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Prejudecată sau nu, ideea că academicienii s-ar afla într-un fel de turn de fildeş, 
prea puţin (ori chiar deloc) preocupaţi de arena socială (cea în care se dezbat mai toate 
problemele actualităţii), încă mai dăinuie în publicul larg de la noi, chiar dacă 
personalitatea care mi-a prilejuit aceste rânduri o combate ori de câte ori este adusă 
în discuţie de cineva. 

 
Nu este nici prima şi poate nici ultima oară când gândul m-a purtat/mă poartă 

către această concluzie. O concluzie care, de fapt, nu se doreşte a fi decât un bun prilej 
de a oferi încă o dată un exemplu cât se poate de grăitor în susţinerea tezei că atunci  
când un om simte că este „suflet în sufletul neamului său“, cum spunea odinioară un 
mare poet, rangurile şi titlurile contează mai puţin, sau în cel mai bun caz vin să 
adâncească puterea de exemplu a cazului/cazurilor în discuţie. 

De ani buni (ca să nu spun decenii) un om care „sfinţeşte locul“, cum se spune 
îndeobşte, este şi dl. academician Gheorghe Păun, locul pe care-l „sfinţeşte“ prin fapte 
culturale fiind vechiul oraş regal Curtea de Argeş, localitate cu a cărui viaţă culturală şi 
spirituală d-sa s-a identificat/se identifică în sensul cel mai propriu şi exact al 
cuvântului. Spirit neliniştit şi mereu în căutare de noi şi noi piste prin care să pună în 
lumină tezaurul de valori (istorice şi nu numai) al acestui loc binecuvântat de 
Dumnezeu, dl. Gheorghe Păun este fermentul unor înfăptuiri care au făcut ca 
localitatea amintită să se afle astăzi în prim-planul vieţii culturale, nu numai argeşene, 
ci şi naţionale. A ctitorit o revistă, Curtea de la Argeş (ajunsă în al paisprezecelea an de 
apariţie) cu puternic ecou în rândul cititorilor şi adunând în jur oameni de ştiinţă şi de 
cultură din ţară şi străinătate (îndeosebi din statele în care trăiesc importante 
comunităţi de români), militând necontenit pentru cunoaşterea şi popularizarea 
valorilor noastre, pentru punerea în lumină a specificului naţional – fapt de o 
importanţă majoră în actualele condiţii ale globalizării. 

Dacă dl. Gheorghe Păun ar fi fost numai ctitorul acestei publicaţii şi tot ar fi fost 
de ajuns pentru ca numele d-sale să rămână pentru totdeauna înscris în istoria 
culturală a locului, a zonei, a Argeşului şi a ţării. 

Dar e vorba de mult mai mult. 
Preocupat de viaţa urbei în care trăieşte şi lucrează, d-sa a reuşit să antreneze 

autorităţile într-o serie de fapte şi evenimente mai mult decât remarcabile. Astfel, la 
Curtea de Argeş s-a dezvelit mai an o statuie a lui Eminescu şi mai de curând una a 
scriitorului Demetru Dem. Demetrescu-Buzău (Urmuz), una din marile personalităţi ale 
oraşului (după ce mai înainte pe clădirea ridicată pe locul casei în care s-a născut acest 
scriitor fusese amplasat un medalion al celui ce ne-a dat acele „Pagini bizare“ prin care 
a revoluţionat literatura şi a uimit o lume întreagă). 

Poet, prozator şi publicist aflat în permanenţă în miezul evenimentelor, 
spunându-şi răspicat părerea în mai toate problemele actuale ale României, cu un 
condei alert, mereu „în priză“, mereu animat de gânduri şi idei constructive, patriot 
adevărat şi manifestându-se ca atare, dl. Gheorghe Păun a coborât în arena literară şi 
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se manifestă publicistic din plin îndeosebi în revista pe care o păstoreşte, dar şi prin 
însemnările, cronicile, opiniile, micile eseuri publicate în Argeş Expres şi Argeşul. 

Am făcut această introducere mai ales pentru cei mai puţin familiarizaţi cu viaţa 
culturală (într-un loc, d-sa se arată dezamăgit că o parte din concitadinii lui nici n-au 
auzit de Curtea de la Argeş), fiindcă, altminteri, nu cred să fie cineva cât de cât iniţiat 
în viaţa literară şi publicistică de azi care să nu fi citit măcar câteva numere din amintita 
publicaţie. 

