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Abstract 

According to a so-called autobiographical article published in 1941, Tudor Arghezi’s 
childhood was nothing but a „painful age” of his life. Literary history doesn’t mention much about 
his childhood and adolescence. When asked, he refused to give further information about his life. 
His work only shows signs of a tumultuous life experience. In some of Tudor Arghezi’s poems and 
novels his mother is an iconic character. This  is a compensation for her anonimous biographical 
identity. His biography is more like a literary work because of the poet’s continuous effort to create 
an identity which did not remind him of his true, unpleasant past experience.           

 
Rezumat 

Potrivit unui aşa-zis articol autobiografic publicat în 1941, copilăria lui Tudor Arghezi nu a 
fost decât o „vârstă dureroasă” a vieţii sale. Istoria literară nu menţionează multe detalii despre 
copilăria şi adolescenţa sa. Atunci când era întrebat, el refuza să ofere informaţii suplimentare 
despre viaţa sa. Opera sa arată doar semne ale unei experienţe de viaţă tumultuoase. În unele din 
poeziile şi romanele lui Tudor Arghezi, mama sa este un personaj emblematic. Aceasta reprezintă o 
compensare pentru identitatea sa biografică anonimă. Biografia sa este, mai degrabă, o operă 
literară, aceasta datorită efortului continuu al poetului de a crea o identitate care să nu-i 
amintească de adevărata sa experienţă din trecut, una neplăcută. 
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Introducere 
Dincolo de orice fotografie, evocare sau imagine a lui Tudor Arghezi, cel mai expresiv 

portret al poetului este cel făcut de Camil Ressu în anul 1958. Pictorul a suprins ceea ce mii de alte 
cuvinte s-ar chinui să descrie: privirea sfioasă, rezervată şi reticentă a lui Tudor Arghezi în faţa 
celor care vor să îl cunoască. În tablou, poetul are în faţă o foaie albă de hârtie.     

Sfiala şi reţinerea sa sunt ale chinului de a scrie, chin pe care Tudor Arghezi a recunoscut 
întotdeauna că îl încearcă atunci când începe o nouă pagină. În acest portret, foaia de hârtie a rămas 
albă, foaia pe care niciodată nu a scris nimic. Poetul nu ţine în mână un creion. Are mâinile goale, 
aşezate pe pagina albă, fără să aibă măcar intenţia de a scrie ceva. Aceasta este viaţa lui Tudor 
Arghezi, o pagină albă.  

În grădina de la Mărţisor, intrând pe poartă, se zăresc crucile soţilor Tudor şi Paraschiva 
Arghezi. Încă de când era în viaţă, poetul şi-a scris singur epitaful încrustat pe crucea făurită de 
meşteri argeşeni. Prin ea, ţine să amintească tuturor că are „origini părinteşti” în Gorj, pe linie 
paternă.  

Întotdeauna şi-a afirmat cu mândrie rădăcinile ţărăneşti. Însă, tatăl său este foarte puţin 
prezent în evocările fiului. Mai mult este prezent bunicul (Tudor Cojocaru, care şi-a schimbat 
numele în Teodor Cărbunescu) din partea tatălui. Dacă ar fi să dăm crezare acestei mândrii olteneşti 
a lui Tudor Arghezi, tatălui i-ar datora el totul. Aşa cum mamei îi datorează numele Arghezi. 
Nicidecum unor origini istorice ale denumirii vechi a râului Argeş (Argesis) sau vreunui etimon 
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grecesc care ar însemna „a tăbăci, a argăsi” aşa cum criticii şi istoricii literari au afirmat. Nici 
ipoteza lui Ov. S. Crohmălniceanu, cum că pseudonimul arghezian ar fi rezultat din combinarea 
numelor a doi eretici, Arie şi Ghezzie, nu este verosimilă. Arie apare în Vechiul Testament, însă 
numele Ghezzie (nici Ghezi sau Gheza) nu este menţionat in Biblie. 

