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Dragii mei, reluăm activităţile de învăţare la distanţă unii de alţii. Pentru că tocmai am petrecut zilele marii 

sărbători a Învierii Domnului şi pentru că astăzi este Sfântul Gheorghe, m-am gândit să vă propun lectura 

textului poetic de la pagina 148 din manual. Citiţi versurile cu voce tare sau în gând.  

Scrieţi apoi în caiete titlul lecţiei:       

FENOMENUL ARGHEZIAN 

TEXTUL SUPORT:  Psalm (Tare sunt singur, Doamne…)  de Tudor Arghezi 

Conţinuturi:  

I. Specia literară:  

Psalmul este o specie lirică prin care se exprimă sentimente de smerenie şi laudă pentru măreţia şi 

atotputernicia lui Dumnezeu. Originea acestei specii se află în Vechiul Testament unde se găsesc cei 151 de 

psalmi atribuiţi  regelui-poet, David.  

Iniţial, aceste compuneri poetice biblice aparţinând vechii culturi ebraice au reprezentat cântece de 

implorare, de regret (căinţă), de umilinţă sau de recunoştinţă faţă de autoritatea divină. Ulterior,  în poezia 

modernă, psalmul a devenit o specie lirică de factură filozofică ce subliniază complexitatea raportului 

spiritual dintre om şi Divinitate.  

Tudor Arghezi este creatorul a 16 psalmi, dintre care 9 se află în volumul „Cuvinte potrivite”. Psalmii 

arghezieni aparţin modernismului poetic, deoarece abordează teme şi motive lirice existenţiale, exprimând 

neliniştile fiinţei umane: singurătatea, părăsirea, degradarea, înstrăinarea, sentimentul limitării, moartea, 

dar şi  confruntarea cu necunoscutul.  

Recunoscând în sentimentul religios „ subiectul cel mai frumos din câte au cutreierat mintea omului”, 

Arghezi a găsit noi resurse lirice pentru a transmite zbuciumul căutării fără odihnă a  lui Dumnezeu. Dacă 

esenţa vieţii religioase este comunicarea (comuniunea cu Dumnezeu), psalmul arghezian  se îndepărtează 

de condiţia sa de  cântare de slavă şi veneraţie,  devenind mai mult cuvântare - monolog liric adresat unei  

instanţe care nu răspunde niciodată. Toate poeziile argheziene cu titlul de „Psalm” se referă la un 

Dumnezeu ascuns- Deus absconditus – ce pare că şi-a  părăsit propria creaţie.  

În absenţa lui Dumnezeu, eul arghezian nu se poate împlini nici în dragoste, deoarece iubirea este 

experienţa absolută a cărei finalitate înaltă este contopirea cu Absolutul, nici în actul creaţiei, pentru că 

artistul ar trebui să se raporteze la modelul suprem al Creatorului atunci când îşi realizează opera.  

Imposibilitatea împlinirii acestor aspiraţii îl poate anula pe om şi de aici se naşte chemarea, lamentaţia, 

uneori revolta în faţa unui Deus absconditus, a unui Dumnezeu care se ascunde, care refuză să se arate 

făpturii, aşa cum o făcea în timpurile mitice. Refuzul Creatorului de a-şi dezvălui prezenţa este resimţită ca o 

nedreptate, ca o pedeapsă nemeritată, în faţa căreia omul rămâne însă neputincios. În toate versurile 

argheziene răsună o sfâşietoare nevoie de a simţi şi de a descoperi  Fiinţa  Divină, dar şi de compasiune a 

acesteia faţă de  om. Simpla „arătare” a lui Dumnezeu ar oferi un sens existenţei şi ar potoli insuportabilul 

zbucium interior. 

 

II. Reciteşte textul poetic, delimitează cele două secvenţe poetice, urmărind:  

1. Care sunt cele două ipostaze imaginare desemnate de pronumele personal de persoana I şi de 

persoana a II-a?  

2. Ce formă ia discursul liric?  

3. Identifică două teme si motive literare prezente în textul poetic. 
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Repere pentru formularea răspunsurilor: 

Psalmul intitulat: Tare sunt singur, Doamne… (numele este dat de începutul primului vers) se 

constituie într-o lamentaţie tulburătoare pe tema condiţiei umane, căreia i se subordonează implicit  drama 

artistului/ a creatorului de frumos. Eul liric apare în ipostaza artistului  care îşi susţine discursul la persoana I. 

Lirismul de tip subiectiv conferă un plus de expresivitate confesiunii, realizate sub forma unui monolog 

adresat unei entităţi care, chiar dacă nu se manifestă, este „ştiută”,  considerată vie, prezentă într-o 

dimensiune nedeterminată. 

Motivul central al textului este copacul, un simbol folosit frecvent  în artă ca axis mundi un element 

care uneşte două dimensiuni (cerul şi pământul, sacrul şi profanul, materialul şi spiritualul), rădăcinile şi 

crengile acestuia, reprezentând o ancoră în pământesc şi o deschidere către cer, către dimensiunea divină. 

Copacul – metaforă a eului liric, este configurat în text, în trei ipostaze diferite, ilustrative pentru 

condiţia umană ( socială) , metafizică şi creatoare a artistului. 