Printr-un recent volum, La curtea lui Urmuz (Editura Biscara, 2022), al treilea  
dintr-un şir de cărţi de publicistică purtând acest titlu, d-l Gheorghe Păun vine să dea 
încă o dată seamă de preocupările, lecturile, faptele şi ideile sale din ultimii doi ani. 
«Mai întâi – ne previne autorul într-un scurt „Cuvânt înainte“ – a fost serialul de 
articole Vedere de pe Dealul Olarilor, din Argeş Expres, ziarul oraşului Curtea de Argeş, 
finalizat cu trei volume-volumaşe omonime serialului, apărute la Ars Docendi, 
Bucureşti, în 2014, 2016 şi, respectiv, 2018. După aceea, a urmat un dublu serial, La 
curtea lui Urmuz şi De la curtea lui Urmuz, primul apărut tot în Argeş Expres, al doilea 
în Argeşul din Piteşti, cu tabletele adunate în două volume mult similare ca format celor 
dinainte, apărute tot la Ars Docendi, în 2020, respectiv 2021. La curtea lui Urmuz s-au 
numit, la fel ca volumul de faţă. Aşadar, al şaselea, completând două „triade“». 

Titlul noului volum nu este întâmplător şi el se leagă de numele                                  
„trist-genial-paradoxalului Demetru Dem. Demetrescu-Buzău“ pentru care autorul 
nutreşte o mare pasiune şi căruia, cum era şi firesc, îi consacră mai multe tablete. 
Altele, ne mai spune publicistul, „se referă la subiecte care nu sunt legate de Urmuz. 
Întâmplări de pe Argeş în Sus sau din lume, cum ar fi globalizarea şi pandemia, 
progresismele şi politichia, cărţi, idei, multe, dar nu neapărat mărunte, rar de interes 
strict curteargeşean... Obişnuiesc uneori să spun că e leacul meu împotriva ulcerului, 
că ulcer faci dacă iei prea în serios ceea ce se întâmplă pe scena politică autohtonă – ca 
şi pe cea globală deopotrivă. Iar că e un leac bun se confirmă: eu nu am făcut până 
acum boala cu pricina... sper că volumul să-i ajute şi cititorului...“. 

Spirit eminamente liber în gândire, fără prejudecăţi sau rezerve de vreo natură 
oarecare, dl. Gheorghe Păun scrie cu dezinvoltură, fără inhibiţii, despre mai toate 
temele actualităţii, aflate în atenţia societăţii şi a presei: despre „muzica numerelor, 
culorilor, cuvintelor“ (nu degeaba d-sa este o celebritate în matematica europeană şi 
nu numai), despre „deşcolarizarea României“ (apropo de lipsa de coerenţă în politica 
domeniului din ultimele trei decenii), despre „Omul nou şi... cocoşat“, despre 
memoriile unor luptători anticomunişti, despre Noua Zeelandă şi brava lume nouă, ca 
şi despre limba română de la televizor, sau despre învăţămintele noastre din pandemie. 
Aşadar un spectru tematic larg şi foarte variat, din care nu lipsesc nici referinţele la o 
serie de apariţii editoriale, expoziţii de artă plastică sau o serie de evenimente culturale 
desfăşurate în Argeş, însă cu semnificaţii mai largi şi cu mesaje care nu s-au stins de 
îndată ce a căzut cortina peste ele. 

Mai mult decât un simplu fan al lui Urmuz, dl. Gheorghe Păun a făcut aproape o 
obsesie, o obsesie nobilă şi demnă de toată lauda faţă de acest scriitor de obârşie 
argeşeană. 
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De aceea nu este de mirare că îi consacră nu mai puţin de treisprezece tablete, 
privind scriitorul din diverse unghiuri, din trecut şi din prezent, relevând largul ecou pe 
care l-a avut şi îl are în continuare opera lui Urmuz în lumea literaturii, a presei, a 
cititorilor. 

Peste toate, ori cu toate la un loc, două calităţi indiscutabile mi se par a caracteriza 
textele din acest volum: fluenţa scriiturii şi implicita empatie a autorului cu temele 
propuse şi totodată cu cititorii pe care reuşeşte să şi-i facă părtaşi la ideile d-sale. 

Rigoarea argumentelor, construcţia frazei şi în genere arhitectura tabletelor sunt 
impecabile. 

Am mai spus-o şi o repet de câte ori mi se iveşte prilejul: Dacă România ar mai 
avea încă vreo  zece-cincisprezece oameni ca dl. Gheorghe Păun, cultura noastră ar 
arăta, fără îndoială, cu totul altfel decât azi. 
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