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Editorial 

 
 
 
 
 
 

Viitor providen Ńial  

  

            A vrea şi a nu vrea este viitorul pentru un om care doreşte să împace 
sacrul cu profanul. Dar pentru că Ńine seamă de sensibilitatea spiritului său se 
lasă ulterior în voia Celui ce nu-i capabil să-i opună nici verbal voia sa. E un 
triumf al unui deziderat spiritual oponent al unei vieŃi hedoniste specifică 
frustraŃilor şi iresponsabililor vieŃii. Dacă dorinŃa de schimbare este vie 
continuu, în detrimentul vicisitudinilor vieŃii, omul primeşte ceea ce nu credea 
niciodată că i se poate întâmpla. La un pas de dezastru, primeşte mila sacră şi 
posibilitatea ieşirii din impasul creat. Mai mult chiar e chemat către ceea ce nu 
merită; o lume la antipodul trecutului său care îl poate salva de atitudinea 
inexorabilă a clipei. Şi acesta refuză, continuă să se opună, motivând 
nevrednicia unei asemenea vrednicii şi asta fără a observa lipsa unei autentici 
înŃelepciuni. Dacă cedează a câştigat ceea ce n-a meritat dar pentru acceptarea 
providenŃei va fi încoronat de o viaŃă dincolo de viaŃă… 
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I. ACTUALITATE  
Vaticanul recunoaşte existenŃa extratereştrilor ? 

 
Pr. Prof . Ionel Cioabă 

 
 
 Nu ne face nimeni viaŃa 
complicată ci noi ne lăsăm angrenaŃi de 
mesaje şi informaŃii semidocte care 
compromit existenŃa paşnică a 
omenirii. Cei slabi şi influenŃabili le 
calcă pe urme celor ce deformează 
întocmai studiile autentice ale 
antropologiei universale. Ştiri care 
aparent par senzaŃionale complică 
luciditatea unei gândiri „universal 
valabile” creând posibilitatea „celor 
consacraŃi” să pară geniali şi 
anonimilor să devină „oficiali”. Nu 
setea de recunoaştere prin orice 
mijloace înseamnă progres, ci vădirea 
celor revelate care aduce omenirii 
stabilitate, egalitate, înŃelegere şi 
evident dragoste. PoŃi crede de pildă că 
„universul este finit, existenŃa altor 
planete şi vieŃi paralele este o 
invenŃie”, pentru aŃi conferi confortul 
spiritual decât să fii interesat de 
deconspirări absurde şi nefondate. Şi în 
fond cine mă poate convinge că toate 
cele scrise, auzite şi văzute, au un 
fundament ştiinŃific dacă eu nu cred 
nimic până ce nu văd,  aud sau simt în 
urma unei prealabile instruiri. Negarea 
creaŃiei şi a nemuririi prin cunoscuta 
sintagmă „spălarea creierului uman” a 
celor ce conduc, întăresc şi mai mult 

convingerea celor ce-şi văd becisnicia. 
Un exemplu de acest gen este 
mediatizarea  că Vaticanul ar fi făcut o 
declaraŃie unor tineri cum că ar exista 
extratereştrii. Că nu a fost o declaraŃie 
oficială înŃelegem din emisiunea lui 
„Naşu” televizată în direct Joi 15 mai 
2008. 
Liderul P.R.M. Corneliu Vadim Tudor 
comentează aceste declaraŃii dar nu 
oficiale, dând astfel o adevărată lecŃie 
de teologie nu însă în calitate de 
delegat al bisericii.  
 Cu tot respectul pentru 
cultura domniei sale, omite să 
amintească că teologia contestă 
existenŃa altor vieŃi cu argumentul:  
"dacă ar fi existat alte civilizaŃii, 
Dumnezeu ne-ar fi descoperit nouă 
oamenilor că planurile sale în legătură 
cu lumea este diversificat." Cât timp 
dovezile scrise, auzite nu sunt 
încununate şi de vedere sunt pure 
fantasmagorii. Drept urmare este mai 
verosimilă ideea că acei extratereştrii 
sunt mai degrabă apariŃii demonice sau 
angelice decât presupunerea că ar fi 
civilizaŃii paralele... 
 Admitem că Biserica 
romano-catolică ar face imprudenŃa că 
declare oficial aceste speculaŃii. Îmi 
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pare rău să spun dar în acest caz 
prestigiul papei ar fi comparat cu al 
fraŃilor săi, iniŃiatorii reformei 
religioase apusene din secolul al XVI-
lea. Care ar fi atunci priorităŃile 
creştinilor şi de interpretările scolastice 
şi raŃionaliste ale Sf. Scripturi ? De ce 
trebuia ca Dumnezeu să fie atât de 
enigmatic cu „fii săi”? Ce era atât de 
ştiinŃific pentru omul preistoric ca să nu 
divulge la timp existenŃa acestor 
humanoizi ? Să studieze domnii cu 
pricina exhaustiv teologia şi apoi să se 
grăbească să ne impresioneze cu 
interpretările lor. 
  Chiar dacă s-ar dovedi 
adevărate cele susŃinute, nu sunt dovezi 
plauzibile ci doar probabilităŃi finite şi 
perisabile. Şi tocmai pentru că sunt 
perisabile nu sunt suficiente ci doar 
fluctuante. Cei ce consideră că 

dezvoltarea tehnologică şi respectiv 
electronică însoŃite de teorii relativiste 
proprii şi altele asemenea, pot constitui 
dovezi ale dezvoltării  ştiinŃifice se 
înşeală cumplit. Chiar dacă ar câştiga 
lumea întreagă şi ar rămâne un singur 
om care n-ar crede, pentru acel om 
viitorul îi va răzbuna. Aşa se explică 
instabilitatea unui regim politic de-a 
lungul istoriei, aşa se explică că cei ce 
au vrut să fie puternici au rămas doar în 
istorie şi că moartea şi viitorul le-a 
dovedit laxitatea raŃiunii. Orice ar putea 
dovedi omul dacă ar fi nemuritor, însă 
existenŃa morŃii îl face neputincios şi 
iresponsabil de cea ce nu poate dovedi. 
Cu alte cuvinte omul nu poate 
transmite decât ceea ce vede 
înŃelegând, aude văzând şi crede 
simŃind dar nu mai mult decât un 
„muritor”. 
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                   ANDREI IJAC 

 
 
 

Ce-Ńi doresc eu Ńie, dulce Românie, 
......................................................... 

ViaŃa în vecie, glorii, bucurie, 
  Arme cu tărie, suflet românesc, 

Vis de vitejie, fală şi mândrie, 
          Dulce Românie, asta Ńi-o doresc. 

 Mihai Eminescu 
 
 

S-au dus vremurile de glorie ale poporului român, anul 1418 a apus, ’’Bătrânul’’ 
s-a dus, flacăra de la 1600 s-a reaprins la 1859, Mihai zâmbea din ceruri, Alexandru îşi 
arăta bunătatea pupându-l pe obraz pe moşul Roată, 1918, Ferdinand se intoarce 
triumfător la Bucureşti, se „născuse” România Mare.  

La data de 11 iulie 1965, ’’Tovarăşul’’ preia puterea Ńării, urmează 24 de ani de 
făurire a patriei ... dar cum nimic pe această lume nu este veşnic...la data de 22 
decembrie 1989, ’’patriotul’’ este înlăturat de la conducerea Ńării, pe 25 decembrie 1989 
,atât‚ ’’tovarăşul’’ cât şi ’’tovarăşa’’ sunt judecaŃi si condamnaŃi la moarte, fiind ucişi 
într-un mod barbar, această zi neagră va rămâne de neuitat şi de neşters din istoria 
României, aşa zisa ’’RevoluŃie’’, a fost de fapt o lovitură de stat organizată foarte 
minuŃios si bine pregatită cu mult timp înainte, se dăduse ordin din afară că regimul 
trebuia să pice şi aşa s-a şi întâmplat! 

