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AD ELE LUI BRÂNCUŞI EVĂRUL DESPRE OPER
 
 Am aflat de  la un doctor de 

aici, care acum este mort (a murit in 
1999)  şi  care  a  locuit  lângă Tg.  Jiu, 
câteva  lucruri  despre  adevărata 
semnificație  a  operelor  marelui 
artist. Părinții săi au fost directori la 
şcolile  din  Tg.  Jiu:  cea  de  băieți  şi 
cea de fete. 

Tatăl  său, Matei  Stoicoiu,  a 
cumpăra it  o  casa  ch ar  în  Tg.  Jiu  ca 
să fie aproape de şcoală. 

Într‐o  vară,  când  se plimba 
prin parcul  de  la Tg.  Jiu  l‐a  întâlnit 
pe Brâncuşi în parc. Ei se cunoşteau  
căci fuseseră colegi în clasele primare. 

L‐a  întrebat  de  ce  a  venit,  iar  el  a  spus  că  a  venit  ca  să 
cerceteze locul în parc, unde să amplaseze nişte monumente, care 
au  fost comandate  in memoria eroilor din primul război mondial. 
Apoi Mate i‐a spus că o să‐i facă cunoştință cu fiul său, doctorul de 
care  v‐a im  spus,  Traian  Sto coiu.  Astfel  că  atunci  când  Traian  l‐a 
cunoscut pe Brâncuşi, a rămas impresionat. 

e s c cTraian  ra  upărat  ând  îmi  povestea  cum  omuniştii  au 
schimbat adevăratele nume ale operelor lui Brâncuşi şi anume: 

‐  Nu  se  chema  “Coloana  infinitului”,  ci  “Coloana 
sacrificiului  infinit”  dat  de  eroii  nostri.  Pe  de  altă  parte,  daca 
numărați modulele din  care  este  alcătuită  coloana,  veți  obține un 
număr care reprezintă anul când a fost primul război mondial şi se 
termină cu o jumătate de modul, adică reprezintă jumătatea anului 
respectiv. 

‐ Al doilea monument, aşa cum l‐a conceput Brâncuşi, este 
o masă înconjurată de 12 scaune. Deci nu “Masa tacerii”, ci “Masa 
apostolilor neamului”, iar in mijloc s‐ar afla Isus Christos. 
Al treilea monument arata ca o poarta, dar nici pe departe nu este 
poarta. Deci nu se numeste “Poarta sarutului”, căci nu are legătură 
cu mem i r ioria ero lor, ci monumentul “Înt egiri  neamului”, deoarece 
fiecare stâlp este alcătuit din 4 stâlpi, uniți sus cu o grindă. 

m rSărutul  ai  înseamnă  unitate.  Deci  acestea  eprezintă  8 
regiuni care trebuiau să se alipească patriei mame, Romania. 

Trebuie  să  ştie  lumea  ca  Brâncuşi  a  fost  un  sculptor 
simbolist.  Comuniştilor  nu  le‐au  plăcut  numele  date  de  Brâncuşi 
operelor lui. De atunci a ramas asa, iar romanii parcă sunt drogati, 
u vor sa schimbe nimic. Doctorul inainte de a muri, mi‐a spus să 

te lucruri pe care el le stia perfect. 
n
transmit in tara aces
 
Cu stima, Liviu Pop 

Culese de elevii: Blăjan Alex si Varga Cristina 
 Cls a IXa A 

 
LOCUL LUI BRÂNCUŞI IN SCULPTURĂ 

 
Constantin Brâncuşi a eliberat sculptura de preponderența 

imitației  mecanice  a  naturii,a  refuzat  reprezentarea  figurativă  a 
realitații,  a  preconizat  exprimarea  esenței  lucrurilor,  a  vitalitații 
formei,  a  creat  unitatea  dintre  sensibil  si  spiritual.  În  opera  sa, 
Brâncuşi  a  oglindit  felul  de  a  gândi  lumea  țăranului  român.  Prin 
obârşia sa țărănească, şi‐a aflat rădăcinile adânci ale operei sale in 
tradițiile,  miturile  şi  funcția  magică  a  artei  populare  româneşti. 
Brâncuşi a relevat lumii occidentale dimensiunea sacră a realitații.  

