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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este 

onorată să editeze, prin Centrul de Cercetare a Literaturii 

Argheziene, un Album inedit, ca omagiu adus marelui Tudor 

Arghezi, la 50 de ani de la plecarea sa spre zenit. 

Felicităm pe doamna Doina Arghezi, nora marelui clasic al 

literaturii române, care surprinde atât de plăcut lumea literaturii 

române şi universale, prin publicarea unui număr de 50 de desene 

realizate de Tudor Arghezi, începând cu excepţionalul 

Autoportret de pe copertă, multe dintre desene, fiind însoţite de 

manuscrise ale lui Tudor Arghezi. 

Academia Română, prin domnul acad. Eugen Simion, 

apreciază la superlativ existenţa unui important fond de 

manuscrise argheziene la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” 

din Arad, ca urmare a donaţiei făcute universităţii noastre de către 

Baruţu şi Doina Arghezi. 

Din colecţia de manuscrise a Universităţii de Vest „Vasile 

Goldiş” din Arad, aflată la Centrul de Cercetare a Literaturii Argheziene, a văzut lumina tiparului şi 

volumul Tudor Arghezi, Din duhul pământului, apărut la Editura “Vasile Goldiş” University Press 

Arad, România şi CIRRMI Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, France, volum inedit ce 

cuprinde o seamă de manuscrise argheziene ascunse în pământ – în grădina casei poetului de la 

Mărţişor, în timpul când poetul era interzis să publice, de către puterea politică din vremea sa. 

Prezentul Album de artă al poetului Tudor Arghezi, cu desene ce întregesc profilul său 

literar, este de o inestimabilă valoare artistică şi biografică ce vine să completeze personalitatea 

unică argheziană, ce s-a impus în istoria literaturii române şi universale.  

Dintre excepţionalele imagini, începând cu Autoportretul lui Tudor Arghezi şi continuând cu 

Bufniţa, simbolul înţelepciunii, desen în peniţă de T. Arghezi şi multe desene în peniţă care datează 

din perioada elveţiană (1905-1910), cât şi prezentarea unor personaje dragi din apropierea poetului, 

albumul se încheie cu „O închinare pentru cei ce au văzut desenele argheziene”. 

„Tudor Arghezi, apreciază acad. Eugen Simion, este un mare poet, cel mai important pe care 

l-a dat în secolul al XX-lea limba română”.   
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