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Gânduri despre Centenar 

 

   Termenul centenar are pentru românii anului 1918, (oriunde s-ar afla, 

sperăm) valoare de simbol, astfel încât impune scrierea cu majusculă: Centenar, pentru că se 

referă la 100 de ani de la Marea Unire a provinciilor istorice românești cu patria-mamă. 

 Pentru noi, românii transilvăneni, Unirea a fost mai importantă decât pentru moldoveni și 

munteni. Cel puțin, spiritual. Nouă, Unirea nu ne-a adus doar unitate geografică, reîntregire 

istorică, prosperitate economică, ci libertate, în toate sensurile ei: de-a ne manifesta în lume, de-a 

utiliza limba noastră în mod oficial, de a afirma valorile noastre intelectuale și culturale.  

 Nu-mi propun să fac o evaluare a Unirii, căci au făcut-o în cei 100 de ani trecuți, o fac în 

acest an aniversar – istoricii, oamenii politici, instituțiile statului, academicienii. În calitate de 

român transilvănean, profesor, director al Colegiului Național ‖Silvania‖, se cuvine să trec în 

revistă filiațiile pe care Marea Unire le are cu instituția noastră: Iuliu Maniu, unul dintre 

intelectualii și oamenii politici marcanți ai perioadei interbelice este originar din Sălaj și 

absolvent al Liceului nostru. Se cuvine, așadar, să-l cinstim pentru că a fost unul dintre ctitorii 

actului de la 1 Decembrie 1918. Apoi, Marea Unire n-ar fi fost posibilă fără contribuția Casei 

Regale a României, în speță Regele Ferdinand și Regina Maria. Colegiul nostru, membru în 

Alianța Colegiilor Centenare se află sub patronajul spiritual al Casei Regale. 

 De ce se cuvine să ce celebrăm Marea Unire în spațiul educațional? Răspunsurile sunt 

multiple: școala este un spațiu cultural; Unirea a fost înfăptuită de oameni de cultură care au 

însuflețit masele de români și le-au formulat și susținut dezideratele; Unirea ne-a adus nouă, 

românilor, libertatea de a utiliza limba română cu limba de cultură; educația școlară presupune 

educația pentru valori, educația civică, educația moral-patriotică. De ce să nu servim o cauză 

nobilă pentru a inocula aceste valori elevilor noștri? 

 Totodată, efectele Unirii le resimțim și astăzi: libera circulație a valorilor, astfel încât 

tinerii noștri absolvenți își pot găsi locul de studiu și de muncă în diverse zone ale țării noastre, 

aderarea la valorile europene, democratice grație cărora fiecare dintre cetățenii României, ca 

atare și cel transilvănean, are dreptul să-și afirme valorile etnice (limba, cultura, religia). 
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 Deci, a dedica un număr omagial al revistei CNS-Ecou Centenarului Marii Uniri este o 

datorie morală și patriotică. Este un mod de a ne înscrie în seria activităților organizate de 

Colegii similare și de a afirma recunoștința noastră față de înaintașii noștri și, de ce nu, mândria 

de a fi ROMÂN. 

          

 

Prof. dr. Vasile Bulgărean 

 

 

 

Noi, Onorată Adunare Națională, privim în înfăptuirea unității 

noastre naționale un triumf al Libertății omenești. Noi nu voim să 

devenim din oprimați, oprimatori, din asupriți asupritori. Noi voim să 

intronăm pe aceste plaiuri libertatea tuturor neamurilor și a tuturor 

cetățenilor. Noi propunem decretarea unirei cu Regatul României a 

întregei Transilvanii, a întregului Banat și a întregului teritoriu locuit 

de Români al Ungariei. Pe aceste teritorii locuiesc însă și alte neamuri, cu alte însușiri și alte 

tradiții. Noi nu voim să răpim individualitatea etnică nici ființa națională a acestor neamuri. Noi 

nu voim să răpim limba nimănui, ci vrem ca fiecare om să aleagă liber limba și credința în care 

vrea să trăiască atât în viața lui particulară cât și în legătura cu viața de Stat. Noi nu vrem să 

verse nimenea lacrimile pe care le-am vărsat noi atâtea veacuri, și nu voim să sugem puterea 

nimănui așa, cum a fost suptă a noastră veacuri de-a rândul. (Discursul lui Iuliu Maniu din 1 

decembrie 1918) 

 

 

 

Maniu și Regina Maria la Alba Iulia  
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Scriitori transilvăneni contemporani cu Marea Unire 

 Titlul editorialului nostru coincide cu denumirea Proiectului de Parteneriat educațional-

Scriitori transilvăneni contemporani cu Marea Unire, derulat de catedra de limba și literatura 

română în anul 2018, anul Centenarului. Proiectul este de tip regional și include drept parteneri 

instituții din județul nostru și din alte județe, iar coordonatorul proiectului este Inspectoratul 

Școlar Județean Sălaj. 

