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Profesor – Gabriel Braic 

 

TESTAMENT 

de Tudor Arghezi 

 

Prietene, bine ai venit la lecţia cu numărul 12! 

 

1. Date despre autor şi operă 

Autorul (1880-1967), pe numele său adevărat, Ion Nae Theodorescu, îşi ia 

pseudonimul de la Argesis - numele latin al râului Argeş. Un istoric literar, Ovidiu 

Crohmălniceanu, propunea o teorie interesantă conform căreia numele lui ar proveni din 

sudarea numelor a doi eretici Arie şi Geza. Această presupoziţie nu ar fi departe de 

realitate din cauza faptului că autorul se află într-o continuă pendulare între „credinţă şi 

tăgadă” după cum el însuşi mărturiseşte. 

Arghezi a fost printre autorii cei mai contestaţi din literatura română. Imediat după 

război a fost interzis de către autoritătile comuniste, timp în care, după spusele sale, şi-a 

câştigat existenţa din vânzarea cireşelor, ca mai apoi să fie reabilitat treptat şi să 

pactizeze cu regimul comunist scriind poezie pe placul acestuia. Dincolo de graniţele 

României a fost nominalizat, în 1965, la Premiul Nobel pentru literatură. 

 

2. Încadrarea în specie, gen, curent cultural 

Poezia Testament deschide volumul de debut - Cuvinte potrivite - publicat în 

1927. Este cea mai cunoscută artă poetică din literatura română. Poezia programatică 

a lui Arghezi surprinde câteva elemente clasice pentru o ars poetica. Artistul îşi exprimă 

viziunea sa despre literatură, despre actul creaţiei, despre materialul pe care îl are la 

dispoziţie creatorul de frumos şi despre rolul poetului în relaţie cu poezia, cu divinitatea 

şi cu posteritatea. Toate acestea într-un limbaj literar care îl particularizează.  

Poezia aparţine modernismului prin conţinut şi formă. Arghezi nu se limitează să 

vorbească doar despre menirea poetului şi despre rostul literaturii, ci şi despre 

problematica limbajului, despre transfigurarea socialului degradat în artistic. De 
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asemenea, propune cititorului o viziune originală asupra aspectelor sumbre ale realităţii 

prin estetica urâtului. 

 

3. Viziunea despre lume 

Pentru Arghezi, lumea este un spaţiu mistic în care sufletul pendulează între 

„credinţă şi tăgadă”. Fost călugăr, el părăseşte mănăstirea de tânăr şi intră în viaţa civilă, 

dar cu un acut sentiment al neliniştii spirituale. Lumea este un pustiu pe care poetul trebuie 

să îl traverseze singur, fără ajutor de Sus. El scrie 16 psalmi în 40 de ani de creaţie, ceea 

ce denotă eterna căutare a sensului ultim, a prezenţei divinităţii. De altfel, un parcurs 

uman înregistrat de la primul la ultimul om care se va naşte pe Terra. Poetul însuşi tânjea 

după o percepţie concretă a lui Dumnezeu. Se exprimă energic, într-un limbaj strigat 

epocal: „Vreau să te pipăi şi să urlu: Este!”  

Având în vedere aceste considerente, universul poetic arghezian este un rezultat 

al harului divin şi al trudei umane: „Slova de foc şi slova făurită / Împărechiate-n carte se 

mărită.” Aşadar, viziunea despre lume a lui Arghezi este încadrată de perpetua căutare 

a lui Dumnezeu printre fărâmele unei realităţi decadente. 

 

4. Semnificaţia titlului 

Titlul, exprimat prin substantivul comun „testament”, este în strânsă legătură cu textul 

şi poate fi receptat în două feluri. În primul rând, el semnifică un act aparţinând sferei 

dreptului, a justiţiei, prin care un tată le lasă urmaşilor, la finalul vieţii, moştenirea. Tot astfel, 

poetul îi lasă fiului său spiritual bunurile sale artistice.  

În al doilea rând, titlul trimite la cele două părţi ale Bibliei, Noul şi Vechiul Testament, 

datorită faptului că moştenirea în discuţie este una spirituală. Astfel „testamentul” are 

valoare simbolică pentru două clase de urmaşi: cititorii care îi vor savura opera şi poeţii 

care se vor inspira din aceasta. 

 

5. Prezentarea temei şi a motivelor 

Tema poeziei este creaţia literară vizualizată, şi ea, în dublă ipostază: cea de 

meşteşug poetic şi cea de moştenire pentru posteritate. Poezia este un monolog adresat 

de un tată fiului său spiritual prin care îi lasă acestuia moştenirea sa – cartea. 

 

6. Structură şi compoziţie 

Înainte să intrăm în analiza poeziei, structurată în 6 strofe inegale, voi recita 

câteva fragmente semnificative pentru a ne familiariza cu textul. 
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„Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte,  

Decât un nume adunat pe o carte,  

În seara răzvrătită care vine 

De la străbunii mei până la tine,  

(...) 