După 1989 urmează o perioada de  ’’ceaŃă’’ pentru România, nimic nu este 
clar, totul se schimbă, guverne care se ridică, guverne care pică, alianŃe şi tratate care 
se încheie în secret şi se destramă în public, totul este un haos permanent, sistemul 
sanitar este la pământ, corupŃia este pretutindeni, mafia priveşte din umbră tot ce 
mişcă, nepotismul se ’’făleşte’’ în instituŃiile de stat.  
În fiecare zi, vedem la TV că se folosesc predominant doua cuvinte ’’aderare’’ şi 
’’integrare’’, doua cuvinte străine pentru poporul român, se vorbeşte de lucruri măreŃe, 
dar ştiŃi că ’’vorbele trec...’’, salariile rămân constante iar preŃurile cresc, Uniunea 
Europeana..., e departe de noi!  
      Momentan ne aflăm la mijloc, între cele două mari puteri ale lumii, pe de o 
parte SUA pe de altă RUSIA,  ’’conducerea’’ Ńării, nu prea ştie cu cine să se dea, cu ruşii 
sau cu americanii, săracii de ei, se află într-un moment de cumpănă, nu ştiu unde se 
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află ’’ciolanul cel mare’’ , ar trebui să-şi vadă de treabă şi să stea în banca lor, ca nici 
pe ruşi nici pe americani nu-i interesează de poporul român! 

Aceasta este România, o patrie însângerată, o mamă pe care nu o mai ascultă 
’’copiii’’... Alecsandri a iubit-o, Eminescu a ridicat-o-n slăvi, noi nu mai rămâne decât să 
o înnobilăm...   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  MAGAZIN  CRITIC                                                                      IUNIE 2008 
 

 10 

II. CRITIC Ă 
ESTETICA URÂTULUI ÎN OPERA 

LUI TUDOR ARGHEZI 
 

Cristina Cioabă 
 
 
Tudor Arghezi, poet al 
întrebărilor,realizează cea mai adâncă 
reformă a limbii poetice pe care o poate 
nota istoria literaturii noastre moderne, 
comparabilă cu reforma făcută în 
literatura franceză de Victor Hugo, 
altădată întemeind “republica 
vocabularului” pe concepŃia că 
“Primele cuvinte nu sunt nici rebeli, 
nici plebei”, poetul nostru selectează 
alte sectoare ale lexicului, cuvinte 
drastice, dure, uneori forme regionale, 
pe care nimeni nu le introduse în 
poezie, dând astfel, ”dreptul de cetate 
tuturor cuvintelor, chiar şi celor 
compromise.” 
 Creatorul sincronismului, 
Lovinescu emisese despre Arghezi, în 
Criticele sale opinii elogioase, 
sintetizate apoi magistral in Istoria 
literaturii române contemporane: ”Se 
poate afirma că Tudor Arghezi începe o 
nouă estetică: ”estetica poeziei scoasă 
din detritusuri verbale” ”. În întregime 
adevărată, o altă opinie lovinesciană îşi 
păstrează şi astăzi valabilitatea, după 
opinia autorului “MutaŃiei valorilor 
estetice”, estetica argheziană este 
“antisimbolistă“, deoarece spre 

deosebire de simboliştii mânaŃi de 
teribilul îndemn de “spiritualizare  a 
materiei”, Tudor Arghezi “invers prin 
materializare .“ 
 Precum Victor Hugo şi mai 
apoi Baudelaire, Rimbaud şi alŃi poeŃi 
francezi în secolul trecut, care 
încetăŃeniseră în literatură toate 
cuvintele, chiar şi cele “compromise”, 
Tudor Arghezi obŃine sinteza poetică 
din rezervele cele mai vulgare ale 
limbii române, mai cu seamă în Flori 
de mucigai revoluŃionând astfel 
limbajul liricii româneşti. 
 Marele scriitor francez 
Charles Baudelaire spunea: ”E un 
miraculos privilegiu al artei că 
oribilul, artistic exprimat, devine 
frumuseŃe şi că durerea ritmată şi 
cadenŃată umple spiritul cu o 
bucurie liniştită.” 
  Odată Baudelaire a elogiat pe 
Daumier tocmai pentru capacitatea 
acestuia de a reprezenta josnicul, 
trivialul, abjectul, cu o claritate exactă, 
căci Baudelaire consideră că poetul 
poate să facă să se nască din urât un 
farmec nou. În acest climat artistic se 
mişcă şi poetul nostru Tudor Arghezi, 
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pentru care subiectele de literatură nu 
mai tolerează pretutindeni conceptul 
mai vechi al frumuseŃii. Arghezi 
inaugurează la noi “estetica urâtului”, 
avându-l ca model pe “scepticul de la 
Sena”, Charles Baudelaire. Poetul 
Florilor răului l-a impresionat prin 
răzvrătirea împotriva cerinŃelor esteticii 
clasice. Precursor al unei estetici a 
urâtului, sincer până la brutalitate, 
satanic şi amar, el găsea în 
contemplarea răului, a mizeriei, 
impulsuri către puritatea pierdută. 
 Tudor Arghezi a studiat 
îndelung scrierile lui Baudelaire şi a 
întrebuinŃat până la ultima poezie 
uneltele de lucru ale artistului.  

 Interesul lui Tudor Arghezi 
pentru urâtul din viaŃă devine o 
atitudine estetică, întâlnită şi la 
Dostoievski în amintiri din Casa 
morŃilor, la Tolstoi în Învierea, la 
Gorlsi în Azilul de noapte. 

Volumul Cuvinte potrivite un 
debut editorial ,apărut în 1927 , se 
deschide cu poezia Testament ,care 
reprezintă o ”ars poetică” ,definind 
crezul artistic al poetului în ceea ce 
priveşte estetica urâtului ,ca 
dimensiune fundamentală a creaŃiei lui 
Tudor Arghezi. În această poezie 
Arghezi a enunŃat una din laturile 
complexei sale personalităŃi poetice: 

“Din bube ,mucegaiuri şi noroi 
 Iscat-am frumuseŃi şi 

preŃuri noi .” 
 Cu alte cuvinte ,poetul a 
indicat una din valorile poetice noi 
,încetăŃenite de dânsul şi anume 
,poetizarea trivialului. Poezia e născută 
din ”bube, mucegaiuri şi noroi” şi ea 
trebuie să amintească întotdeauna care-
i sunt izvoarele. ChintesenŃa esteticii 
argheziene –întemeierea unei estetici 
noi, estetica urâtului ,este inclusă în 
aceste versuri. Cu o forŃă extraordinară 
de sugestie ,Arghezi foloseşte aceste 
metafore ale treptei organice (“bube”) 
,ale celei vegetale (“mucegaiuri”) ,ale 
celei minerale (“noroi”),şocând prin 
această referire la tot ceea ce vizează 

grotescul şi urâtul ,motive preluate de 
la Victor Hugo şi Baudelaire. 
 Poemul apare ca o estetică 
plină de probleme şi de puncte, arta 
argheziană e făcută din “veninuri” 
,”înjurături” ,veninul s-a preschimbat în 
miere, lăsându-i-se puterea şi poezia s-
a sterilizat ,a devenit un cântec pur 
,înjurătura rămânând ,inefectivă practic 
,numai pentru colorarea ei. ”Mierea” 
presupune “veninul” şi poezia un 
conŃinut purificabil. Se ridică problema 
experienŃei individului şi a tradiŃiei 
,aceasta ducând la trecerea generaŃiilor 
,la vărsarea oaselor ,oasele la 
îngrozitoarea germinare universală 
,deci la viziunea cosmică: 

  “Făcui din zdrenŃe muguri şi coroane, 
    Veninul stâns l-am preschimbat în miere , 

 Lăsând întreaga dulcea lui putere . 
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 Am luat ocara ,şi torcând uşure 
 Am pus-o când să-mbie ,când să-njure.” 

