate înaltă. Prin urmare, spiritul abstract al matematicilor superioare, mult îndrăgite
de Barbu, se impune și în planul reprezentărilor artistice. Însuși scriitorul afirma, în legătură cu
acest lucru, în anul 1929, următoarele: “Oricât ar părea de contradictorii acești doi termeni la
prima vedere, există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlnește cu
poezia. Suntem contemporanii lui Einstein care concurează cu Euclid în imaginea de universuri
abstracte, fatal trebuie să facem și noi concurență demiurgului în imaginea unor lumi probabile...
ca și în geometrie, înțeleg prin poezie o anumită simbolică pentru reprezentarea formelor posibile
de existență... Pentru mine, poezia este o prelungire a geometriei, așa că rămânând poet, n-am
părăsit niciodată domeniul divin al geometriei.”
Pe de altă parte, arta poetică ”Joc secund” evidențiază atributele vocii singulare a poetului
în pleiada scriitorilor moderniști interbelici, permițând afirmarea în context românesc a
noțiunilor de ”poezie pură” sub forma nouă, originală a ”barbismului”.Totodată, într-un poem
dedicat de Nichita Stănescu matematicianului Solomon Marcus, poetul încheie astfel:
"Matematica s-o fi scriind cu cifre / dar poezia nu se scrie cu cuvinte / Cucuriguu!" În omagiul
său, adresat tot lui Solomon Marcus, poeta Constanța Buzea vorbește despre "umbra care răsare
și suie pe zid, în același ritm / cu același pas, totuși, omul concret pe scara concretă / respirația lui
eliberând un abur în ger, e altceva..."
În concluzie, poetul și matematicianul român Dan Barbilian, cunoscut ca Ion Barbu,
persoană importantă a modernismului literar românesc, făcea legătura dintre abstractul
matematicii și creațiile sale poetice.