Din cauza necunoaşterii copilăriei şi adolescenţei sale, orice demers biografic în privinţa lui 
Tudor Arghezi începe, practic, de la vârsta de 16 ani, cu anul 1896, când el îşi face debutul furios pe 
scena literaturii române cu poezia plină de amărăciunea frustrării – Tatălui meu. Această poezie îl 
pune pe tânărul poet sub semnul revoltei, al polemicii. A fost un copil lipsit de căldura familiei. 
Vocaţia sa polemică, înclinaţia spre pamflet, pot fi explicate şi prin complexul copilăriei nefericite.  

Abordarea biografiei argheziene implică unele dificultăţi: viaţa zbuciumată a poetului, cel 
puţin până în momentul stabilirii la Mărţişor (aceasta fiind o explicaţie pentru risipirea sau pierderea 
surselor documentare), numărul redus de informaţii biografice şi, cea mai mare dificultate, 
refuzul lui Arghezi de a-şi mărturisi trecutul şi de a împiedica cercetarea propriei vieţi de către 
istoricii literari. De aici, consecinţa firească de ascundere a unor fapte şi de eschivare în faţa 
evidenţelor biografice pe care a încercat, şi a reuşit parţial, să le mistifice. Această atitudine a dus la 
contradicţii de care s-au lovit cei ce au abordat subiectul de-a lungul timpului şi chiar la polemici 
acerbe între biografii arghezieni.  

Copilăria lui Tudor Arghezi a fost un „basm nefericit”, aşa cum el o numea. După cum scria 
poetul în articolul său autobiografic, Dintr-un foişor (1941), copilăria îi amintea doar de „tablouri 
cumplite de scârbă”.  

Iubirea filială a copilului Ion Theodorescu s-a răsfrânt şi asupra dascălilor săi. Vorbea 
întotdeauna cu drag doar despre câteva persoane şi puţine lucruri. Printre amintirile sale îşi făceau 
mereu loc două subiecte: bunicul (Tudor Cojocaru) din partea tatălui şi originea gorjeană, de care 
era foarte mândru.   

Amintirea preotului Abramescu din şcoala primară a revenit mereu cu căldură în evocările 
sale. Pe profesorul de limba română, G.O. Gîrbea, de la gimnaziul Cantemir-Vodă, îl preţuia pe 
măsura sufletului bun al acestuia şi pentru gesturile pline de mărinimie faţă de elevii săi. El l-a 
iniţiat pe poet pe drumul limbii şi literaturii române, stârnind în el pasiunea lecturilor zilnice. Tot el 
l-a îndemnat să scrie. Nu întâmplător, prima scriere argheziană care a fost publicată, articolul Din 
ziua de azi [1],  are ca temă lipsa de preocupare a oamenilor pentru poezie. Debutul său (chiar dacă 
poetul şi l-a repudiat mai târziu) a fost, aşadar, unul publicistic, petrecut cu cinci zile înaintea celui 
poetic.  

Copilăria şi adolescenţa, de obicei perioade fericite ale vieţii unui om, au fost pentru 
Arghezi motivul pentru care el a refuzat cu încăpăţânare să îşi scrie biografia. Aceste clipe fără 
farmec din viaţa sa l-au făcut chiar să spună că basmul copilăriei ar trebui suprimat. Credea că 
biografia este predispusă la cosmetizări din partea celui care şi-ar scrie memoriile sau este 
denaturată de cei care o cercetează. 