 “ZdrenŃele” sunt resturi 
,reprezintă elemente ale descompunerii 
,o formă de degradare a materiei 
,poetul reuşind să imprime caracterul 
de rod ,de inflorescenŃă. 
 Aceste versuri faimoase despre 
alchimia verbală proprie l-au făcut pe 
Eugen Lovinescu să remarce ,încă din 
vremea sa ,după apariŃia Cuvintelor 
potrivite ,formidabila capacitate a 
poetului de a transforma “veninul” în 
“miere”, păstrându-şi totuşi “dulcea lui 
putere”, de a transforma “mucegaiurile, 
bubele şi noroiul” în frumuseŃi inedite, 
care constituie şi nota diferenŃială a 
poetului şi principiul unei estetici 
creatoare de noi valori literare: 
”Valoarea lui nu stă în determinante 
psihologice, ci în ineditul expresiei, 
inedit ieşit din forŃa neegalată de a 
transforma la mari temperaturi 
mucegaiurile, bubele şi noroiul, în 
substanŃă poetică” . 

Transfigurarea estetică este  
pentru Arghezi o continuare şi în 
acelaşi timp o împlinire. Dar pe lângă 
acest proces apare, se revelează un har, 
prin transparenŃa mizeriei umane, a 
reziduurilor suferinŃei acumulate, ca şi 
a răului multiplicat. Astfel se remarcă 
un proces esenŃial în această poetică: 
revelarea. Transfigurarea nu se petrece 
doar în ordinea suferinŃei, ci şi a răului. 
Spre deosebire de cele mai multe 
doctrine asupra condiŃiei poetului şi a 
poeziei, din ultimul secol, viziunea 

argheziană respinge o demonie a 
poeticului, găseşte in Arghezi un poet 
nedeclarat, dar cu atât mai tenace. A fi 
mai tare decât demonul, a converti răul, 
a transfigura oroarea constituie un alt 
aspect esenŃial al acestei poetici, cu 
urmări pe planul viziunii, al motivelor 
imaginarului şi al tratării cuvântului: 
”Din bube, mucigaiuri şi noroi/ Iscat-
am frumuseŃi şi preŃuri noi”. Exegeza 
acestor versuri ar putea invoca o 
tendinŃă a esteticii ”decadent”-
“crepusculare” spre estetizarea  
urâtului, spre valorificarea macabrului, 
a oribilului. A căuta răului o justificare, 
chiar o exaltare estetică nu este 
obiectivul lui Arghezi. Transfigurarea 
poetică a “mucegaiurilor”, ”bubelor” şi 
“noroiului” nu idilizează răul, urâtul, 
nu transformă infernul în paradis. Ea 
este altceva decât o “ alchimie a răului”  
, o distilare prin care “datul verbal e 
distanŃat de rosturile sale pragmatice şi 
purificat “, ca şi durerea “de vecii 
întregi”, toate aceste imagini ale 
entropiei cosmice şi umane devin, 
metaforic, un sol prielnic “ rodului” . 
Acesta apare în intimitatea de matrice a 
pământului, sămânŃă în carnea 
fructului, prunc în pântecul mamei, ci 
chiar în ceea ce par să-l nege, în bube, 
în mucigaiuri, în  putregai, acolo unde 
viaŃa, chiar ce mai mizeră viaŃa 
dospeşte. Peste tot, în “pământul greu, 
muncit de duşmănie“, unde “nici o 
sămânŃă n-are să se piardă“, printre 
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“pietre  sterpe şi uscate“, unde se iveşte 
firul de iarbă, în vântul care poartă 
sămânŃă, în ploaia caldă, în tuberculii 
cartofilor care sunt gata să se nască 
(“ÎmbrăcaŃi in straie de iască/ Sunt gata 
cartofii să se nască”), prin care harul a 
trecut “virginal, candid şi holtei“, în 
bunăstarea femeii cea plină de dar 
căreia parcă-i “creşte în sân o fragă”, 
ori în chemarea severă a poetului “de-a 
fi înflorit numai cu focuri sfinte/ şi de-a 
rodi metale doar...”, peste tot ciclul 
fecundităŃii se împlineşte în rodul 
râvnit. Rodul e vulnerabil. Golul 
neîmplinirii, ”iubirea neîntâmplată”, 
nenăscută, ”ceea ce nu va fi niciodată“ 
cum spune Baudelaire, doare. 

Poezia sa viitoare, începând cu 
Flori de mucigai, va ajunge mai evident 
la materializări viguroase ale esteticii 
sale noi, estetica urâtului, preconizată 
în Testament . 

Estetica urâtului se mai 
evidenŃiază şi în  Blesteme, care face 
parte din acelaşi volum Cuvinte 
potrivite. În această poezie partea 
revelatorie este viziunea luptei între 
organicul divin şi înmulŃirea 
dezordonată, parazitară, replică 
diabolică la nativitatea cartofilor şi 
smaraldelor, urmare la geneza muşiŃei 
pe care a invocat-o cu altă ocazie 
poetul: 

 
”Pe tine cadavru spoit cu unsoare , 
Te blestem să te-mpuŃi pe picioare 
Să-Ńi crească măduva bogată şi largă 
Umflată-n sofale ,mutată pe targă 
Să nu e cunoască de frunte piciorul, 
Rotund ca dovleacul ,gingaş ca urciorul, 
Oriunde cu zgârciuri ghiceşti medulare, 
Să simŃi că te arde puŃin fiecare  
Un ochiu să se strângă şi să se sugrume 
Clipind de-amănuntul ,întors către lume. 
Celălalt să-Ńi rămâie holbat şi deschis 
Şi rece împietrit ca-ntr-un vis”  

 
Un alt aspect profund este sentimentul 
de oscilare materială între două lumi cu 
densităŃi deosebite, ”de osmoză între 
spiritual şi material, amândoi termenii 
luaŃi ca momente îndepărtate ale 
aceleiaşi materii. Cerul şi pământul 
sunt două vase comunicante, materia 

fiind permeabilă prin spirit şi spiritul 
arătând tendinŃe de degradare” (G. 
Călinescu- Istoria literaturii române de 
la origini până-n prezent). În Vânt de 
toamnă întrepătrunderea  celor doi 
factori, cerul şi pământul ia forma unei 
stranii beŃii : 
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 “E pardosită lumea cu lumină , 

 Ca o biserică de fum şi de răşină 
 Şi oamenii ,de ceruri beŃi, 
 Se leagănă-n stihare de profeŃi.” 

 
Aşadar în Cuvinte potrivite, 

expresia artistică a trivialului e o 
excepŃie. În articolul consacrat acestui 
volum, G. Bogdan Duică a protestat 
contra “esteticii urâtului“, formulă cu 
care pseudo-clasicii se înarmau, prin 
1830, contra romanticilor. La acea dată, 
în 1927, protestarea profesorului 
Bogdan Duică era cam prematură. De 
astă dată, Tudor Arghezi oferă în Flori 
de mucigai, ocazie unei indignări 
adecvate, atât istoricului literar de la 
Facultatea de litere din Cluj, cât şi 
oficialităŃilor şi burgheziei, a căror 
sensibilitate era atât de delicată care se 
revulsionează în contact cu trivialul, 
indiferent dacă e de ordine naturală sau 
estetică. 
 Cu Flori de mucigai, arta 
poetică coteşte în personalitatea adâncă 
a scriitorului, aşa cum se manifestă 
multilateral şi în publicistică. Dacă 
poetic şi spiritual, volumul Cuvinte 
potrivite deŃine primatul, în  schimb 
Flori de mucigai reflectă nota cea mai 
autentică a tehnicii artistice argheziene, 
a mijloacelor de expresie, în arta în 
versuri a lui Tudor Arghezi. Sunt în 
acest sens revelatoare opiniile lui 
George Călinescu: Flori de mucigai 
este o operă de rafinament, de 