 Argumentele catedrei noastre în derularea unui astfel de proiect sunt multiple: școala este 

instituție de cultură și se cuvine să celebreze evenimentele prin instrumente culturale, în speță, 

din sfera literaturii; artiștii cuvântului - prozatori, poeți - au contribuit direct, prin pozițiile pe 

care le-au ocupat în societatea vremii și indirect - prin scrierile lor, căci arta pură înseamnă 

gratuitate - la înfăptuirea Marii Uniri. În spațiul transilvănean, s-au manifestat scriitori de marcă, 

recunoscuți astăzi și în cultura universală (unii dintre ei): Ioan Slavici, Ion Agârbiceanu, George 

Coșbuc, Liviu Rebreanu, Octavian Goga, Lucian Blaga. Trăind în Translvania sau la București, 

ei au afirmat, prin poziții publice, publicistică, beletristică valorile intelectuale și morale 

transilvănene.  

Un alt argument se referă la calitatea elevilor noștri - apți pentru munca intelectuală, 

creativi, dornici de afirmare, interesați de cunoașterea patrimoniului cultural național. Argumente 

numeroase formulăm noi, profesoarele care coordonăm proiectul cum ar fi: datoria noastră de a 

dezvolta tehnicile de muncă ale elevilor, de a realiza educația moral-patriotică, în afara celei 

estetice, de a optimiza relația noastră cu elevii. 

 Proiectul este gândit pentru intervalul 1 februarie 2018 - 31 decembrie 2018. Beneficiarii 

direcți sunt elevii Colegiului nostru, indirecți: profesori, părinți, parteneri, public. Seria 

activităților este foarte largă din dorința noastră de a oferi diversitate, atractivitate, de a îmbina 

activitățile clasice cu cele moderne: serbări, simpozioane, recitaluri, articole, referate, postări, 

fotografii etc. Le vom detalia pe cele de tip simpozion, derulate în lunile aprilie, mai, noiembrie 

pentru a aniversa sau comemora scriitorii menționați. S-au desfășurat în Sala festivă, publicul 

fiind format din minimum 150 de elevi la fiecare activitate, fapt care a dus la un grup-țintă 

extrem de numeros, după cum ne-am propus. Activitățile au fost pregătite de echipe de proiect 
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sub coordonarea fiecăreia dintre profesoare. Au conținut: proiecții PowerPoint, jocuri de rol, 

recitaluri, expuneri, au fost anticipate de afișe și invitații către partenerii noștri. 

 Editarea unui număr omagial al revistei CNS-Ecou, dedicat Centenarului este înscrisă în 

calendarul activităților Proiectului. Prin articolele noastre și ale elevilor noștri , microantologii, 

ne propunem să extindem sfera de cunoaștere și de interpretare a scriitorului pe care fiecare ni l-

am revendicat. Totodată, revista înseamnă o fixare în scris a evenimetului major - Marea Unire și 

o asumare din partea noastră și a elevilor noștri a certitudinii că scriitorii transilvăneni reprezintă 

o marcă a valorii culturale a acestui ținut, o ilustrare a faptului că limba și literatura română fac 

parte din patrimoniul național, identitar.  

Prof. Clara Dan, șefa catedrei de limba și literatura română             
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SCRIITORII MARII UNIRI ÎN PRAG DE CENTENAR 

Lumea copilăriei prin care a trecut 

      Astăzi chiar de m-aş întoarce 

      A-nţelege n-o mai pot... 

      Unde eşti, copilărie, 

      Cu pădurea ta cu tot? 

        (O,rămâi, Mihai 

Eminescu) 

  Ioan Slavici este cel de-al doilea mare scriitor, după Ion Creangă, provenit din mediul 

ţărănesc, fapt ce va avea desigur urmări asupra literaturii sale, atât pe planul conţinutului cât şi al 

expresiei artistice. La vârsta maturității realizează o retrospectivă asupra vieții prin care a trecut, 

primele imagini evocate fiind din copilăria sa. 

Născut la 18 ianuarie 1848 în satul Şiria, de lângă Arad, ca fiu al lui Sava Slavici, 

transilvănean, şi al Elenei, născută Borlea, moldoveancă, scriitorul a păstrat un adevărat cult 

pentru părinţii săi. Copilăria i-a fost marcată de prezența multor copii, în casa părintească 

deoarece părinții săi, având o stare materială bună, mai creșteau șase orfani ai rudelor. 

 Lumea copilăriei evocată de Slavici este una în care valorile morale sunt clar tranșate, o 

lume care va constitui mai târziu temelia întregului fond sănătos al autorului. Această lume este 

dominată de imaginea părinților și a bunicului: "supărarea — îmi zicea mama - orişicât de 

adâncă ar fi ea, de azi pe mâne să n-o duci. Serile să nu te culci mai nainte de a te fi împăcat cu 

toţi ai tăi, căci pe cel ce adoarme supărat îl ispiteşte Necuratul prin somn. Cu aceia dar cu care 

dintr-un blid nu mânânci să nu te superi, căci cu dânşii foarte cu anevoia ajungi la-mpăcare". 