 
Mama, figura centrală a operei argheziene 
Extraordinarele poezii pentru copii scrise de Tudor Arghezi şi romanul Ochii Maicii 

Domnului (închinat imaginii materne) par a fi izvorât tocmai din nevoia de compensare, de 
împăcare cu trecutul şi de conturare a unei noi dimensiuni familiale, în care mama este centrul. 
Mărţişorul, casa în care a locuit cu familia, face parte din acest efort de răzbunare a greşelilor şi 
privaţiunilor trecutului, iar educaţia propriilor copii – o încercare de a le oferi acestora ceea ce i-a 
lipsit tatălui la aceeaşi vârstă. Această răzbunare a propriei copilării nu a fost lipsită de exagerări, 
autoritatea paternă acţionând în mod nefiresc uneori:  

„Sosind vremea şcolii, tata a hotărât ca primele clase (…) să le facem acasă, dând la sfârşitul 
anului examene în particular. El era împotriva tuturor constrângerilor şi a oricăror programe 
impuse” [2]. 
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Sistemul de învăţământ permitea atunci susţinerea examenelor în particular, Mitzura şi 
Baruţu putând să îşi ducă studiile la bun sfârşit. Copiii au urmat acelaşi traseu ca al tatălui, care, la 
fel, în tinereţe a susţinut şi el unele examene în particular. 

Tudor Arghezi a fost un om fără copilărie, departe de imaginea omului matur ce îşi 
reaminteşte cu drag trecutul. Era un om retras, care punea un hotar în calea sufletului său pentru a se 
feri de întrebările iscoditoare. Se străduia să ascundă orice urmă din trecut (corespondenţa, actele 
sale, cei doi fraţi vitregi de care niciodată nu vorbea). Tăcerea sa, însă, i-a stârnit şi mai tare pe cei 
interesaţi.  

Nu credea niciodată că va atinge vârsta de 87 de ani, viaţa atârnându-i câteodată doar de un 
fir de aţă, în tinereţe neavând speranţa ca va avea un viitor fericit. Nu a crezut niciodată că va scrie 
atât de mult. Adunând câteva cărţi scrise până atunci, în jurul vârstei de 46 de ani decide să le 
publice pe toate, dar nu reuşeşte. 

Opera nu a urmat întotdeauna biografia. Carenţa biografică s-a proiectat în prezenţă artistică. 
Lipsa copilăriei a fost transfigurată in poezie într-o copilărie ca de basm, aşa cum el şi-a imaginat-o 
întotdeauna. În astfel de poezii, Arghezi nu vede copilăria „la modul romantic, cu nostalgii 
retrospective, ci din perspectiva «paternităţii»”[3], a propriei ipostaze. Tatăl său apare rar şi este 
evocat pe un ton rece, fiind de cele mai multe ori judecat pentru gesturile sale faţă de fiu. 

 Pentru el, tema copilăriei nu merită să fie abordată în literatură. Refuză să-i acorde acestei 
teme capacitatea de a fascina, chiar şi în povestirile lui Ion Creangă. Era convins că din ea nu poate 
izvorî vreo valoare estetică. Totuşi, nu îi tăgăduieşte autorului Amintirilor din copilărie talentul de 
povestitor:  

„Nu-şi datoreşte sieşi un interes copilăria, ci facultăţii de a minţi a celui ce şi-ar povesti-o. 
Scriitorul cu vocaţie trece înaintea copilăriei lui.  

S-a citat în convorbire (n.n. în convorbirea cu D. Caracostea, cel care i-a solicitat articolul 
autobiografic Dintr-un foişor) un povestitor.  

Acela şi-a scris o copilărie şi nu a putut să-i dea transfigurarea pe care o capătă, de pildă, 
găina comună în desenul japonez. E o copilărie cu sărituri de garduri şi, scrisă de el, nu se 
deosibeşte de nicio altă copilărie. Un fapt trăit nu merită să fie povestit fără o echivalenţă artistică 
peste isprăvile unui puşti.” [4] . 

Avea o reţinere faţă de scrierea propriei biografii din cauza copilăriei grele pe care a avut-o. 
El însuşi spunea că „este cea mai amară vârstă a vieţii. N-aş voi să mai fiu o dată copil. Tablourile 
cumplite de scârbă îmi fac odioasă copilăria” [5].  