subtilitate artistică, ele presupun un cer 
al gurii dedat cu toate mirodeniile. 
Cititorul necultivat în sens artistic se 
sperie de ele şi le crede vulgare, deşi 
realitatea şi savoarea sunt însuşirile lor 
ca şi ale operei lui Rabelais .” 
 Astfel cu Flori de mucigai 
Arghezi începe o poezie de savoare, 
presupunând un cititor pregătit. Punctul 
de plecare îl formează observarea 
limbajului, cu un puternic miros 
argotic, al puşcăriaşilor. Impresia de 
veselie creată şi dozată cu cel mai 
autentic lirism, nu e falsă. Amestecul 
seriozităŃii cu bufoneria e în linia 
Anton Pann. Efectul artistic constă în 
surprinderea naivităŃii sub expresia de 
mahala. E vorba de un dialectism, 
asemănător aceluia napolitan  a lui 
Salvatore de Giacomo sau acelui roman 
a lui Cesare Pascarello, în care cu cât 
expresia e mai grotesc tipică, cu atât 
vibraŃia autentică e mai surprinzătoare. 
Aceşti  hoŃi, borfaşi, Ńigani, posedă 
toată gama lirică a umanităŃii şi o 
execută pe instrumente ce produc o 
duioasa ilaritate, într-o limbă indecentă, 
argotică, cum e cazul în delicata 
explicaŃie mitologică a frumuseŃii unui 
“f ătălău” : 
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                                “O fi fost mă-ta vioară, 
       Trestie sau căprioară 
       Şi o fi prins în pântec plod 
       De strigoi de voevod .” 
 
 
Dacă în Cuvinte potrivite şi în alte 
volume de versuri de mai târziu, Tudor 
Arghezi foloseşte copios expresiile 
figurate, simbolurile, în Flori de 
mucigai poetul dă curs liber îndeosebi 
cuvântului cu sens propriu direct. 
Întreg volumul ilustrează cu pregnanŃă 
preferinŃa poetului pentru cuvintele 
rare, tari, nude, expresive, potenŃial mai 
bogate decât altele, pentru a da mai 
multă culoare şi relief tablourilor 
înfăŃişate. Argotismele, cuvintele 
vulgare, considerate  până la Tudor 
Arghezi neliterare, sunt  adeseori 
prezente ca o cerinŃă de ordin estetic, 
prin plasticitatea lor, în versurile din  
Flori de mucigai. Poetul le reînviază, le 
prelucrează la înalte temperaturi 
artistice, făcând din ele elemente 
caracteristice ale noului alfabet stilistic 
arghezian. La Arghezi ,aceste expresii 
vorbesc nu numai prin raporturi 
gramaticale, ci ele radiază din interior 
multiple posibilităŃi expresive. 
 După Cuvinte potrivite, cu 
diversitatea lor sensibilă, Flori de 
mucigai, tot atât de fermă estetic în 
unitatea ei tematică, ne înfăŃişează un 
Arghezi concentrat exclusiv asupra 
mizeriei umane (cu originea expresivă 
în mai vechile poezii Pui de găi şi 
Blesteme). 

 Este o poezie obiectivă, lipsită 
de dramatism, dar nu mai puŃin 
zguduitoare prin temeritatea limbajului 
ei “despuiat” ,frust ,este o întoarcere la 
naturalismul care este sursa 
expresionismului doar prin forma 
evoluată a acestuia devenind de fapt 
poezie naturalistă. În Flori de mucigai, 
naturalismul e la fel de poetic prin 
brutalitate şi cruzime, ca şi simbolismul 
din Les chants de Valvador.   
 Titlul volumului este un 
oximoron de ecou baudelairian, inspirat 
din creaŃia lui Baudelaire Les fleurs du 
mal, din care poetul tradusese şi 
reuneşte două principii: motivul florii, 
simbol al frumuseŃii pentru estetica 
romantică şi cuvântul regional, cu 
aspect arhaic “mucigai”, mucegaiul 
fiind o formă elementară de viaŃă, care 
trăieşte în mediile umede, insalubre. 
Acest cuvânt “mucigai” marchează în 
acest context concepŃia sa privind 
“estetica urâtului”, care prin asociere 
cu ideea de frumuseŃe, exprimată prin 
floare, întăreşte, într-un paralelism 
perfect, convingerea că frumosul se 
naşte din “bube, mucegaiuri şi noroi”. 
Florile de mucigai sunt emblema unei 
rodiri în tenebre, unui rod negativ-
monstruos, rod al morŃii. Nimic nu 
rodeşte în acest univers recluziunii. 
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Poetul dezvăluie un univers al 
valorilor maculate, alterate. Se 
dezvăluie o imagine a închisorii care 
apare ca un univers straniu, dezolant, 
macabru. În acest mediu omul apare ca 
un vierme. Versurile din Flori de 
mucigai sunt rezultatul inspiraŃiei 
divine, a “slovei de foc”, ele sunt scrise 
cu unghia stângă “pe tencuială” “pe un 
părete de firidă goală “. Versurile 
dezvăluie un real dur al vieŃii perceput 
de latura demonică, negativă a fiinŃei 
umane, nu de cea angelică. ”Unghia 

îngerească ”este ”tocită”, ele sunt scrise 
cu unghia de la mâna stângă, asociată 
demonicului, maleficului. Acest 
univers se reduce la noŃiuni ca: 
mocirlă, frig, cătuşe, lanŃuri, zăbrele, 
păduchi, şobolani, zăvoare, mucegai, 
întuneric. 

Metaforic, ”florile de mucigai” 
simbolizează vegetaŃia umedă a 
ungherelor întunecoase, sunt  flori fără 
legătură cu pământul, cu lumina, fără  
clorofilă, provocând repulsie. În acest 
univers oamenii se conturează ireal: 

”Livizi ca strigoii şi şui , 
 StrâmbaŃi de la umeri ,din şold şi picior  
 În blidul fierbinte ,cu aburi gălbui, 
 Îşi duc parcă sângele lor.”(Cina) 

 Singularitatea  “florilor de 
mucigai”: caracterul lor contrar esteticii 
transfigurării, proprietatea lor 
“antitestamentară”, cu toate că într-
unul din aspectele lor cele mai 
aparente, ele par închipuirea perfectă a 
constat-ului din Testament: ”Din  bube, 
mucegaiuri şi noroi/ Iscat-am frumuseŃi 
şi preŃuri noi ” reprezintă adeziunea, la 
o estetică  a demascării, cel puŃin tot 
atât de importantă în arta poetului 
nostru ca şi cea dintâi, chiar dacă mai 
puŃin recunoscută. 
 Opusă transfigurării, ca o 
antiestetică, estetica acestor Flori de 
mucigai reprezintă echivalentul “unui 
avangardism iconoclast. O poziŃie anti-
conştient adoptată, se demonstrează în 
antilirismul, antiromantismul, 
antipurismul, antiestetismul vădite în 
acest ciclu, ca şi în valorile poetice de 

subversiune pe care ni le revelează, 
valori precum: urâtul, grotescul, 
monstruosul, trivialul, macabrul, 
atrocele” (Opera lui Tudor Arghezi- 
Nicolae Balotă) 