 Mama este evocată în multe dintre amintirile autorului, imagini din care reiese 

atașamentul față de cea care i-a dat viață și l-a înconjurat cu grijă. În amintirile lui Slavici,  mama  

era o fiinţă rezervată, necomunicativă, chiar rece, fără slăbiciuni spectaculoase pentru copiii ei, 

gândind că răsfăţul prea mare este dăunător educaţiei. Pentru copil ea rămâne cea mai iubită 

ființă,ea cea care l-a învățat că în viață este important echilibrul. Pentru că întotdeauna vorbele ei 

se adevereau, copilul a ajuns la credinţa că mama ştie tot : „Priveam totdeauna în ochii ei când 

voiam să fac ceva : eram stăpânit cu desăvârşire de sentimentul că acolo unde e şi mama nu mi 

se poate întâmpla nici un rău, fiindcă ea ştie ce nu e bine pentru mine”. Atitudinea tolerantă a lui 
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Slavici a moștenit-o tot de la mama, de care își amintește că îl încuraja să aprecieze toți oamenii 

în mod egal fără a ține cont de neam sau altă apartenență „Când întâlneşti în calea ta un român 

să-i zici Bună ziua, dar maghiarului să-i zici Io napot, iar neamţului Guten Tag...Tu datoria să 

ţi-o faci şi faţă cu cei ce nu şi-o fac pe a lor faţă de tine”. 

 Cultul pentru mama se prelungește și dincolo de moartea ei, iar mărturisirile sunt pline de 

emoție: „Sentimentul acesta s-a făcut în mine încetul cu încetul, atât de puternic, nu numai în 

copilăria mea, nu numai în tinereţile mele, nu numai când mama trăia, ci până chiar şi astăzi, şi 

nu numai în momentele mari şi mai rare ale vieţii mele, ci totdeauna”.  

 Slavici a fost un copil neastămpărat,spărgea ferestrele vecinilor, țintea cu pietre cuiburile 

rândunelelor, fura poamele vecinilor și îi plăcea să înoate unde era apa mai primejdioasă. Cu 

toate acestea, tatăl său era incapabil să-l pedepsească, deoarece îl iubea mult, fiind singurul 

urmaș în linie bărbătească ( din cinci copii supraviețuiesc doar doi). Astfel, tatăl este cel care 

impresionează prin seriozitate și echilibru, iar dragostea pentru lectură a fiului i se datorează 

acestuia. Ocupat cu treburile gospodăriei, el găsea timp să răsfoiască o carte sau o revistă, 

formându-şi o mică bibliotecă. 

 O altă imagine ce îi rămane lui Slavici drept model din anii copilăriei este imaginea 

bunicului său, moș Fercu ,pe care și-l amintește ca fiind "fruntea cărturărimii din Șiria". 

"Tatamare" se impune în mintea autorului ca fiind cel mai însemnat dintre părinții săi sufletești. 

Acesta a fost cel care l-a învățat să citească, mai întâi din cărțile bisericești, iar mai apoi l-a adus 

aproape de sufletul satului prin dezlegarea tainelor cărților populare. De la bunic a moștenit 

Slavici harul de povestitor, bătrânul fiind un excelent narator și de la el a pornit poate, îndemnul 

de a scrie literatură de proveniență folclorică: Păcală în satul lui, Doi feți cu stea în frunte, Zâna 

Zorilor. 

Într-o scrisoare publicată în  Convorbirilor literare, în 1872, Slavici mărturisea: „Întreaga 

copilărie a mea n-a fost decât o poveste lungă şi frumoasă...Cât am fost în casa părinţilor mei, 

am ascultat, cât am fost departe de ea, am spus poveşti: povestea a fost fondul plăcerilor mele 

din copilărie”. 

 Pentru el satul este un leagăn al candorii, al respectului față de semeni, iar casa 

părintească este insula nemuritoare a inocenței, leagănul păcii. Din mărturisirile sale reiese 

atașamentul față de locurile copilăriei, față de oamenii care i-au dat primele sfaturi de viață, care 

i-au sădit dragostea și respectul pentru tot ce e moral " pretutindeni pe unde mă duceam oamenii 
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mă îmbrățișau cu dragoste, încât minune nu-i dacă m-au pătruns în curând de gândul că lumea 

e alcătuită din oameni care mă iubesc și pe care deci am să-i iubesc și eu". 

Rememorarea şi retrăirea „vârstei de aur‖ a fost un permanent suport şi un argument că 

viaţa merită trăită, că oamenii pot fi şi buni, onești și înțelegători. 

Despre această vârstă Slavici concluzionează mai târziu când viața i-a arătat și partea sa 

întunecată ‖avusem o copilărie, care acum, la vârsta la care mi-a fost dat să ajung, după 

dezamăgirile, prin care am trecut, și-n împrejurările în care-mi petrec viața, mi se pare 

înspăimântător de fericită”. 

 

Prof. Mariana Pop 

 

Bibliografie: 

  Ioan Slavici,  Închisorile mele, Editura All, București,1996 

  Ioan Slavici,  Amintiri, Editura Viitorul Românesc , București ,1998 

 Vatamaniuc, D., Ioan Slavici și lumea prin care a trecut, Editura Academiei Republicii 

Socialiste România ,1968 

 

 

Semnificația destinului  în opera „Moara cu noroc” de Ioan 

Slavici 

        

Viața umană este o realitate a cărei natură ambiguă nu o 

constrânge la o unică definiție din punct de vedere spiritual, provocând, în schimb, omul, 

stimulat de propria-i efemeritate, să își dorească definirea existenței sub parametrii cât mai 

conciși, realiști. Cu toate acestea, paradoxul existențial constă tocmai în faptul că viața este atât 

cel mai elementar concept uman, cât și cel mai enigmatic concept vital. Astfel, destinul sau 

predestinarea reprezintă o simplă reflectare a implacabilității spirituale într-un univers al 

drasticului realism. 