Poezia de debut – Tatălui meu – este o creaţie de debarasare de copilărie la o vârstă (16 ani) 
la care elanul de independenţă al adolescentului Ion Theodorescu era în plin avânt. A avut 
dintotdeauna o atitudine rezervată faţa de tatăl său, fapt vizibil şi în această poezie autobiografică: 

 
„Mi-ai zis să fug. Eu am fugit 
Şi după pâine-am pribegit - 

Să-ţi ţipe plânsu-mi prin urechi - 
Urmează-ţi iute drumul vechi. 

................................................... 
E prea târziu să mă rechemi, 
Eu sunt copil uitat de vremi.” 

 
Este o creaţie în cazul căreia se impune o suspendare a cunoscutei distincţiei eu poetic / eu 

empiric. Tot ceea ce Arghezi a declarat în legătură cu copilăria sa este marcat de complexul 
excluderii. Din acest motiv, el a încercat să-şi ascundă copilăria şi să acopere această perioadă din 
trecutul său cu un văl obscur. 

În opera argheziană, mama este invocată în dese rânduri, în ipostaza de unic părinte. Ea l-a 
crescut din greu şi a suferit pentru el, chiar dacă era un copil „nedorit”, aşa cum se autocaracteriza 
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Tudor Arghezi. Ei îi sunt închinate rânduri călduroase, transformând-o într-un model de iubire 
părintească şi creştină.  

Mama este invocată de poet ca refugiu sufletesc şi ca ultim resort afectiv: „Sunt bolnav de 
miresme. / Sunt bolnav de cântece, mamă” (Rada, vol. Flori de mucigai). Momentele sale de 
răscruce, cele ale marilor decizii sunt marcate de prezenţa mamei, aşa cum este cel al plecării la 
mănăstire, când ea încearcă din răsputeri să-l întoarcă din drum, fără însă ca lacrimile ei să aibă 
puterea de a-l opri. 

Analizând ipostazele în care apar mama şi tatăl său în opera şi evocările lui Tudor Arghezi, 
constatăm că în biografia argheziană poate fi identificat „Complexul lui Oedip”, concept lansat de 
psihanalistul Sigmund Freud. Tribulaţiile de tinereţe ale unui suflet neliniştit cum a fost cel al lui 
Tudor Arghezi, chiar şi în perioada în care a fost ierodiacon, ne conduc şi mai mult pe această cale. 
Scrierile în care este repudiat tatăl, iar mama – idealizată, sunt şi ele indicii ale acestui complex.  

Conform teoriei psihanalistului german Sigmund Freud, în jurul vârstei de 3-4 ani, copilul 
îşi formează o imagine asupra feminităţii în care mama este modelul la care el raportează toate 
persoanele de sex feminin. Este o etapă normală în evoluţia omului, care nu persistă mult timp. În 
1883, exact când copilul Ion Theodorescu (Tudor Arghezi) are vârsta de trei ani, tatăl (Nicolae sau 
Nae Theodorescu) îl părăseşte. Se căsătoreşte cu o femeie care nu îl doreşte pe copil aproape, 
Anastasia (Zoe). Nae nu divorţează de Rozalia Arghezi, mama copilului său, deoarece nici nu sunt 
căsătoriţi.  

Copilul rămâne doar cu mama lui, cea care va fi centrul universului său de acum înainte. 
Mai mult decât atât, face din ea un model feminin. Mai târziu, atunci când se căsătoreşte cu 
Constanţa Zissu, Tudor Arghezi se desparte repede de aceasta. Fiind plecat în Elveţia, îi scrie 
mamei sale că s-a săturat de „intelectuale”. Ceea ce îl nemulţumeşte este că femeia nu corespunde 
modelului de femeie pe care o doreşte: gospodină, fără pretenţii intelectuale şi cu înclinaţie spre 
treburile casnice. Exact cum este mama lui: o femeie simplă, care nu şi-a depăşit statutul de 
menajeră (Tudor Arghezi chiar îi reproşează într-o scrisoare că nu a avut alte aspiraţii în viaţă !), 
crescându-l pe el şi, mai târziu, pe celălalt fiu al ei – Alexandru Pîrvulescu – în condiţii grele.  