În Flori de mucigai nu 
întrezărim o reabilitare estetică sau 
morală a putregaiului, ci printre 
versurile poeziei putem remarca o 
voinŃă de reintegrare a unei categorii 
umane “lepădate în corpul unei 
umanităŃi”, în ordinea superioară a 
frumosului (care cuprinde şi urâtul) 
într-o ordine a vieŃii (care să se conjuge 
cu moartea), şi chiar a sacrului care să 
cuprindă şi sacrilegiul, demonicul, 
infernalul. 
 Antivalorile, culorile negative, 
trivialul, monstruosul, ironia indică o 
demonie. Microuniversul imaginar al  
Florilor de mucigai este caracterizat 
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prin sterilitatea demoniei. EflorescenŃa 
este a unor “flori ale răului”. Ceea ce se 
coace sunt doar “gâlcele”, elementele 
putrede. 
  Ca şi tânguirea folclorică ce se 
naşte dintr-o jale cosmică, dincolo de 
cea prea personală, tot astfel în Flori de 
mucigai aflăm “Stilhuri de groapă / de 
sete de apă şi de foame de scrum...” ale 
unui lamento existenŃial. 
 Bocetul  e o cântare a morŃii. În 
Flori de mucigai ne aflăm tot timpul în 
prezenŃa morŃii. Crime, cadavre, 
descompunere, atmosferă de spital în 
care se moare, de beci cu leşuri, 
”Stihuri de groapă”. Moartea este cea 
care a încremenit timpul şi spaŃiul, a 
făcut grea, irespirabilă atmosfera în 
această lirică de aparenŃă- prozodică - 
atât de popular-lejere. Irespirabilul nu 
provine din densitatea poeziei, ci din 
golul, din vidul pe care îl sugerează tot 
timpul. 
 Apologia crimei, a paradiselor 
artificiale (la care accede, sau spre care 
tinde în lirica sa, Baudelaire) sunt 
soluŃii ale unui estetism “decadent” pe 
care viguroasa “primitivitate” voluntară 
argheziană le refuză. Lipsesc în mod 
egal din Flori de mucigai estetismul 
“complacerii  în abominaŃiune“, ca şi 
teza socială dinainte concertată. 
SoluŃiile d ‘ Annunzio ca şi Verhaeren 
îi sunt deopotrivă străine poetului.  
 Trivialul devine valoare 
poetică. De asemenea, abjecŃia (“cinci 
oameni de cositor, cu un cuŃit 

/Măruntaiele şi buzunarul omului le-au 
scotocit ”-Pui de găi), oribilul (“Ai să 
te duci şi tu, fetică, dragă, după tat ’tu!/ 
Şi baba se linse pe buze/ Cu pofta de 
sânge a unei mâŃe hehuze ”), grotescul, 
macabrul (“Atunci, pe-ntuneric, 
berechet/ BraŃele, mâinele, degetele, 
hoŃii, baba/ Înăbuşiră fapta lor, o târâră-
n beci, degeaba”). Aceste valori nu 
promovează “frumosul”, nu sunt ca şi 
sublimul, graŃiosul, valori consacrate, 
în care esteticul e evident. Trivialul 
apare ca o contravaloare a sublimului, 
monstruosul a graŃiosului, macabrul ca 
o parodie a tragicului, grotescul ca o 
caricatură a comicului. Valoarea 
poetică a Florilor de mucigai se 
constituie prin şarje, exagerări şi mai 
ales  prin contrafacerea degradarea şi 
întoarcerea pe dos a valorilor 
consacrate. În reuşita poetică 
excepŃională a acestor poezii putem 
remarca “o spargere a limitelor 
esteticului, ecloziunea unei antiestetici 
subversive”. 
 Există o legătură între practica 
intenŃionată a unei estetici a urâtului şi 
acel centru spiritual, metafizic al 
suferinŃei, al mizeriei umane, 
desfăşurat în scenele din viaŃa 
“păcătoşilor”, umili Ńi şi obidiŃi. 

 În  poeziile ca Sici-bei, La 
popice, Streche, vocabularul frizează 
naturalismul devenind “scârbos“, însă 
acest limbaj nu este în dezacord cu 
mediul abrutizant în care se mişcă 
“bagabonzii” şi puşcăriaşii : 
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“Nu ştiu ce-mi vine: 
 Aş mânca din feticine 
 Şi mi-aş pune mintea şi cu tine, 
 Ca un porc. 
 Mă arde ,mă frământ ,mă întorc.”(Streche) 

 
Estetica revoltei, a demascării se foloseşte îndeosebi de formele subversive ale 

parodiei. Astfel în aceste “anecdote” găsim o parodie a scenelor de epopee, a poeziei 
epice. Anecdota nu alege ficŃiunea eroică, după cum pateticul circului nu poate conŃine 
tragicul. Demascarea aventurii umane sub aspectul trivialităŃilor ei impunea  
formele parodice, groteşti, caricaturale. Întregul său ciclu Flori de mucigai poate fi 
considerat o epopee în ,mai multe cânturi-fragmente în care prezenŃa eroilor-Ńigani, a 
retoricii parodizate, a stilului umil caricaturizează pe cel nobil-din łiganiada lui Budai-
Deleanu. 

Apar imaginile luminoase ale Ńigăncilor florărese: 
 “Cu o floare în dinŃi  
          Rada-i un măceş cu ghimpi fierbinŃi... 
          Joacă-n tină 

  Cu soarele-n păr ,ca o albină”.(Tinca) 
 Moartea apare ca o eliberare, ca o restituire a frumosului: 
  “În beciul cu morŃii ,Ion e frumos, 

 Întins gol pe piatră ,c-un fraged surâs 
 Trei nopŃi şobolanii l-au ros 
 Şi gura-i băloasă-i ca de sacâs(...) 
 În ochii-i  deschişi ,o lumină , 
 A satului unde-i născut, 
 A câmpului unde iezii-a păscut, 
 A încremenit acolo o străină. 
 Departe de vatră şi prins de boieri, 
 Departe de jalea mămuchii, 
 Pe trupu-i cu pete şi peri  
 În cârduri sunt morŃi şi păduchii.” 

 
În poezia Cântec mut  întâlnim oximoronul din titlul volumului Flori de mucigai, 
subliniindu-se un univers închis “ferestrele închise”, comunicarea cu transcendentul 
devenind astfel imposibilă 
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                   “Ferestrele închise 
                                            S-au acoperit cu ripide şi antimise, 

                    Şi odaia cu mucegai 
                       A mirosit toată noaptea a rai. ” 
 
 În această poezie Arghezi dezvăluie  ideea că frumosul, puritatea, chiar divinul 
poate fi realizat în interiorul sufletului uman. Apropierea de Dumnezeu, atingerea 
sublimului reprezintă salvarea sufletului celui condamnat: 
       
 

“La patul vecinului meu 
                         A venit az-noapte Dumnezeu 
                        Cu toiag ,cu îngeri şi sfinŃi. 
                        Erau aşa de fierbinŃi, 
                        Că se făcuse în spital 
                         Cald ca subt un şal.” 
 

 Estetica urâtului are, în cazul de faŃă, şi această funcŃie, de a răsturna 
aparenŃele, ”spre reabilitarea nu numai estetică, dar şi etică, a umanităŃii damnate” (D. 
Micu- Ce e un mare poet?) 
 În  poezia Har, care face parte din volumul Cărticică de seară procesul 
 concentric e infinit. Poezia lui Arghezi e dominată de probleme grave, contrar părerii 
unora care au insinuat că aceasta e  una “minoră”. Un fapt atât de umil ca încolŃirea 
cartofilor e prilejul unui cântec suav al maternităŃii vegetale: 
   
                                            “ÎmbrăcaŃi în straie de iască 

                     Sunt gata cartofii să nască 
                     C-au pregătit o iarnă ,de soroc, 
                     Cu întunericul, cu coropijniŃa şi râma”  
 

 Har este cosmogonia lui Arghezi, uimirea în faŃa tainei germinaŃiei, constatate 
în regnurile inferioare, un cântec suav, totodată al maternităŃii vegetale, ca un elogiu al 
Fecioarei: 

“Si din toate fărâmele  
Au rămas grei ca mâŃele, 
Umflându-li-se ŃâŃele 
Auzi? 
Cartofii sunt lehuzi” 
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În Cântec de boală, poezie ce face parte din volumul intitulat Hore urmarea 
întrepătrunderii dintre cer şi pământ, aceeaşi întrepătrundere ca şi în Vânt de toamnă, 
este tânjirea, senzaŃia de evaporare. Poetul a băut dintr-un pahar divin şi îmbolnăvit, se 
simte ca un ciur prin găurile căruia fiinŃa lui prefăcută în ceaŃă se risipeşte: 
  “După ce m-a-mpărtăşit 

 Insul mi s-a risipit 
 L-am pierdut jur împrejur 
Ca o ceaŃă dintr-un ciur. 
Şi-am rămas pribeag în boare 
Ca un miros fără floare 
Al cărei lemn uscat 
Rădăcina şi-a uitat.” 