În acest context, destinul devine o necesitate spirituală a românului din toate timpurile, 

idee reflectată prin cultură, literatură. Deși în aparență acest concept este unul strict religios 

(entitatea divină omnipotenta, dictatoare supremă a cursului vieții care nu poate fi schimbat), 
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destinul simbolizează totodată o mentalitate ce denotă comoditatea specifică omului simplu, 

limitat la anumite tradiții populare străvechi. 

Aceste idei, cât și esența tradițiilor și a spiritului românesc sunt oglindite într-o manieră 

subtilă, dar de o semnificație profundă, în opera unuia dintre clasicii literaturii române și anume 

Ioan Slavici, cunoscut sub pseudonimul nuvelistului. Mentalitatea țărănească și faptul că făcea 

mereu caz de „incultură‖ nu sunt decât mobile în potențarea adevăratului mesaj pe care acesta 

încerca să îl transmită: cultura nu ține cont de origini și tradiții, ci este mai degraba o modalitate 

de autoexprimare prin acțiuni și credințe. 

 Una dintre marile concretizări palpabile ale geniului literaral lui Slavici o reprezinta 

opera „Moara cu noroc‖, operă care este una dintre cele mai importante scrieri ale secolului al 

XIX-lea, reușind să sfideze timp de decenii cruzimea inevitabilei uitări datorită mesajului de o 

actualitate perpetuă. Dacă ar fi să încadrăm opera într-o anumită specieeste semnificativ faptul că 

aceasta urmărește un singur fir narativ, în ciuda dualității sale (discrepanța conflict interior-

exterior), și anume involuția protagonistului, Ghiță, fiind, astfel, o nuvelă . Totodată, nuvela 

tratează și anumite problemele  determinate de trăirile aceluiași protagonist (sunt folosite tehnici 

precum monologul, surprinderea în detaliu a comportamentului sau prezentarea unor elemente 

nonverbale), punând, astfel, în lumină caracterul de nuvelă de analiză psihologică al operei. În 

acest context, opera are o însemnătate de amploare în imaginea de ansamblu a literaturii 

românești prin natura sa duală atât la nivel conflictual, care se desfășoară pe două planuri, cât și 

la nivel structural , reprezentând îmbinarea ideală între tradiționalismul specific lucrărilor lu i 

Ioan Slavici și modernismul ideilor și al moralității operei, idei moderniste precum acestea fiind 

cele care au dus literatura română înspre o inevitabilă, dar binevenită evoluție. 

 Mesajul și motivele literare sunt potențate, astfel, prin însăși tipologia personajelor care 

dictează decursul acțiunii, devenit previzibil încă datorită atitudinii intuitive a mamei Anei, 

bătrâna. În viziunea sa, destinul devine o entitate absolută în fața căreia omul simplu este 

constrâns să se supună umil, fapt pus în evidență încă din prima replică a operei (”Omul să fie 

mulțumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit”) 

anticipând tragedia ce avea să aibă loc, devenind astfel un simbol al resemnării de o înțelepciune 

aproape primitivă, antitetică persoanei lui Ghiță. 

 Astfel, discrepanța dintre protagonistul acestei opere și celelalte personaje devine 

evidentă datorită valorilor sale morale chestionabile și a viziunii sale distorsionate a lumii din 
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jurul său.Aflat în centrul propriului univers subiectiv, falsul complex de omnipotență îi 

determină dualitatea,conștiința sa fiind împărțită între valori familiale, precum dragostea și 

loialitatea, și cele ale ființei moderne sau detașate emoțional, precum materialismul și 

înșelăciunea. Atitudinea sa sfidătoare față de orice concept divin (dragostea pentru familie, 

religia, principiile morale de bază) evoluează în mod paradoxal odată cu involuția sa morală, fapt 

care, din punctul de vedere al celorlalte personaje, se datorează încercării sale să se sustragă unei 

realități iminente, destinului, compromițându-și ca și consecință conștiința.  

 La poli opuși din punct de vedere moral se află alt duo antitetic al operei, și anume Lică 

și Ana, simboluri ale balanței spirituale specifice lui  Ghiță. Așadar, în timp ce, în incipitul 

nuvelei, Ana este întruchiparea inocenței și a bunătății rămase în sufletul soțului său, în ciuda 

încercărilor la care el este supus, Lică devine ispita însăși, promisiunea irealistă a unei lumii 

utopice, lipsite de îndatoriri morale. Rolul lor în influențarea viziunii lui Ghiță cu privire la 

conceptul predestinării este crucial, sfârșitul lor tragic oferind, de asemenea, un anumit nivel de 

finalitate operei, punând în lumină ispita decadenței în păcat, în ciuda tuturor principiilor morale 

autoimpuse. Astfel, moartea personajelor corupte spiritual în finalul operei este de o importanță 

crucială la nivel metaforic, punând în lumină declinul lor suprem, până în punctul în care 

moartea devine unica salvare purificatoare. 