Astfel explicăm imaginea idealizată a mamei în opera argheziană. În acelaşi timp, în 
amintirile sau evocările lui Tudor Arghezi, mama lipseşte aproape cu desăvârşire. Doar trecător a 
vorbit de ea, dar nu a dezvăluit multe despre identitatea acesteia şi a oferit mereu informaţii 
lacunare. 

Formându-şi această imagine despre femeie, Tudor Arghezi o va aplica în continuare ca un 
calapod căruia nu i-au corespuns multe dintre femeile întâlnite. Dar a cunoscut-o pe Paraschiva 
Burda, care i-a devenit soţie şi căreia Tudor Arghezi i-a purtat mai mult decât respect: a venerat-o. 
Chiar spunea că toată literatura pe care el a scris-o nu valorează mai mult decât o ciorbă a 
Paraschivei.  

A susţinut întotdeauna că nu are mamă, declarând chiar că ea ar fi decedat prin 1895 ( !). Cu 
toate acestea, a fost un iubitor şi devotat fiu, care a vrut să o protejeze de o lume nu întotdeauna 
binevoitoare.  

În operă există imaginea unei mame sărmane, de condiţie modestă, care suferă pentru 
copilul ei. Ea apare în visul fiului ca o bătrână încărcată de ani şi gârbovită de suferinţă. Într-o 
tabletă inedită din anul 1954, apare o bătrână, „doica” despre care Tudor Arghezi a spus întotdeauna 
că l-a crescut:  

„Nu te mai văd de doi ani în drumul meu. Veneai la mine şi-ţi luai ajutorul meu, pe care ţi-l 
dau din toată inima. De un timp n-ai mai venit. Aş fi auzit că ai fi murit, biată bătrână, care ai fi 
putut să fii muica mea, care ai fost, poate, chiar mama mea. Tu mă sărutai ca pe un copil al tău. 
Începuseră să-ţi tremure gura şi braţele cu care mă cuprindeai (…) 

Te caut şi nu te găsesc nicăieri. Şi te caut şi-n vis, unde încă n-am aflat că ai fi murit. Visul 
ştie mai bine lucrurile neştiute, dar de tine totuş nu ştie nimic. 

Umblu în vis prin străzi neumblate, unde nu te cunoaşte nimeni şi întreb: Unde-i bătrâna 
mea, care venea la capătul lumii să-şi ia ofrandele mele? Am întrebat în casele oarbe, în curţile 
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înguste: Nu stă aici bătrâna mea care stă sprijinită de un toiag? Cum şchioapătă dintr-un picior şi, în 
tăcere, îi curg lacrimile tăcute? 

Nu ştie, nu te-a văzut” [6]. 
Este evident efortul compensator al operei argheziene, care devine, astfel, un mijloc de 

răzbunare a trecutului mamei sale, un trecut plin de frustrare şi tăcere, de ani petrecuţi în umbră.  
O imagine similară a mamei apare într-o poezie inedită de Tudor Arghezi: 
 

„Te tot visez săracă şi flămândă 
Rugându-mă cu şoapta blândă 

Ceva ce nu-mi aduc aminte ce-i. 
Vii noaptea-n zdrenţe din mormânt de obicei 

Când somnul se îngână cu trezire. 
Mă cauţi şi mă chemi din omenire,  

Şi plângi cu lacrimi mute, 
Le văd curgând pe brazda obrazului, nevrute 
Şi-ţi tremură bărbia şi gura căci ai vrea 

Să te sileşti să râzi, bătrâna mea, 
Să nu mă întristezi. 

(…) 
Cum e acolo unde eşti ? 

(…) 
E şi pe-acolo pismă şi cerşetorie 
Şi nu ţi se cuvine un stihar şi ţie, 

O-mbrăcăminte de năframă, 
Şi îngerescul chip, sărmană mamă ? 