În Ce-ai cu mine, vântule? (Musca) spiritul e speriat de viteza înmulŃirii 
celulare, în zonele de jos ale vieŃii: ”Soare care aduci lumini şi balsamuril ui Coco şi te 
joci cu ciocul lui poleit, cum dai tu naştere şi garoafelor şi bucuriilor şi gângăniilor 
puturoase în văzduhul legănat de plopi şi răzimat în brazi? pentru ce preferinŃa ta 
pentru marile infecŃii ale existenŃei?” 

În Poarta neagră (1930) sunt portretiste şi amintiri din închisoare legate de 
ambianŃa care şi-a găsit expresie poetică în Flori de mucigai. Atmosfera de temniŃă 
cunoscută scriitorului din experienŃele de doi ani la Văcăreşti, formează un lung pretext 
de confruntări între decădere, viciu, păcat, evaziunea în visul utopic. 

Astfel  se poate afirma că, cu Tudor Arghezi începe o nouă estetică, estetică 
“scoasă din detritusuri verbale”. Arghezi a dovedit o constantă pasiune de a scoate 
poezia din antipoezie, cutezând să-şi metamorfozeze opera într-un “ciorchin de negi” . 
 Arghezi este deopotrivă poet al macrocosmosului sau al 
microcosmosului, Ńinând de teluric, dar simŃindu-şi “sculate aripi de cocor, 
aducând cu sine o poezie zvârcolită profund umană”. Poetul ridică mucegaiul la 
inefabil, surprinde dramatismul structurii dualiste umane, pendulează între 
“credinŃă” şi „tăgadă”, solicită instrumente noi de interpretare, până la acel 
amintit inefabil, care, prin repetare devine stare sufletească, fundamentală: 
”Arghezi e un înger pe a cărui incorporabilitate roiesc bube informe.” (Vladimir 
Streinu)   
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Ganduri 
 

Alexandra Belgun 
 
         
 Iubesc sa imi las gandurile sa 
rataceasca pe coclauri necunoscute 
si stranii. Iubesc sa ma refugiez in 
imaginatie. Inchid ochii si vad... vad 
marea, plaja, dar nu plina de oameni 
si manele, caldura si transpiratie. E 
cald, dar nu sufocant. Briza aduce 
un miros placut, sarat, de vacanta, 
iar valurile se sparg zgomotos de 
tarm. Sunt singura, aproape singura. 
Un pescarus imi da tarcoale, dar 
inainte sa ma obisnuiesc cu mirosul 
sarat aud un click si imaginea se 
schimba.  
         Se facea ca eram la scoala, in 
curte. Stateam pe jos, rezemata de 
gard, si ma uitam in dreapta mea . Il 
vedeam pe el si  imi vedeam mana 
stransa in a lui, dar deodata un nou 
click si imaginea iar dispare.  
         Sunt intr-un tren. Ma uit pe 
geam si vad peisaje fugindu-mi din 
fata ochilor. Trecem pe un pod . 
Simt in mana bilete. Ma uit pe 
primul: Tg-Jiu-Cluj.Al doilea: Tg-
Jiu-Timisoara. . Simt trenul 
incetinind si imi dau seama ca 
suntem extrem de aproape de gara 
din Cluj. Trenul se opreste, iar eu cu 

rucsacul in spate stau pe culoar, 
asteptand ca multimea de oameni sa 
coboare pe peron, ca sa fac si eu la 
randul meu acelasi lucru. Nu apuc 
sa cobor. "Click" si imaginea se 
schimba iar.  
        De data asta stiu exact unde ma 
aflu.  Imi revin in cap amintiri 
extraordinar de placute. Vara 2007, 
superb. Simt o greutate in mana 
stanga si vad acelasi rucsac. Il 
deschid si vad actele de identitate, 
telefon, aparat foto, haine, ceva 
ciocolata, niste bani si bilete de tren. 
Bine-inteles ca nu apuc sa fac doi 
pasi si locatia se schimba... 
        Sunt singura, sunt multi 
oameni necunoscuti in jurul meu, nu 
cunosc pe nimeni, sunt un copil 
speriat, cu un rucsac in spate. din 
cate vad, cred ca sunt undeva intr-
un oras aglomerat. Eu stau pe loc, 
multi oameni grabiti se ciocnesc de 
mine. Pierduta, incercand sa ma 
orientez aud un strigat, "alex..." 
incet, iar apoi mai tare. Sunt 
derutata, cine ma striga? Cine imi 
stie numele in aceasta aglomerare 
urbana? Cand strigatul se aude tot 
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mai tare, deschid ochii si ma trezesc 
din vis.  
        Sunt iar in patul meu... un 
copil care se uita la tavan, dar care 
crede ca vede cerul, un copil cu 
mari asteptari de la viata. Sunt iar 
eu, si mama ma striga. Nu sunt pe 
malul marii, cel putin nu inca, 

nimeni nu ma tine de mana, cel 
putin nu acum. Nu sunt in tren, si nu 
merg la Cluj, nici la Timisoara ... 
        Sunt undeva in Romania, 
visand la viitor...  
 
 
 

 
 
 
 

Cea din urmă luptă 
 

Alexandra Belgun 
 
 
                             Priviri ucigătoare sufletu-mi otrăvesc, 
                             Mă fulgeră, mă ard, mă fac cenuşă-n carne, 
                             Î-mi spintecă-amintiri, clipe de vis, speranŃe 
                             Şi-mproşcă - n nesimŃire cu tot ce-i rău, grotesc, 
                             Cu ochii-nchişi şi umezi încerc să mă feresc... 
                                                                            Nu reuşesc... 
 
 
                             În loc să îmi dea viaŃă aerul mă sufocă,  
                             Realitatea cruntă se-apleacă, mă sărută, 
                             Clepsidra mea se-ntoarce şi clipele curg invers 
                              Iar inima-mi adoarme rând cu rând, vers cu vers, 
                              Sătulă de atâtea bătăi istovitoare... 
                                                                             Nimicitoare... 
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                              Parfumul sfânt, etern, îl simt acum în nări, 
                             O singură suflare-mi stinge-a vieŃii lumânări. 
                             Privesc în van, sperând la ultima iertare, 
                             SimŃind că se apropie cea din urmă suflare... 
                             Cu ultimele-mi forŃe respir adânc şi greu, 
                             Ca-n următoarea clipă să zbor precum un zmeu 
                                                                         Spre cerul meu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai devreme sau mai târziu… 
 

Alexandra Burche 
 
 
 
ÎnvăŃăm de mici regulile lumii, 
aceleaşi ce ne guvernează 
disciplina şi propriul cod 
moral...suntem noi şi rareori 
reuşim să schimbăm ceva într-o 
situaŃie mai specială, dar când o 
facem impunem ceea ce alŃii îşi 
propun să respecte. Buba se 
încheagă atunci când reuşim, ca 
de fiecare dată, să călcăm peste 
ceea ce odinioară constituia o 

limită cu simpla-i menire de a 
impune ordine…Suntem 
deopotrivă iniŃializatorii şi 
distrugătorii ordinii ce ne ajuta sa 
trecem peste divergenŃele 
situaŃiei. Undeva ne clasam în 
răutatea existenta a lumii, 
cândva ne recunoaştem în 
imperfecŃiunile gesturilor ce 
involuntar dau naştere la inovaŃii 
şi lucruri constructive.  
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 Ştim ce facem cu astea? 
Cu puterea de a fi om? Cu 
puterea de a influenŃa ? cu toŃii 
împlinim condiŃia de ipocriŃi şi 
asta nu de puŃine ori în viaŃa.  
Cât de adevărat pretinzi a fi 
atunci când faci diferenŃe bazate 
pe aspect ? Cât de sincer poŃi 
minŃi atunci când negi propriu-Ńi 
suflet doar pentru a te agăŃa de 
lucruri efemere ce-Ńi facilitează 
doar situaŃia actuală? 