 Prin urmare, destinul,  concept ideologic are un rol crucial în definirea simbolisticii 

acestei nuvele de analiza psihologică, care reușește să rămână relevantă până în prezent datorită 

problemelor existențiale care sunt analizate subtil atât la nivelul conștiinței personajelor, cât și la 

nivelul acțiunii operei, morala transmisă fiind specifică geniului literar al lui Ioan Slavici.  

 

Grec Antonia- clasa a X-a C 

Bibliografie: 

Gheorghe Crăciun, Istoria didactică a literaturii române, Editura Magister,1998 

Dumitru Micu, Scurtă istorie a literaturii române, Editura Iriana, București, 1994 

Pași spre lectură... 

Gândul meu 

"Am avut, în urma unor împrejurări întâmplătoare, legături mai mult ori mai puţin intime 

cu oameni care prin lucrarea lor au hotărât desfigurarea vieţii noastre naţionale ţi sunt astfel 

lucruri pe care nimeni nu poate să le spună atât de bine ca mine. Azi dar unul, mâne altul dintre 
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prietenii mei au stăruit în timpul celor din urmă câţiva ani să scriu ceea ce mi se pare de 

oarecare importanţă pentru înţelegerea timpului în care mi-am petrecut viaţa.  

Începând a o face aceasta la vârsta de 77 ani, în luna mai, anul 1924, ţin să declar că gândul 

meu nue să-mi scriu biografia, nici să sporesc literatura română cu aşa-zise memorii.  

N-am adunat însemnări asupra faptelor de oarecare îti sămnătate, la săvârşirea cărora am luat 

parte, nici n-am ţinut să păstrez fie documente, fie scrisori primite de la oameni cu rost 

hotărâtor în viaţa comună.  

Scriu deci despre oameni şi fapte numai un fel de impresiuni de călătorie, spuindu-le 

toate aşa cum mi s-au oglindit în suflet în trecerea mea prin lumea aceasta şi cum mi le aduc 

aminte după trecerea unui timp de cele mai multe ori îndelungat." 

    (Lumea prin care am trecut, Ioan Slavici) 

Amintiri despre Eminescu... 

 

"Eram în multe privințe foarte diferiți unul de altul și am fost, cu toate acestea, buni, în mai 

multe rânduri chiar nedespărțiți prieteni; de aceea mi-a fost întotdeauna greu sâ vorbesc despre 

dânsul, căci nu puteam s-o fac aceasta fără să vorbesc și despre mine însumi. Am tăcut chiar și 

atunci când alții, care-l știu numai din auzite și din puțina lui scrisă, au spus despre dânsul și 

ceea ce nu-i adevărat, și n-am să vorbesc nici acum despre Eminescu, poetul, care trăiește, ci 

despre omul, care a murit, sunt acum douăzeci de ani. Mie nu mi-a fost Mihail Eminescu poet, 

nici în genere, scriitor, ci om sufletește apropiat, pe urma căruia am avut multe zile de 

mulțumire senină, și povățuitor în cele literare. Ani de zile de-a rândul nu am publicat nimic mai 

înainte de a-i fi citit și lui ceea ce a scris, căci mulțumirea mea era să-l văd pe el citind cu 

mulțumire cele scrise de mine. Numai de tot rar se întâmplă însă ca să-mi citeasca și el ceea ce 

scria, căci de cele mai multe ori era mâhnit când se uită-n fața mea. Îmi plăcea scrisa lui, dar 

țineam la el și mă atingea dureros asprimea cu care îi judeca pe oameni, încât aș fi voit ca altul 

să spună ceea ce spunea el. 

Nu se putea împăca felul de a scrie al lui cu viața pe care o avusem înainte de a mă fi împrietenit 

cu dânsul. 

Eminescu și eu ne-am împrietenit în iarna anului 1869 la Viena, unde ne urmam studiile 

universitare." ( Amintiri,Ioan Slavici) 
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  GEORGE COȘBUC, IN MEMORIAM 

 

Motto:‖ Eu scriu așa, precum vorbesc 

Bătrânii mei acasă.” 

 Anul acesta, pe lângă Centenarul Marii Uniri, cultura română maechează și 100 de ani de 

la dispariția prematură, la 52 de ani, a poetului, traducătorului și publicistului George Coșbuc. În 

2016, la 150 de ani de la nașterea poetului, instituții de cultură au publicat ediții integrale ale 

creației sale, însoțite de exegeze ample, au organizat expoziții itinerante și serbări la Casa 

memorială. 