Figura  centrală  în mişcarea  artistică moderna,  Constantin 
Brâncuşi  este  considerat  unul  dintre  cei  mai  marii  sculptori  ai 
secolului al XX‐lea. Sculpurile sale se remarcă prin eleganța formei 

şi  utilizarea  sensibilă  a materialelor,  combinând  simplitatea  artei 
populare  româneşti  cu  rafinamentul  avangardei  pariziene. 
Verticalitatea,  orizontalitatea,  greutatea,  densitatea  cât  şi  spațiul 
sunt  trăsăturile  caracteristice ale creației  lui Brâncuşi. Opera sa a 
influențat  profund  conceptul  modern  de  formă  în  sculptură, 
pictură şi desen.  

 În anul 1934, sculptorul Constantin Brâncuşi a  fost  invitat 
să  ridice  un monument  pentru  faptele  eroice  ale  gorjenilor  şi  cu 
deosebire,  a  rezistenței  populației  oraşului  Târgu‐Jiu,  din  timpul 
primului  Război  Mondial.  Artistul  dorise  din  totdeauna  „să  facă 
ceva pentu țară”, aşa încât a acceptat bucuros comanda, socotind‐o 
un  punct  culminant  în  cariera  sa.  Brâncuşi  a  avut  de  multe  ori 
intenția  să  ridice  monumente  de  for  public,  dar  cu  excepția 
ansamblului  de  la  Târgu‐Jiu,  nici  unul  din  proiectele  sale  nu  s‐a 
materializat. Unele proiecte au fost respinse chiar de comanditarii 
monumenteleor,  incapabili  să  le  ridice  la  înalțimea  concepției 
artistului. Tema „Coloanei infinite” l‐a obsedat de mult pe sculptor, 
care a cioplit‐o mai întai din lemn. Este o structură specială care se 
deosebeşte de  coloanele  clasice  cu  soclu  şi  capitel,  întrucât  ea nu 
are  nici  început  nici  sfârşit.  Este  alcătuită  dintr‐o  succesiune 
nesfârşită de module  identice  (triunchiuri de piramidă unite prin 
baza  mare),  cu  semimodule  la  capete.  Brâncuşi  a  hotărât  ca  la 
Târgu‐Jiu  o  „Coloană  infinită”  de  mari  dimensiuni  era  cel  mai 
potivit monument pentru comemorarea eroilor căzuți in război. 

    „Poarta  Sărutului”  care  se  află  amplasată  pe  aleea  de  la 
intrarea  din  parcul  oraşului,  este  dăltuită  din  piatră  poroasă 
extrasă  din  carierele  aflate  în  împrejurimi  fiind  alcătuită  din 
coloane  groase  paralelipipedice,  ce  spijină  o  arhitravă  cu 
dimensiuni mai mari decât ale coloanelor, având lățimea de 6,45m, 
înălțimea de 5,1m şi grosimea de 1,69m. Pe fețele fiecărei coloane 
se regăseşte simbolul sărutului, două jumătăți ale unui cerc, atât de  
caracteristic  operei  lui  Constantin  Brâncuşi.  Arhitrava  are  de 
asemenea încrustat acest simbol, ca un fel de filigram. În plus tot în 
filigram se află încrustații ce aduc cu un fel de acoperiş al porții ca 
şi  când  poarta  ar  fi  acoperită  cu  şindrilă.  Bolta  porții  are  un 
ornament liniar delicat: este o continuitate de cercuri mici, iar mai 
sus are trei linii orizontale.  

„Masa tăcerii” ‐ Lucrată în calcar, reprezintă masa dinaintea 
confruntării  în  bătălii  la  care  urmează  să  participe  combatanții. 
Timpul  este  reprezentat  prin  dispunerea  circulară  a  celor  12 
scaune – clepsidre – care măsoară timpul. Totul decurge în tăcere. 
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Bonjour la France! 
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În  prim
c

rumar
ț Ioan
Înainte
Gal  Lian

entru a doua oară am salutat prezența tinerilor francezi la C.T.  
“Constantin  Brâncuşi”.  Aceştia  fac  parte  din  „Association 
Ouvrière  des Compagnons du Devoir‐France”  care  efectuează 

uceni pectiv  schimbul  de  experiență  in  diferite  țări.  După  un  prim 
conta nul şcolar 2007‐2008 în urma unui contract de parteneriat  în 
progr Leonardo da Vinci” aprobat de d‐l director Crețu Mihai, un alt 
grup de 20 de ucenici au sosit în luna noiembrie 2008. 