Să ne prefacem sinceri, 
dacă tot suntem atât de buni 
actori să ne acoperim feŃele în 
spatele unor măşti pentru a ne 
integra in lumea asta, haideŃi să 
încercam nu să ne dăm măştile 
jos, ci să o punem pe cea 
naturală. 
E uşor să te joci cu impresiile 
altuia atunci, când, desigur e 
vorba de propria-Ńi 
persoană...prin măşti ne 
acoperim adevărata piele, din 
frica...o teroare stupida ce ni se 
trage din copilărie : fricoşi 
suntem când gândim ca lumea 
nu ne accepta, si stupizi 
prefiguram atunci când susŃinem 
ca aceasta lume pe care o 
alegem trebuie neapărat să ne 
accepte...Daca tot noi alegem 
lumea, anturajul in care vrem sa 

intram, atunci de ce sa nu 
consideram, in cazul in care nu 
suntem îndeajuns de buni pentru 
ei, sa nu-i mai alegem noi ? 
Greu de spus, greu de anticipat 
si mai presus de toate, greu de 
realizat...psihologic, de mici 
simŃim nevoia apartenenŃei la un 
colectiv, grup. Cum sa ii 
consideram pe cei ce nu au 
nevoie de aşa ceva ? Cei din 
aceasta categorie sunt ori 
izgoniŃi de ceilalŃi ce nu-i accepta 
si astfel refuza sa-si caute un alt 
grup potrivit personalităŃii, ori 
chiar sunt puternici într-atât încât 
să nu aibă nevoie de aşa ceva.  
 Întrebarea ar fi : «  Ce ne 
costa să fim noi înşine ? » Nu 
este un îndemn, chiar vreau să 
aud răspunsul de la voi. Cât v-ar 
consta, sau cât v-a costat faptul 
că aŃi vrea/vrut sa fiŃi aşa cum 
numai voi vă ştiŃi ? Poate unii fac 
asta pentru ca nu e neapărată 
urgenŃa să impresioneze pe alŃii, 
dar majoritatea sunt disperaŃi să 
ridice măşti de macho, tari în 
gură, indignaŃi, răzvrătiŃi... 
 Este imposibil să 
aruncăm definitiv  măştile în 
naftalină, dar să reducem 
situaŃiile în care recurgem la ele, 
este mai mult decât realizabil. 
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Însă asta costa...cât, cum, de ce 
sunt întrebări chinuitoare pe care 
de foarte multe ori le ocolim din 
lipsa de curaj. 
Suntem mereu pe drumul care 
ne arată ce suntem şi ceea ce 
vrem să fim, iar un pas numai în 
direcŃia pe care ne-o alegem 
presupune efort. Un efort pe 
care-l facem chiar şi involuntar, 
deoarece timpul ne împinge 
veşnic de la spate, din cauza 

faptului că  niciodată nu se 
opreşte, implicit nici noi nu ne 
oprim din a-l explora oriunde ne 
duce. 
 ’’Se clatină multe în mine, 
filtrez gânduri deşarte, mă atacă 
de pretutindeni iar piept nu le 
mai poŃi tine, mi l-au ros de mult, 
m-au secat de duritate, m-au 
lăsat fără dreptate’’....câŃi dintre 
voi nu se regăseşte în asta ? 
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III. CURIOZIT ĂłI ŞI DIVERTISMENT 
 
 
 

 
 

ŞtiaŃi că… 
1. Alimente 
     Un studiu realizat de cercetătorii italieni asupra populaŃiilor din sudul 
Europei arată că există o proporŃie inversă între frecvenŃa utilizării cepei în 
alimentaŃie şi riscul de apariŃie al mai multor forme de cancer: bucal, esofagian, 
colo-rectal, laringian, de sân, ovarian, de prostată, renal. La fel ca usturoiul şi 
prazul, ceapa prezintă capacitatea de a acumula seleniu din sol, o substanŃa 
protectoare împotriva apariŃiei cancerului. Consumul de ceapă (cel puŃin 
jumătate de ceapă crudă pe zi) a fost asociat, într-un alt studiu francez, cu o 
reducere de cel puŃin 50% a riscului de apariŃie a cancerului de stomac, dar şi cu 
o reducere semnificativă a incidentei cancerului de sân. 
 
2. Animale 
Cămila îşi poate creşte temperatura corpului cu aproape 6 grade Celsius, înainte 
să transpire, pentru a evita pierderea lichidelor din corp. Nici un alt mamifer nu 
poate face asta. 
 
EsenŃa a graŃiei şi eleganŃei, ghepardul este cel mai rapid mamifer terestru. Este 
atât de specializat, încât îşi bazează supravieŃuirea pe sprintul de 300 m. 
 
3. Istorie 
Cetatea moldovenească Soroca, de pe malul drept al Nistrului, a fost construită 
de Ştefan cel Mare pe locul unei vechi fortăreŃe genoveze. 
 
Pentagonul are dublu numărul de toalete de care este nevoie. Când a fost 
construit legea impunea bai separate pentru albi si negri. 
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3. Politic 
În parlamentul britanic, care număra 650 de membri, sunt doar 400 de locuri? 
Cine întârzie trebuie să stea în picioare. 
 
În anul 1962 lumea a fost în pericolul unui război nuclear. Hruşciov a hotărât că 
U.R.S.S. să-şi retragă rachetele nucleare din Cuba concomitent cu retragerea 
rachetelor S.U.A. din Turcia. Astfel pericolul izbucnirii unui război nuclear a 
fost îndepărtat. 
 
4. Planete 
Venus este singura planetă care se roteşte în sensul acelor de ceasornic. (Din 
moment de Venus se asociază automat cu femeile, ce vă sugerează lucrul asta?) 
 
Februarie 1865 este singura lună din istoria înregistrată care nu a avut lună 
plină. 
 
5. Oraşe 
Oraşele ocupă doar 2% din suprafaŃa pământului dar consumă 75% din resurse? 
 
Numele capitalei STOCKHOLM înseamnă "insulă pe stâlpi" 
 
6. PopulaŃie 
În Marea Britanie din 99 de oameni acidentaŃi moare unul, în Germania din 60 
de oameni accidentaŃi moare unul şi în România din 3 oameni accidentaŃi moare 
unul? 
În Indonezia se vorbesc peste 365 de limbi diferite? 
 
7.Social 
MărŃişorul este o tradiŃie românească veche de peste 8000 de ani, cu continuitate 
în timpul geŃilor, al dacilor, şi în perioada ocupaŃiei romane. 
 
...peste 10% din bugetul Rusiei provine din impozitele puse pe comerŃul cu 
vodcă? 
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DIVERTISMENT 
Filosofie 
Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decât ce-l care-l caută.  
                                                                                                     N. Iorga 
 
Numai din invidia altora îŃi dai seama de propria ta valoare.  
                                                                            Tudor Mu şatescu 
 
Nu a trai e de mare preŃ, ci a trăi cinstit?  
                      Socrate 
 
ViaŃa nu valorează nimic. Dar nimic nu e mai de preŃ ca viaŃa.  
                                                                                  Andre Malraux  
 
 Omul trebuie sa aibă şi prieteni şi duşmani. Prietenii îl învaŃă ce trebuie 
să facă, iar duşmanii îl obligă să facă ce trebuie.  
                                                   Kirkegaard  
 
Diverse 
Cum se salutau vechii daci: 
- What's up, dac? 
 