 Se cuvine, așadar, să-i dedicăm un studiu care să reînvie personalitatea complexă a 

acestui poet, marginalizat de manualele școlare, expediat de mulți critici literari, dar prezent în 

spiritualitatea transilvană prin cuvânt și simțire. Cele mai comune sintagme îl denumesc drept 

poetul țărănimii, bardul din Hordou, George Călinescu îl include în categoria poeților minori, 

istoria literară îl cantonează în curentele tradiționaliste de la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul 

sec. al XX-lea (în speță semănătorismul), îl numește descendent al lui Vasile Alecsandri pe linia 

liricii obiective din poezia descriptivă, Nichita Stănescu, în Cartea de recitire îl recunoaște drept 

model fonetic pentru poeziile sale. În manualele școlare, este citat, mai ales, pentru textul Poetul 

spre a exemplifica arta poetică mesianică precum Epigonii de Mihai Eminescu, Rugăciune de 

Octavian Goga sau Testament de Tudor Arghezi. Viu se păstrează spiritul poetului în muzica de 

tip romanță, etno și ușoară, datorită textelor În oglidă, Pe lângă boi și Numai una!. Ne întrebăm, 

însă, oare câți ascultători se gândesc la autorul versurilor nemuritoare, și nu trăiesc doar emoția 

muzicii?! 

 Două sunt etapele de viață și de creație ale lui George Coșbuc: etapa transilvăneană și 

etapa bucureșteană. S-a născut la 20 septembrie 1866 în localitatea Hordou (lângă Năsăud), fiu al 

preotului Sebastian și al Mariei (în același an, Mihai Eminescu a debutat în revista Familia din 

Oradea). După clasele primare, s-a înscris la Liceul românesc din Năsăud. Perioada liceului este 

marcantă datorită contactului cu limbile și literaturile clasice (greacă și latină), limba germană, 

precum și pentru primele manifestări poetice în cadrul societății culturale a liceului  Virtus 

romana rediviva. În 1884, după susținerea bacalaureatului, s-a înscris la Facultatea de Litere și 

Filosofie din cadrul Universității clujene, dar, în 1887 renunță la studiile universitare din motive 
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de sănătate, și, mai ales, pentru că a avut posibilitatea să se mute la Sibiu și să lucreze la revista 

Tribuna alături de Ioan Slavici.  

 Publicarea în 1889, în revista Tribuna a capodoperei creației sale baladești Nunta 

Zamfirei a atras atenția criticului Titu Maiorescu, iar, la invitația acestuia, poetul s-a mutat la 

București, unde s-a stabilit pentru restul vieții sale. Acolo, a desfășurat o perioadă munci fără 

însemnătate pe la diverse redacții literare și a colaborat cu reviste transilvănene. În paralel, a 

publicat volume de poezii, traduceri din literatura universală, a marcat procesul memorandiștilor 

de la Cluj din 1893, cu poezia In opressores care a circulat pe foi volante printre martorii 

evenimentului. În 1905, la Budapesta s-a publicat în traducere maghiară un volum din versurile 

sale. 

 Evenimente tragice i-au marcat existența: moartea tatălui în 1900, a mamei în 1903. La 

aceste evenimente, poetul nu a putut participa deoarece a avut interdicția de a se întoarce în 

Ardeal (din partea autorităților vremii). Abia în 1908, primește dreptul de-a revedea spațiul natal 

și face o călătorie în zona Năsăudului (atunci l-a cunoscut pe Liviu Rebreanu) și la Sibiu. 

Moartea unicului fiu, Alexandru, în 1915, într-un accident de automobil, a fost, fără îndoială, 

evenimentul tragic care i-a accelerat sfârșitul vieții, la 9 mai 1918.  

 Trei sunt domeniile care îl înscriu pe George Coșbuc în cultura națională și universală: 

poezia, traducerile și publicistica. De altfel, ar mai fi și domeniul didacticii, datorită lucrărilor 

pentru uzul școlarilor (manuale de limba română), la a căror redactare a participat frecvent.  

 Poezia sa se regăsește în volumele: Balade și idile (1893), Fire de tort (1896), Ziarul 

unui pierde-vară (1902), Cântece de vitejie (1904), în culegeri de antume și postume. Critica 

literară a reunit creația sa poetică în sintagma monografia satului transilvănean deoarece 

abordează teme precum natura și dragostea, evenimente din lumea satului (nunta și moartea). 

Considerăm că poezia patriotică și cea dedicată Războiului de Independență, poezia cu tematică 

socială întregesc monografia deoarece reflectă năzuințele, frustrările, dorurile românilor din 

Transilvania.  

 Fără îndoială, prin activitatea de traducător, George Coșbuc, se înscrie în literatura 

universală. Uluitoare sunt arta versificației (care uimește și în scrierile originale) și limbile, 

respectiv, literaturile pe care le-a cunoscut: greacă, latină, sanscrită, italiană, germană, engleză. A 

tradus capodopere precum: Odiseea (Homer), Eneida (Vergilius), Divina Comedie (Dante), Don 

Carlos (Schiller), Mazeppa (Byron), Sakuntala (Kalidasa).  
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 Activitatea publicistică datează din perioada studenției când a colaborat la revista 

Tribuna (Sibiu). Apoi, a colaborat cu diverse reviste bucureștene și transilvănene. Cea mai 

însemnată activitate publicistică este aceea de la revista Semănătorul. În 1902 George Coșbuc a 

devenit directorul acestei publicații de orientare tradiționalistă și a contribuit în mod esențial la 

conturarea doctrinei acesteia. În opinia noastră, ideologia sămănătoristă era compatibilă cu 

propria-i condiție: dezrădăcinat, mesager al spațiului natal, român, intelectual al satului, patriot.  