a  etapă  din  perioada  de  3  saptamâni  aceştia  au  efectuat  în 
colaborare  u elevii de la SAM o jardinieră în fața şcolii. Au urmat două săptămâni de practică pe şantierul C.I.A.C. cu sprijinul 
şi  înd ea d‐lui directir Crețu Mihai,  a d‐nei directaore adj.,  ing. Tabacu Aurora  şi  a domnilor maiştri Droj Laurențiu  şi 
Negru  şi a elevului Bac Sabin Călin din cls. a XIII‐a A SAM.  

a de  începerea activităților  comune,  tinerii  francezi au urmat un curs  intens de  limba română susținut de d‐na 
prof.  a,  având  astfel  posibilitatea  să  dobândească  noțiuni  de  bază  în  limba  română  precum  şi  cunoaşterea  istoriei 
civilizației  şi  culturii  poporului  român.  De  asemenea  aceştia  au  participat  la  ore  de  specialitate  alături  de  cls.  a  XIII‐a  A, 
îndrumat de d‐na prof. Gale Monica. Ucenicii  francezi  au  efectuat  în  comun  cu  elevii  români desene  tehnice,  o bună ocazie 
pentru aceştia din urmă de a‐şi aplica şi exersa cunoştințele în limba franceză. Vizita de lucru la fabrica de cărămizi şi B.C.A. SC 
Simcor Oradea a permis cunoaşterea tehnologiilor de fabricație folosite la noi.  

În timpul liber programul de activitate a fost bogat şi diversificat având ca traducători pe d‐nele prof. Gal Liana şi Dragian 
Ana, ocazie cu care s‐a vizitat oraşul, monumente reprezentative, şantiere, cetatea, complexele comerciale, Băile Felix, a căror 
celeb jritate a a uns şi în Franța. Cu participarea d‐nei dir. Tabacu Aurora, d‐nei prof. Rus Georgeta şi a unor elevi din cls. a Xa A 
s‐a efectuat o excursie interesantă la Peştera Urşilor, a cărui unicitate şi splendoare a trezit admirația tutror. 

Seratele  culturale  organizate  de  d‐na  dir.  Tabacu  Aurora,  d‐nele  prof.  Iova  Ana‐Maria,  Gale  monica,  Pop  Elena  s‐au 
bucurat  de mult  succes.  Elevii  francezi  au  putut  admira  icoanele  expuse de  eleva  Ştefan  Ioana,  reproduceri  din  operele  lui 
Brâncuşi ale elevei Şandro Delia, costume populare şi ceramică. În aceleaşi timp au făcut cunoştință cu tradițiile şi obiceiurile 
din România. Mult gustat la propriu şi figurat a fost tortul sub forma Franței cu turnul Eiffel oferit de d‐a prof. Rus Georgeta. S‐
a dansat pe muzică populară şi cu siguranță ritmul şi vivacitatea specific romââneşti, vor ajunge şi în Franța.  

Sperăm că în anii următori acest mesaj de colaborare şi prietenie să fie trnasmis personal de către elevii colegiului nostru 
când vor pleca la rândul lor să ne reprezinte în Franța.  

A bientôt !  
Rusu Tiberiu, 12B 

 
Blogul, cea mai eficientă formă de promovare 

Prof. R. Nemeth 
 

logul  este  forma  modernă  a  clasicului  jurnal  personal, 
adaptată online‐ului.  Este show‐ul moderat de tine, este 
ziarul  editat  de  tine,  este  emisiunea  în  care  prezinți 

punctul tău de vedere, iar spectatorii îți comentează ideile.  
Blogul este o pagină de web, unde se aduc regulat noi informații. 

Cele  mai  proaspete  articole  se  află  în  partea  de  sus  a  paginii. 
Vizitatorii  pot  comenta,  pot  lăsa  linkuri  sau  îți  pot  trimite 
comentariile lor. Tu hotărăşti dacă oferi sau nu dreptul la replică. Un 
blog este definit de  tema sa şi de autor.  În comparație cu site‐urile 
obişnuite, blog‐ul a pus foarte mult accent pe experiențele personale 
ale  persoanei  care  scrie  în  el.  Există  multe  tipuri  de  bloguri: 
personal, de afaceri, fotoblog samd. Blogurile permit si relaționarea 
celor  cu  interese  comune  prin  adăugarea  unei  liste  de  prieteni, 
permițând astfel cititorilor sa descopere pagini asemănătoare cu cea 
curentă sau pur şi simplu să afle care sunt gusturile autorului. 