Un american este întrebat: 
- Ce faci daca vine sfârşitul lumii? 
Americanul răspunde: 
- Mă mut în România că ei sunt în urma cu 100 de ani. 
 
Hitler se duce la astrologul sau şi îl întreabă când va muri. Acesta, după ce îi 
consultă harta astrală, îi spune:  
- Vei muri într-o zi de sărbătoare evreiască!  
- Cum aşa?  
- Pai, în orice zi ai muri, va fi o sărbătoare pentru evrei! 
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IV. RETROSPECTIVĂ LUNARĂ 
 
 
 
 
 

 
 

18 mai 2008 
Are loc concursul de reviste şcolare, etapa judeŃenă la Tismana.  Locul 1 este 
obŃinut de revistele şcolilor “Virgil Madgeru”, “Spiru Haret”, Energetic Nr.1, 
Târgu-Jiu şi “George Coşbuc”, Motru. Etapa la nivel de Ńară are loc în luna 
iunie unde judeŃul Gorj ocupă locul 3 ca număr de reviste şcolare şi de mare 
valoare. Printre revistele care ocupă locul 1 sunt amintite “Cuget liber”, Liceul 
“Virgil Madgeru” şi  “Impuls”, Grupul Şcolar Energetic Nr.1. 
 
8 iunie 2008 
Fostul mitropolit al Olteniei Teofan Savu este întronizat ca Arhiepiscop al 
Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei. Au fost prezenŃii ierarhi de seamă şi oficialităŃi 
ale Bisericii Ortodoxe. 
 
8 iulie 2008 
Este ales ca Mitropolit al Olteniei Irineu Popa, fost episcop vicar al episcopiei 
Râmnicului urmând ca slujba de instalare să se oficieze pe 27 iulie 2008 la 
Catedrala Mitropolitană din Craiova. 
 
27 iulie 2008 
 JudeŃul Gorj a fost reprezentant la nivel înalt la ceremonia de instalare a 
noului Mitropolit al Olteniei, ÎPS Irineu Popa. Preşedintele Consiliului JudeŃean 
Gorj, Ion Călinoiu, prefectul Victor BanŃa dar şi senatorul Ion Florescu şi 
deputatul Pantelimon Manta au participat la Sf. Liturghie care a avut loc la 
Catedrala Mitropolitană din Craiova. Mii de credincioşi din întreaga Oltenie au 
a fost prezenŃi la această ceremonie. 
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V. DIALOG CU CITITORII  
 
 
 
 
 
 

By: F P on iulie 25, 2008  
at 11:48 am 

 
Să-mi fie cu iertare, dar consider că teorii scrise “testament” despre cum să 
trăim viaŃa sunt deja biblioteci imense umplute de sfaturi - nu numai Emil 
Cioran şi Petre TuŃea au descris anumite idei-concluzii despre experienŃele lor; 
- fiecare dintre noi dacă am vrea am putea lua un pix şi nu ne-ar mai ajunge 
timpul pentru a descrie exemple şi exemple de experienŃe trăite de noi pe pielea 
noastră - cum se spune mai popular, 
şi apoi bineînŃeles - concluziile/teoriile rezultate din ceea ce am trăit şi apoi ce 
rămâne de făcut?!…continuăm să descriem ceea ce trăim în speranŃa că va fi 
cineva care se va opri din scris şi va citi ce am scris noi…E totul foarte 
absurd!nu avem TIMP mai întâi pentru a scrie tot ceea ce facem/trăim şi nici 
pentru a citi ceea ce au trăit alŃii pentru “a vedea”unde să fim atenŃi să nu greşim 
în ceea ce vom face noi!…:-))Da! - è de râs pentru că nu are sens: SUNTEM 
UNICI! 
Dacă tot vrem să ne relaxăm mintea - mai plăcut e să evadezi într-o povestire 
utopică, dar în cărŃi “filozofoase” - creierul deja zăpăcit de concentraŃia “la cum 
să o scoŃi la capăt în viaŃa de zi cu zi”, cu teoriile si întrebările pe care şi le-au 
pus si mulŃi alŃii înaintea noastră şi CARE NU AU GĂSIT NICI O SOLUTIE 
DESPRE CUM TREBUIE TRĂITA VIA łA - se ajunge la nebunie! 
Înainte de căuta adevărul, calea în ceea ce au trăit alŃii şi înainte de a începe 
citirea a ceea ce au scris alŃii se ştie deja că ceea ce ai dinainte nu e decât “o altă 
mare de întrebări” - deci nu e decât o pierdere de timp preŃios pe care mai util ar 
fi să-l investim în A NE CUNOASTE PE NOI INŞINE, SĂ AVEM FOARTE 
BINE ŞI CLARĂ IDENTITATEA NOASTRĂ , şi nu să căutăm să ne-o 
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regăsim în cineva care poate deja este pe “tărâmul celălalt” şi oricum n-au 
rezolvat nimic! 

 
By: Mirabeau on iulie 28, 2008  

at 9:50 am 
 

Dumnezeu, antropomorf sau in formele prezentate de cei doi gânditori, nu există 
domnule profesor. Cu părere de rău trebuie să spun că Emil Cioran se află mai 
aproape de adevăr decât misticul Petre TuŃea. Frazeologia legată de expresiile 

Logosului e fascinantă dar lipsită de temei. Aş propune spre urmărire materialul 
Numit Zeigeist aflat la adresa: 

http://video.google.com/videoplay?docid=9072119975796993477 
Si, pentru ca acesta material suferă la anumite capitole tehnice de realizare, v-aş 
sugera să urmăriŃi şi materialul realizat de Miceal Ledwith, fost consilier papal, 

aflat la adresa: 
http://video.google.com/videoplay?docid=5014377835686246317 

Avem aici partea a doua: 
http://video.google.com/videoplay?docid=5739584448240624455 

 
 

By: fantasia on iulie 30, 2008  
at 5:51 pm 

 
Cam lungi materialele astea de pe net. este de reflectat asupra lor doar religia 
este opiumul popoarelor,multe nenorociri s-au produs în numele zeilor în urma 
lor rămânând doar frumuseŃea stranie a templelor 
 

By: fantasia on iulie 31, 2008  
at 4:03 am 

 
Prin ce e dată importanŃa opiniilor dacă nu se discută mai nimic?s-au deschis 
nişte subiecte care pe mine mă depăşesc dar m-ar încânta să le urmăresc. 
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VI. ANUNłURI PUBLICITARE  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 1. Ziua Energeticianului, 
marcată din anul 1992 pe 20 iulie de 
lucrătorii din sectorul energetic, stă 
sub sub semnul patronului spiritual, 
Sf. Prooroc Ilie Tezviteanul, cel care 
stăpâneşte fulgerele. 
 Ziua Energeticianului, 
statuată ca atare prin decretul nr. 507 
/ 1972, este una dintre puŃinele 
sărbători pe care le mai Ńin breslele 
în România şi este precedată, în toată 
Ńara, de o manifestare de breaslă, 
“Trofeul energeticianului” - de 
asemenea, una dintre puŃinele 
întreceri profesionale
. 

 
 

 2. Dacă tot e vacanŃă şi temele date deja sunt uitate, haideŃi să umplem 
timpul cu un joc. Acela al ineditului, al imortalizării, al suprinderii momentului 
etc. Tematica fotografiilor este la alegere, urmând ca după depunerea lucrărilor, 
dacă va fi cazul, să le grupăm pe categorii. Lucrările (minim 3, maxim 5 
fotografii, format 20×30) se depun până miercuri, 1 octombrie 2008, la 
Cabinetul de Consiliere şi orientare. Premii considerabile!!! 
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2. Revista noastră caută colaboratori 

pentru distribuŃie. RelaŃii la sediul 
redacŃiei 
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VII. RECOMADĂRI CĂRłI 
 

 
              1. Despre eternitatea lumii   

Autor : Toma de Aquino  
Categoria: Filosofie  
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2. Cine suntem.  
Autor: Dan Puric 
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