 
                                                     [Te tot visez săracă şi flămândă]  [7] 

 
Astfel de scrieri, alături de poeziile pentru copii, reprezintă pentru Tudor Arghezi eliberarea 

de chingile trecutului. Într-o analiză [8] pe care o face biografiei spirituale a lui Tudor Arghezi, 
Luc-André Marcel pune în prim-plan nevoia de eliberare a poetului, prin opera sa, o modalitate de 
„exorcizare” şi un început de „catharsis”. O permanentă „nevoie de mutaţie”, reflectată şi în 
multitudinea pseudonimelor folosite.   

 
Omul fară copilărie, poetul copilăriei 
Candoarea poemelor argheziene pentru copii este de neegalat, făcând din omul fără copilărie 

un minunat poet al copilăriei. Educaţia copiilor săi a fost o preocupare constantă a poetului. Atât de 
mult îşi iubea copiii şi dorea să-i protejeze, încât nu-i mai lăsa să meargă la şcoală atunci când se 
loveau de dificultăţile inerente vârstei sau când obtuzitatea unor profesori îl determina să-i ţină şi 
să-i pregătească acasă, în particular, căci rămâneau corigenţi. El le era şi dascăl de multe ori, 
momente imortalizate în poezia argheziană:  

 
„Nici nu ştii ce dascăl bun 

Cu lulea şi cu tutun 
Este tatăl meu, săracul, 
El dă cărţile la dracul” 

                                                                  (Tata, vol. postum Desluşiri, 1980).  
 
Era profesorul, doctorul şi cel mai bun prieten al copiilor săi. Îi menaja întotdeauna. Pe 

Galaction îl ruga în 1940 să intervină pe lângă D. Caracostea (cu care Tudor Arghezi nu era în 
relaţii tocmai bune) pentru a-l ajuta pe Baruţu. Fiul său era elev la Liceul Gheorghe Lazăr, dar îl 
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retrăsese din şcoală din cauza unui conflict cu profesorul de istorie. Arghezi nu poate înţelege 
atitudinea perimată a unui astfel de profesor.  Este indignat de stilul şi de purtarea acestuia faţă de 
fiul lui, având, totodată puterea de a recunoaşte unele lucruri:  

„În primul trimestru (1939) el (n.n. Baruţu) era elev regulat al liceului, nu prea eminent elev, 
natural, dar făgăduind solemn, ori de câte ori lua 4 sau 3, să ia pe viitor 6 şi 7” [9].  

Se teme că fiul i-ar putea fi afectat negativ de metodele neortodoxe folosite:  
„Dar m-a răzvrătit mai ales stilul profesorului de istorie, stil pe care îl credeam în 50 de ani 

dispărut din şcoala românească. Individul lua la ochi de pe catedră, cu o bucată de tibişir sau cu o 
nuia, un cap de elev – şi când îl nimerea se cocoşa de râs. Ca să nu-mi nimerească din întâmplare 
băiatul, am luat băiatul acasă şi l-am preparat «în particular»”[10]. 

Tudor Arghezi se opunea oricărui sistem. El însuşi a fost un elev neadaptat, învăţând mai 
mult la şcoala vieţii decât între pereţii unei instituţii de învăţământ. Le-a oferit copiilor săi ceea ce-
şi doreşte orice copil: să nu meargă la şcoală. „Când ploua sau era frig, tata nu ne trimitea la şcoală. 
Trăgea plapuma deasupra capetelor noastre şi zicea : «Hai, dormiţi !»” [11], îşi aminteşte Mitzura 
Arghezi. A făcut din copilăria Mitzurei şi a lui Baruţu o poveste frumoasă, şi pentru că şi-a petrecut 
propria copilărie prin mahalalele bucureştene, printre birjari, grajduri şi curţi pline cu trăsuri [12].  