De când au fost lansate primele bloguri, acestea au remodelat fața 
actuală a Internetului, au avut impact în lumea politicii, au schimbat 
conceptul de jurnalism şi au oferit un glas gândurilor utilizatorilor şi 
posibilitatea  ca  aceştia  să  intre  în  legătura  unii  cu  alții.  Este  de 
departe mijlocul de comunicare care poate fi cel mai puțin suspectat 
de subiectivism. 

 
Brâncuşi dă tonul la bloguri 

 
Ne  mândrim  cu  Laurentiu  Balaban  (www.oradeanul.com), 

absolvent  al  şcolii  noastre  care  este  recunoscut    primul  dintre 
orădeni într‐un clasament al www.zelist.ro , cel mai autorizat motor 
de interogare si statistică pentru bloguri din România. Recent, acesta 
a acordat un interviu ziarului Adevărul, în care puteți afla mai multe 
despre el dar şi despre viața de bloger(articolul preluat pe pagina lui 
dar si a şcolii, la zona „news” – da, suntem prima şcoală cu blog ☺ ). 

Am  încurajat  elevii  fiecărei  clase  cu  care  lucrez  să  îşi  creeze un 
blog,  observând  ca  genul  acesta  de  manipulare  a  informației  este 
pentru  ei  mai  captivant,  dar  şi  pentru  că  în  timp  îşi  dezvoltă 
cursivitatea  exprimării,  acuratețea  scrisului  şi  deprind  normele 
standard de redactare, ajutați de platforma pusă gratuit la dispoziția 
lor  de  către  marii  dezvoltatori  de  blog(www.blogger.com 
, www.wordpress.com ) dar  şi  de articolele  citite  la  ceilalți blogeri, 
unii ajunşi notorietăți ale online‐ului. 

Între elevii de acum se remarcă cei din clasa XII B, care se află toți 
în  primii  1000  ai  clasamentului  național,  care  totalizează  pe  puțin 
40.000 de poziții. Blogul şcolii este www.stiu.info şi de acolo puteți 
ajunge  la  toți  cei  care  au  deja.  Primul  care  a  luat  în  serios  acest 
instrument de promovare este Rusu Tibi din 12B, care îşi publică nu 
doar gândurile, dar şi melodiile compuse de el pe www.oraselul.info 
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Paşaportul biometric 
 

Ce este paşaportul biometric 
Paşaportul biometric e un act de identitate format 

dintr-o combinaţie de hârtie şi componente electronice. 
Informaţia e stocată pe un cip RFID (Radio-frequency 
identification – o metodă automată de identificare, care 
stochează şi transmite informaţiile ). Pasaportul conţine un cip 
non-contact, care asigură integritatea paşaportului şi a datelor 
biometrice. Standardul biometric folosit pentru acest tip de 
identificare e format din recunoaşterea facială, recunoaşterea 
amprentelor şi a irisului.  

Numai imaginea digitală ( in format JPEG sau 
JPEG2000 ) e stocată pe cip. Comparaţia datelor biometrice 
are loc în afara paşaportului cu ajutorul unui sistem de 
“graniţe” electronice ( e-border ). Acest sistem e format dintr-
o bază de date şi un scaner. Scaner-ul preia informaţia emisă 
de paşaport, care e comparată cu cea din baza de date. Pentru 
stocarea datelor pe cipul non-contact e necesară o memorie 
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only 
Memory ) de 32 de kilobiti. 

Opoziţie şi proteste 
Există grupuri care protestează împotriva 

paşaporturilor biometrice, deoarece încă nu se ştie exact care 
va fi conţinutul final al cipului şi felul în care va afecta 
libertăţile civile. Cea mai mare problemă e cea a transferului 
wirelles de date, care are loc între cip şi e-border şi se poate 
transforma într-o vulnerabilitate majoră.  

Dacă datele personale şi numărul paşaportului de pe 
cip nu sunt criptate, informaţia poate ajunge în mâini străine. 
Pentru a preveni citirea neautorizată, în America, pe lângă 
criptarea datelor, se mai foloseşte şi o ţesătură metalică, 
inserată în coperta paşaportului.. Noile paşapoarte pot fi 
falsificate în continuare, asemenea celor vechi, iar modelele 
actuale pot fi folosite şi în alte scopuri, mult mai grave decât 
furtul de identitate. 