 Chiar daca, fizic, George Coșbuc nu și-a putut bucura inima la vestea Marii Uniri de la  1 

Decembrie 1918, el se înscrie printre ctitorii acesteia fiind, la București, un argument cultural 

pentru valoarea Transilvaniei. 

Prof. Clara Goia-Dan 
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George Coșbuc și spiritul transilvănean 

Opera poetică a lui George Coșbuc se reunește în sintagma „monografia satului‖, 

deoarece poetului i s-a atribuit sintagma „poetul țărănimii‖ și pentru că, în poezia lui, se 

împletesc liniile de forță ale satului, nu ale satului românesc în general, ci ale satului 

transilvănean, în special. 

Ne propunem să abordăm o linie a creației sale – poezia marilor evenimente din viața 

satului – nunta și moartea, reflectate artistic în baladele  „Nunta Zamfirei‖ și „Moartea lui 

Fulger‖. Motivația constă în faptul că cele două texte sunt capodoperele creației baladești a 

poetului și, totodată, reflectă fondul de spiritualitate specific transilvănean. Ambele texte sunt 

incluse în volumul de debut „Balade și idile‖ (1893), dupa ce, anterior, au fost publicate în 

revistele vremii. 
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Nașterea, nunta, moartea sunt evenimente existențiale, marcate specific în cultura 

popoarelor lumii încă din cele mai vechi timpuri. Se spune că omul se împlinește doar dacă trece 

prin aceste trei „vămi‖.  

Ambele texte debutează epopeic prin amploarea spațiului și a timpului și prin ineditul 

evenimentelor pe care le anunță: 

„E lung pământul, ba e lat, 

Dar ca Săgeată de bogat 

             Nici astăzi domn pe lume nu-i, 

Și-avea o fată, – fata lui – 

             Icoană-ntr-un altar s-o pui 

      La închinat.‖ 

(Nunta Zamfirei, strofa I ) 

 

 

 

 

 

 

„În goana roibului un sol, 

     Cu frâu-n dinți și capul gol, 

        Răsare, crește-n zări venind, 

   Și zările de-abia-l cuprind 

         Și-n urmă-i corbii croncănind  

                                       Aleargă stol.‖ 

(Moartea lui Fulger, strofa I ) 

 

 

Sub stratul epopeic, legendar, chiar fabulos se camuflează ceremonialuri transilvănene și 

se conturează, prin lirismul obiectiv al rolurilor, concepții autohtone despre rostul și locul omului 

pe pământ. Deși balada este o specie a genului epic, sensurile ei sunt profund lirice, pentru că 

eroii sunt purtători ai unor concepții exemplare despre lume și viață. 
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În balada cultă „Nunta Zamfirei‖, este surprins momentul căsătoriei între o fată de domn 

și un prinț venit „dintr-un afund de Răsărit‖. Evenimentul începe cu prezentarea dragostei 

naturale ce i-a unit pe cei doi miri „Și fata s-a-ndrăgit de el./ Că doară tocmai Viorel/ I-a fost 

menit.‖ și se continuă cu răspândirea veștii căsătoriei celor doi, iar mai apoi cu ceremonialul 

nunții. Aceste două etape sunt hiperbolizate „Toți craii multului rotund‖, „Nuntași din nouăzeci 

de țări‖, însă nu depășesc spațiul rural, natal „S-a-ntins poporul adunat/ Să joace-n drum după 

tilinci:/ Feciori, la zece fete, cinci,/ Cu zdrăngăneii la opinci/ Ca-n port de sat.‖. Criticii literari 

Marin Iancu și Gheorghe Mitrache susțin că atmosfera idilic-sărbătorească este creată prin 

versurile „Trei pași la stânga linișor/ Și alți trei pași la dreapta lor;/ Se prind de mâini și se 

desprind,/ Se-adună cerc și iar se-ntind,/ Si bat pământul tropotind/ În tact ușor.‖. Este proiectată 

continuitatea sărbătorii în secvența „Și patruzeci de zile-ntregi/ Au tot nuntit.‖, dar și prin urarea 

din final „Iar noi să mai jucam un pic/ Și la botez!‖. Astfel, mesajul transmis se referă la o stare 

de voie bună și veselie neîntreruptă. Se face trimitere către specificul transilvănean prin 

prezentarea obiceiurilor de nuntă specifice satului transilvănean: staroste și alai „Iar când alaiul 

s-a oprit/ Și Paltin-crai a stărostit,‖, muzică, trâmbițe și chiot „Cu muzici multe-n fruntea lor;/.../ 

A prins să sune sunet viu/ De treasc și trâmbiți și de chiu‖, masa întinsă și mulți nuntași „Iar la 

ospăț! Un râu de vin!/ Mai un hotar tot a fost plin.‖. Numele celor doi miri, Zamfira și Viorel, 

reflectă, de asemenea, cultura autentică populară. 