Aşeaz-o cu credinţă căpătâi.  

Ea e hrisovul vostru cel dintâi.  

Al robilor cu saricile, pline 

De osemintele vărsate-n mine.  

 

Ca să schimbăm, acum, întâia oară 

Sapa-n condei şi brazda-n calimară 

Bătrânii au adunat, printre plăvani,  

Sudoarea muncii sutelor de ani.  

Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite 

Eu am ivit cuvinte potrivite 

 

(...)  

 

Din bube, mucegaiuri şi noroi 

Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.  

 

(...)  

 

Întinsă leneşă pe canapea,  

Domniţa suferă în cartea mea.  

Slova de foc şi slova faurită 

Împărechiate-n carte se mărită,  

Ca fierul cald îmbrăţişat în cleşte.  

Robul a scris-o, Domnul o citeşte,  

Făr-a cunoaşte că-n adâncul ei 

Zace mânia bunilor mei.” 

Incipitul deschide abrupt textul cu o adresare directă a poetului către urmaşul 

său. Moştenirea este, aşadar, una culturală şi a fost plămădită în decursul timpului „de la 

străbunii mei până la tine” prin „sudoarea muncii sutelor de ani.” Cartea este „o treaptă”, 

ceea ce presupune un urcuş spiritual, un progres. În calitate de „hrisov”, ea leagă 
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generaţiile  laolaltă. Vechiul şi noul se întâlnesc în procesul creaţiei. Poetul propune o 

revoluţie culturală: „Ca să schimbăm acum, întâia oară, / Sapa-n condei şi brazda-n 

călimară.”  

Graiul bătrânilor devine material artistic din care poetul iveşte „cuvinte potrivite”. 

Realitatea diformă a urâtului este convertită estetic. Arghezi este un expert al logosului, 

al cuvântului, reuşind să creeze o poezie sublimă cu expresii nepoetice: „Din bube, 

mucegaiuri şi noroi / Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.” spune el. În calitate de artizan al 

expresiei, Arghezi este poetul esteticii urâtului. 

Ultima strofă se concentrează asupra metaforei poezie – domniţă: „Întinsă leneşă 

pe canapea / Domniţa suferă în cartea mea.” Finalul poeziei conţine elemente cheie 

pentru înţelegerea crezului poetic. Pentru Arghezi, poezia este o construcţie teandrică, 

adică divino-umană, de la teos – Dumnezeu şi antropos - om. Asta înseamnă că e nevoie 

de o îmbinare perfectă a slovei de foc – harul creator, ispiraţia divină cu slova făurită – 

expresia muncită, cuvântul trudit al poetului.  

Antepenultimul vers defineşte statutul emiţătorului şi al receptorului textului: „Robul 

a scris-o, Domnul o citeşte”. Arghezi se vede pe sine în calitate de servitor care încearcă 

să muncească, să scrie, în aşa fel încât domnul, adică cititorul să fie mulţumit de prestaţia 

sa.   

 

7. Elemente de prozodie, stilistică 

Poemul de factură modernistă are o structură inedită fiind format, precum am mai 

spus, din 6 strofe inegale cu câte 4, 6, 8, 10, 12 şi 13 versuri. Măsura este de 10-11 

silabe, ritmul variabil şi rima împerecheată, devenind astfel un element de tradiţionalism.  

La nivelul limbajului, Arghezi oferă cititorului un ospăţ de cuvinte din cele mai diverse: 

arhaisme (odraslă, hrisov), cuvinte populare (plăvani, brânci, râpi, vatră), neologisme 

(crimă, obscură, călimară).  

Mărcile subiectivităţii eului liric se observă în pronumele, adjectivele posesive şi 

verbele la persoana întâi, topica fiind una afectivă. 

 

8. Opinie personală 

În opinia noastră, lectura poeziei Testament este absolut necesară pentru orice 

vorbitor de limbă română, deoarece defineşte în mod magistral concepţia despre rostul 

literaturii, despre menirea poetului şi a cititorului. Arghezi reuşeşte să creeze imagini 

puternice şi să catalizeze energiile de veacuri în versuri de o incontestabilă frumuseţe. 
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9. Concepte particulare 

Estetica urâtului – este manieră de creaţie literară de origine baudleriană (termenul 

provine de la autorul volumului Florile răului, scriitorul francez Charles Baudelaire). Estetica 

urâtului presupune utilizarea unor expresii considerate nepoetice, care aparţin grotescului 

(de ex. bube, noroi, mucegaiuri) pentru a crea imagini artistice. Astfel, Arghezi introduce 

o nouă categorie estetică în arta românească – cea a urâtului găsind frumuseţe în 

realitatea josnică a mahalalelor sau a închisorii (vezi volumul Flori de mucigai din 1931). 

 

 

 

 

 

 
Sunt GABRIEL BRAIC şi te provoc: 

iubeşte limba română pentru că vei gândi româneşte toată viaţa! 

 

Ne vedem la lecţia următoare:  

Leoaică tânără, iubirea de Nichita Stănescu. 
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