După cum mărturisea Baruţu, tatăl dorea ca ei să aibă o şcoală a familiei: „Noi am avut o 
şcoală a familiei şi mai puţin o şcoală a şcolii, deşi făceam carte acasă şi dădeam examene; o şcoală 
de dragoste, de gospodărie, de iubire între noi” [13]. Grădina, gospodăria ţineau locul disciplinelor 
de la şcoală: „Franţuzeasca mergea perfect cu gospodăria, după cum lectura se completa uşor cu 
greblatul în grădină” [14], completează fiul poetului.  

Căile încurcate ale copilăriei sale au făcut din Tudor Arghezi un căutător, în încercarea de a-
şi găsi propriul drum, întorcând în favoarea sa, până la urmă, toate neajunsurile şi frustrările 
trecutului. După cum îi spunea fiului, în 1960, propria copilărie a fost doar un lung şir de „tristeţe, 
suferinţă şi lipsuri…” [15]. 

Opera lui intră pe un făgaş normal şi productiv din momentul căsătoriei cu Paraschiva, la 5 
noiembrie 1916, când viaţa pierde din zbuciumul instabilităţii în care trăise mult timp. Cuvintele 
sale despre rolul soţiei şi al familiei nu sunt ocazionale şi nici întâmplătoare. Ele reprezintă crezul 
creatorului. Literatura sa nu a fost niciodată una de boem, de poet damnat şi pierdut prin viciile 
vieţii.  

Pe Tudor Arghezi îl poţi vedea cel mai bine între ai săi, între soţie şi copii, remarca Luc-
André Marcel in 1963, cu ocazia convorbirii pe care a purtat-o cu poetul la Mărţişor. Familia a fost 
primul său critic. O altfel de literatură îi repugna:  

„O literatură scrisă la bordel şi în cafenea a deprins pe cititori să evite căutarea familiei şi să 
creadă în eroarea că dragostea e o aventură de circ şi de hotel, un număr de varieteu, o scânteie 
efemeră de chibrit. Literatură de cocoşaţi, de alcoolici, de neputincioşi, de masturbi. (…) Femeia a 
inspirat pe Crist, pe Goethe, pe Dante, pe DaVinci – şi i-a născut. Dacă din mintea ei decorativă nu 
a ieşit opera lor, din pântecul ei milostiv s-au ivit marii învăţători, artiştii, călăuzitorii şi ţesătorii de 
lumină” [16].  

El reprezintă un alt model de creator, căruia niciodată nu i-a plăcut să trăiască în 
promiscuitate şi mizerie. Ba din contră. Literatura sa este una a plenitudinii, a unui trai burghez. Era 
fidel crezului că arta se împleteşte mai degrabă cu bunăstrarea decât cu neajunsurile materiale. Dar, 
în acelaşi timp, pe Vasile Alecsandri îl taxează pentru „un surâs prea des fericit şi o dulceaţa idilică 
puţin cam iritantă” pe care poezia le-a căpătat „de la îndestulările poetului” [17]. Îl ironiza pe 
Alecsandri, spunând despre el că „ar fi fost dispus să parfumeze şi caprele, ca să obţie o aromă 
uniformă a naturii” [18].  
 
Concluzii 

Viaţa lui Tudor Arghezi seamănă mai mult cu o operă literară. In ea pot fi identificate mai 
multe puncte de răscruce care făceau rememorarea un chin. Omul Tudor Arghezi încerca să se 
ascundă de „indiscreţiile” literare, aşa cum el însuşi le numea. Opera sa contribuie la conturarea 
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portretului omului ascuns. Viaţa lui Tudor Arghezi este un amestec de controverse şi complexe. 
Printre acestea se numară complexul copilăriei nefericite şi complexul anonimului. Mândria sa 
declarată de a aparţine regiunii Gorjului face parte din efortul de mistificare depus de poet de-a 
lungul vieţii şi din încercarea de a-şi construi o biografie paralelă. 
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