 

III. Prezintă semnificaţia a două imagini artistice/ idei poetice care susţin tema poeziei; numeşte şi 

comentează semnificaţia figurilor de stil identificate: 

Sugestii de interpretare:  

       Prima imagine propune o metaforă inedită: eul liric este un copac pribeag uitat în câmpie. Epitetul 

pribeag (rătăcitor, „dezrădăcinat”, care merge fără o direcţie stabilită pentru că şi-a părăsit locul care îi 

oferea protecţie) creează o contradicţie între semnificaţia copacului, asociat cu stabilitatea conferită de 

rădăcinile înfipte în pământ, cu stabilitatea şi valoarea de reper a acestuia pe de o parte, şi noua sa condiţie 

de rătăcitor, abandonat, uitat de Dumnezeu în câmpie, într-un spaţiu al pierderii de sine, al înstrăinării şi al 

lipsei de sens. În această ipostază umană, eul arghezian este neîmplinit şi nefolositor. Are fructul amar şi 

frunzişul ţepos şi aspru. Drama sa existenţială, sentimentul tulburător al lipsei unui sens sunt exprimate  

poetic prin structura: prins adânc între vecii şi ceaţă, între un neant temporal (vecii devenind un sinonim 

pentru eternitate, pentru un timp fără dimensiuni, fără început şi sfârşit, fără ieri şi mâine) şi un gol spaţial – 

ceaţa simbolizând lipsa oricărui reper, confuzia şi indeterminarea. Este surprinzătoare capacitatea poetului 

de a crea metafore inedite prin asocierea unor termeni banali, lipsiţi de expresivitate artistică, selectaţi din 

limbajul colocvial, uneori chiar căutaţi cu sonorităţi aspre,care parcă înţeapă şi zgârie: ţepos, îndârjire, 

agurizi. 

Cea de a doua ipostază începe să se configureze încă din strofa a doua. Eul arghezian tânjeşte  să fie 

folositor, pentru că un sens al existenţei umane este altruismul. Capacitatea de a fi folositor, suport, sprijin 

este resimţită ca un semn al graţiei divine,omul înţelegând astfel că i s-ar acorda şi lui un loc în armonia lumii. 

Asprimii termenilor menţionaţi mai sus i se opune delicateţea, gingăşia domestică a unor cuvinte şi structuri 

banale: pasărea ciripitoare, crâmpeie, gingăşie, pomi de rod, gust bun. Adjectivul mic în structurile crâmpeie 

mici, cântece mici capătă expresivitate poetică, atât prin repetiţie, cât şi prin asociere cu ceilalţi termeni: 

gingăşie, vrăbii lăstun, gust bun. În caracterul „mărunt”, nesemnificativ, familiar se manifestă bunătatea 

divină, protecţia şi sentimentul firescului. Până şi moile omizi, sintagmă cu care se termină prima parte a 

poeziei sunt un simbol al firescului şi al securităţii, pentru că, într-o lume plasată sub protecţia divină, nu 

există nici un pericol. 

Cea de a două secvenţă lirică marchează o schimbare a registrului vocabularului, deoarece mesajul 

poetic devine dramatic. Nefolositor în planul lumii reale, ca om, lipsit de un sens comun, dar necesar  în 

„ecosistemul” social, artistul este plasat într-o altă dimensiune, care îl desprinde parcă din condiţia sa 

omenească. Undeva între cer şi pământ, între dimensiunea umană şi cea spirituală, ca un Crist răstignit (cu 

ramurile-ntinse pe altare), mai mult sprijinit de cer, la limita dintre două lumi (nalt candelabru, strajă de 

hotare), artistul este o entitate în care se manifestă divinitatea, fiind un suport al luminii (cunoaştere, creaţie, 
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esenţă). El este un intermediar între umanitate şi  divinitate, un slujitor care, deşi îşi intuieşte esenţa şi 

sensul, aceea de a crea, (act divin), resimte nevoia unui gest de protecţie. El nu se poate împlini ca om 

obişnuit, ca un „copac” cu fructe şi flori, deoarece sensul său este de a rodi metale nobile şi de a înflori cu 

focuri sfinte (metaforă a inspiraţiei divine), altfel spus de a crea frumosul artistic. Condiţia artistului nu se 

poate împlini fără să se lase pătruns de grelele porunci şi-nvăţăminte divine, fără să accepte sacrificiul de sine 

şi efortul creator. 

Această pendulare între condiţia care depăşeşte omenescul şi firea umană, între grandoare şi 

caracterul nesemnificativ, între sublim şi omenesc îl apropie pe artist de condiţia cristică şi implorarea sa din 

final: Trimite, Doamne, semnul depărtării/ Din când în când câte un pui de înger aminteşte de deznădăjduita 

întrebare: Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?  

Pentru a-şi putea accepta condiţia tragică, eul creator are nevoie de un semn al depărtării+ al 

Dumnezeirii (un pui de înger) şi astfel, întreaga suferinţă capătă un sens. Verbele la modul conjunctiv : să 

bată (alb din aripă la lună),/ Să-mi dea (din nou povaţa ta mai bună) plasează sub semnul posibilului, al unei 

dorinţe care poate rămâne neîmplinite şi care fixează condiţia artistului, pentru că arta sa se hrăneşte din 

propria suferinţă. 

În concluzie, caracterul modern al acestui psalm e dat de tematica filozofică, ilustrând sentimentul 

tragic al însingurării omului şi drama creaţiei, iar la nivel stilistic de folosirea metaforelor inedite, de 

expresivitatea limbajului, de utilizarea unui material lexical bogat, constând în alăturarea surprinzătoare a 

termenilor, calităţi ce l-au impus pe Tudor Arghezi  ca mare poet, situat imediat după Mihai Eminescu. 

 

 