Metode de protecţie 
Paşapoartele biometrice recente sunt dotate cu un set de 
protecţii standard pentru a evita atacurile. Aceste protecţii 
sunt: 

• Control de bază al accesului: adică cipul trebuie să fie activat prin 
folosirea zonei destinate citirii de pe paşaport.  

• Numărul  aleatoriu  de  identificare:  numărul  paşaportului  e 
aleatoriu până în clipa în care cipul e citit e activat de către scaner. 

• Autentificarea activă: cipul conține o cheie numerică privată care 
nu  poate  fi  citită  sau  copiată,  dar  a  cărei  existență  poate  fi 
confirmată ( pentru a împiedica clonarea ). 

• Control  extins  al  accesului:  scanerul  trebuie  să  se  autentifice 
folosind  un  certificat  de  criptare,  pentru  a  putea  accesa  datele 
biometrice. Acest nivel de protecție e cel mai sigur, dar e  întâlnit 
foarte rar.  

Paşaport spre iad? 
 
 

Există multe articole pe internet care dezbat această 
problemă – adică faptul că paşapoartele bionice ar fi semnul 
despre care vorbeşte cartea Apocalipsa din Biblie – dar scopul 
articolului de faţă enu este acesta, ci are un caracter pur 
informativ. Nu am de gând să lămuresc problema legată de 
Biblie, deoarece fiecare om crede ce vrea şi ce ii place. Nu 
vreau ca revista şcolii să se transforme într-o revistă 
propagandistă, de aceea m-am limitat la partea tehnică ale 
acestor dispozitive minuscule: paşapoartele biometrice.  
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ISTORIA PARFUMULUI 
De  ce  este  împortant  parfumul?  Pentru  că  în  ziua  de  azi 

mirosul personal are o tot mai mare semnificație. Cum vorbim, cum 
ne  îmbrăcăm,  chiar  şi  tunsoarea  sunt  semnale  spre  cei  cu  care 
intrăm  in  contact.  Semnale  despre  modul  în  care  am  dori  să  fim 
percepuți.  Ele  transmit  celorlalți    câteva  informatii  despre  noi. 
Despre felul nostru de‐a fi. Dar de multe ori, aceste semnale sunt fie 
îndepărtate,  fie eronate. Cei cărora le sunt adresate, deseori nu au 
timp decât pentru ,,prima impresie”. Astfel siguranța de sine poate 
fi  doar  timiditate,  amabilitatee,  fals  interpretate  ca  prietenie,  etc. 
,,Si  ce s‐i  cu  asta?,  veti  spune  ”Ei  bine,  am  să  vă  pun  un  secret: 
parfumul poate fi micul ,,atu” care să descopere lucrurile nespuse. 

Simțul  olfactiv(mirosul)  este  cel  mai  puțin  ințeles,  cel  mai 
neglijat,  dar  şi  cel  mai  surprinzător  dintre  simțuri.  De  obicei 
parfumul  lucrează  in  două  direcții  opuse:  spre  exterior  sugerând 
caracterul  persoanei  respective:sunt  mândru  de  mine…sunt 
sensibil  îmi place  luxul nu‐mi pasă părerea  lumii sunt puternică o 
părere  bună  despre  mine;  şi  spre  interior,  influențând  propriile 
trăiri şi chiar starea de spirit. 

Interesant este că în ultimii ani s‐a acordat o atenție ştiințifică 
acestor influente benefice. Care a fost concluzia? Să vă spun acum? 
Concluzia  cercetării  lor  a  fost  că,  in  funcție  de  subiect,  acelaşi 
parfu a  m  po te  avea  impact  pozitiv  sau  negativ. Doar  opt  stări 
sufleteşti influențate de parfum, pot fi descifrate riguros. 

Patru  sunt  pozitive:  stimularea,  relaxarea,  senzualitatea  şi 
mulțumirea,  dar  patru  sunt  negative:  iritarea,  stresul,  depresia  şi 
antipatia. 

Elev:Amărioarei Cosmina 
Clasa:aXa   A 

 



 
VIZIUNE ASUPRA LIRICII MODERNISTE 

 
irica interbelică se constituie într-o perioadă de mare 
diversitate atât în ceea ce priveşte temele şi motivele 
poetice abordate, cât şi în privinţa limbajului şi a 

noutăţii unor formule estetice. 
Acestei perioade îi este specific modernismul, deşi ea a 

conservat şi mai vechea direcţie, tradiţionalistă, a liricii româneşti, 
diversificată însă prin apariţia unor teme literare noi şi manifestată, în 
principal, prin linia ortodoxistă imprimată de revista Gândirea şi de 
articolul-program Sensul tradiţiei, al lui Nichifor Crainic. Desigur 
avangarda şi simbolismul îşi fac şi ele simţită prezenţa, dar în mai 
mică măsură. Punând accentul pe poezia modernistă, vorbim, în 
principal despre trei reprezentanţi extrem de cunoscuţi: Ioan Barbu, 
Tudor Arghezi şi Lucian Blaga. 

Un poet ca Ion Barbu, a ilustrat un gen de poezie ermetică, 
pură, cultivat printre alţii şi de francezul Stéphane Mallarmé, a cărui 
lirică se caracterizează prin violentarea sintaxei, vocabular compozit, 
aluzii erudite. Ermetismul lui Barbu presupune un imaginar poetic 
caracterizat atât de folosirea unor simboluri încifrate, cât şi de 
prezenţa unor sintaxe poetice aparte, reprezentată în special prin 
elipse şi dislocări topice, dar şi prin imagini intelectuale, abstracte şi 
vocabular neologic. 

El consideră poezia un „nadir latent”, un adânc în care se 
oglindeşte zenitul, aşa cum ilustrează în arta poetică „Din ceas, 
dedus…”. Iată cum priveşte Ion Barbu treptele cunoaşterii în 
„Ritmuri pentru nunţile necesare”: „Roata Venirii / Inimii,Roata 
Capului/ Mercur / În topire, de azur, / Roata Soarelui / Marelui.” 
Roata Venirii reprezintă cunoaşterea elementară, prin simţuri, a lui 
Mercur, cunoaşterea raţională, iar a Soarelui, cunoaşterea poetică. 
Trecerea nu se poate face decât gradat. Dar mai există şi o altă lume, 
increatul, eternul, o stare de graţie a cărei echivalenţă ar putea fi harul 
arghezian. Increatul conţine în sine toate posibilităţile, asemeni aleph-
ului din povestirea lui Jorge Luis Borges, dar în stare latentă, 
embrionară, amorfă, „existenţa inexistenţei”. 

În cazul lui Tudor Arghezi se poate vorbi despre o poezie a 
„dramelor metafizice” şi despre o estetică a urâtului, ultima avându-şi 
sursa în concepţia baudelariană asupra poeziei. 

Arghezi susţine în principal importanţa meşteşugului literar 
ce trebuie să modeleze inspiraţia, profesionalizarea scriitorului, 
abandonarea anecdoticii, căutarea expresivităţii limbajului poetic, 
care trebuie să fie altul decât simpla şi banala notaţia amatoristică. El 
vede poezia ca pe un joc superior, care menţine trează ingeniozitatea. 

Volumul „Flori de mucegai” (1931) este cel mai unitar 
ciclu din poezia argheziană, unii considerând chiar că „poezia 
argheziană autentică, lipsită de orice ecouri străine, aici începe” aşa 
cum afirmă G. Călinescu în Istoria literaturii române de la origini 
până în prezent. Aici apare şi una din obsesiile lui Arghezi, recurentă 
mai ales în acest volum: claustralul. Spaţiul închis (chilia monahală, 
celula închisorii) transmite spaima opresiunii şi tentaţia evadării. În 
acest volum este cultivată în primul rând estetica urâtului. 

În opinia mea, estetica argheziană este una dintre cele mai 
complexe ilustrate în această perioadă. La Arghezi în afară de 
cultivarea esteticii urâtului, care este specifică, se mai observă o 
multitudine de alte elemente prezente în estetica argheziană. Un prim 
astfel de element ar putea fi apologia creaţiei populare, chiar poetul 
susţinând că „Poezia cultă a limbii noastre n-a atins încă valoarea 
poeziei ţărăneşti, de la care poeţii au încă mult de învăţat.” Arghezi 
susţine necesitatea unei anume naivităţi a poeziei, în sensul 
ingenuităţii originare, primare. Ca o consecinţă a acestei viziuni el 
vede poezia ca un sentiment religios, „o stare religioasă a sufletului 
nostru” aşa cum afirmă poetul. Crenguţa Gânscă spune că „e un fel de 
panteism estetizant”. Poezia este văzută în opoziţie cu proza, ca 
„literatură concentrată”, esenţializată în structuri cristaline „de 

gheaţă”. În acest sens el preconizează şi abandonarea elementului 
parazitar al anecdoticii în poezie. Tudor Arghezi susţine, de 
asemenea, necesitatea aliajului har-meşteşug şi nu se revendică de la 
nici o grupare literară, iar manifestările fals înnoitoare ale avangardei 
îl repugnă. Respinge şi literatura ortodoxistă în genul celei promovate 
de gândirişti. În viziunea lui Arghezi poetul se identifică cu Creatorul 
de fiinţe vii, repetând în mic actul creaţiei originare.  

Arghezi a îmbogăţit şi înnoit vocabularul poetic românesc, 
prin impunerea, nu numai de termeni consideraţi până la el „tabu”, ci 
şi de alte cuvinte, fără acces până atunci în literatură, recoltate din 
toate zonele limbii. El a sfârtecat toate clişeele, a dinamitat 
stereotipiile, a restituit cuvintelor „harul” originar. 

Tudor Arghezi rămâne, poate, cea mai frapantă 
personalitate a literaturii noastre interbelice, realizatorul celei mai 
originale sinteze între tradiţie şi modernitate. Tudor Vianu afirmă un 
lucru de foarte mare veridicitate, după părerea mea, şi anume că 
„rolul istoric a lui Arghezi a fost să depăşească eminescianismul, 
prezent încă în opera atâtora din poeţii generaţiei lui”. 

Lucian Blaga a cultivat o poezie predominant metaforică, 
marcată de tensiune imagistică, integrându-se în bună măsură în 
curentul expresionist al epocii. 

O primă etapă a creaţiei sale poetice este marcată de 
volumele „Poemele luminii” şi „Paşii Profetului”. Ea stă sub semnul 
expresionismului, al elanurilor vitaliste nietzscheene şi beţiei 
dionisiace proiectate la dimensiuni cosmice. 

„Poemele luminii”, îl definesc pe Blaga ca poet-filozof, iar 
poezia programatică ce deschide volumul exprimă şi o atitudine 
filozofică, anticipând teoria minus-cunoaşterii, dezvoltată mai târziu 
în „Trilogia cunoaşterii”. Este bine cunoscută mărturisirea scriitorului 
din „Pietre pentru templul meu”: „câteodată, datoria noastră în faţa 
unui adevărat mister nu este să-l lămurim, cu să-l adâncim atât de 
mult încât să-l prefacem într-un mister şi mai mare”. 

Lumea din volumul „Paşii Profetului”, aşezată sub 
emblema zeului Pan, zeul forţelor telurice, câştigă în densitate 
plastică. 

Analizând atât în ansamblu, cât şi detaliat, opera lui Blaga, 
consider că observaţia făcută de Dumitru Micu în Istoria literaturii 
române de la creaţia populară la postmodernism este cea mai 
veridică pentru a pune în evidenţă semnificaţia poeziei sale: „El se 
apleacă spre fondul primitiv etnic, spre fenomenul originar autohton 
reflectat în mituri. Modernismul său nu înseamnă deci urbanism, 
exotism, excentricitate, vocabular neologic, periferic sau ezoteric. 
Modernismul blagian este înainte de toate «metaforă revelatorie» ca 
să folosim o sintagmă ce aparţin chiar scriitorului, adică poezie de 
cunoaştere având ca instrument gândirea mitică.” 

Deşi au o viziune asupra poeziei şi a universului extrem de 
diferită, deşi au metode distincte de abordare a textului şi cu toate că 
stilistica fiecăruia diferă foarte mult, la fel ca şi temele şi motivele 
ilustrate în lirica lor, cei trei poeţi, Barbu, Arghezi şi Blaga se pot 
considera aparţinători ai modernismului, tocmai prin autenticitatea şi 
inovaţiile lor. Ilustrată anterior în prea puţine cuvinte, opera create de 
ei îşi pune amprenta definitiv asupra literaturii române. 

În concluzie poeţii reprezentativi ai modernismului, putem 
afirma, că alcătuiesc o pleiadă lirică fără de care literatura noastră nu 
poate fi imaginată. Creaţia lor nu e doar o sinteză a poeziei româneşti, 
sau un moment în care ea îşi dobândeşte autonomia, ci şi expresia 
unei lărgiri fără precedent a orizontului tematic şi de viziune, a unei 
sincronizări cu marea poezie europeană. 
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