Momentul morții este expus într-o manieră proprie în balada „Moartea lui Fulger‖. Textul 

prezintă moartea eroică a unui viteaz, fiu de crai, urmată de ritualul înmormântării. Este redată 

concepția despre moarte în viziunea populară, care se constituie, totodată, și în mesajul baladei și 

anume egalitatea în fața morții „De mori târziu ori mori curând,/ De mori sătul ori mori flămând/ 

Totuna e! Si rând pe rând/ Ne ducem toți!‖. De asemenea, reacția tipic omenească și suferința 

specifică în urma unei astfel de întâmplări sunt oglindite prin imaginea mamei lui Fulger. Ea își 

exprimă neputința în fața morții, iar necazul îi împinge spiritul revoltat la deznădejde: „Ah, 

Dumnezeu, nedrept stăpân,/.../ E un păgân și Dumnezeu,/ E un păgân.‖, „De ce să cred în el de-

acum?‖. Bocetul femeii accentuează caracterul tragic al evenimentului și intensifică sentimentul 

de tristețe „Ne dori mai rău cu jalea ta:‖. În contrast cu purtarea mamei, în numele credinței 

străbune, un sfetnic, a cărui înțelepciune este sugerată în versul „Născut cu lumea într-un ceas‖, 

exprimă o reacție bărbătească  în fața morții și o întoarce pe împărăteasă de pe drumul 

necredinței „Nu-i bine să ne dezlipim/ De cel ce viețile le-a dat! –/ O fi viața chin răbdat,/ Dar 
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una știu: ea ni s-a dat/ Ca s-o trăim!‖. În vorbele bătrânului, se conturează o elogiere a eroismului 

și curajului „Viața-i datorie grea,/ Și lașii se-ngrozesc de ea‖, „Război e, de viteji purtat‖, astfel 

încadrându-l pe Fulger în tiparul eroului care și-a îndeplinit datoria pe pământ. Proiectarea în 

spațiul transilvănean se realizează prin intermediul ritualului de înmormântare, precedat de 

priveghiul cu bocete „Și mă-sa biata! Cum gemea‖, „Și tot palatul plin era/ De plâns cumplit.‖, 

momentul în care, conform tradiției, mortului i se așază pe piept „colac de grâu de un an‖, i se 

aprind „făclii de ceară‖ și i se pune în mână un ban. În finalul baladei se constituie generalizarea 

morții în concepția populară „Din codru rupi o rămurea,/ Ce-i pasă codrului de ea!/ Ce-i pasă 

unei lumi întregi/ De moartea mea!‖. 

Așadar, studiul nostru își propune să relaționeze cele două texte reprezentative pentru 

George Coșbuc cu spiritul transilvănean. Asociem cu acesta fondul de valori etice, morale, 

civice, creștine, filosofice precum și fondul lingvistic dominat de elemente regional-populare. 

Exemplară este reacția comunității la cele două evenimente, semn că oamenii satului împărtășesc 

atât bucuria, cât și durerea semenilor și semn al coeziunii membrilor comunității. Am putea 

sesiza aici un indiciu al rezistenței românilor transilvăneni prin vicisitudinile istoriei. Prețuirea și 

celebrarea iubirii, solemnitatea durerii reflectă profunzimile sufletești ale omului simplu. 

Filosofia vieții – perpetuarea speciei, dăinuirea pe pământ, filosofia morții – trecerea într-o altă 

lume, acceptarea demnă a finalului inexorabil sunt reflexe ale înțelepciunii populare laice, dar și 

religioase/creștine. Ritualurile propriu-zise sunt țărănești, stratul fastuos nu reflectă altceva decât 

respectul pentru om, oricine ar fi el, dreptul de-a fi prinț, prințesă pentru o zi măcar, în ochii 

celorlalți. Miturile camuflate în cele două texte sunt și mituri universale, ceea ce arată racordarea 

noastră la un sistem de valori ancestrale, unanim acceptate și respectate. 

Anamaria Patricia Ardelean, clasa a XI-a F 
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POETUL-GEORGE COȘBUC 

Sunt suflet în sufletul neamului meu 

Şi-i cânt bucuria şi-amarul - 

În ranele tale durutul sunt eu, 

Şi-otrava deodată cu tine o beu 

Când soarta-ţi întinde paharul. 

Şi-oricare-ar fi drumul pe care-o s-apuci, 

Răbda-vom pironul aceleiaşi cruci 

Unindu-ne steagul şi larul, 

Şi-altarul speranţei oriunde-o să-l duci, 

Acolo-mi voi duce altarul. 

 

Sunt inimă-n inima neamului meu 

Şi-i cânt şi iubirea, şi ura - 

Tu focul, dar vântul ce-aprinde sunt eu, 

Voinţa mi-e una, că-i una mereu 

În toate-ale noastre măsura. 

Izvor eşti şi ţinta a totul ce cânt - 

Iar dacă vrodat-aş grăi vrun cuvânt 

Cum nu-ţi glăsuieşte scriptura, 

Ai fulgere-n cer, Tu cel mare şi sfânt, 

Şi-nchide-mi cu fulgerul gura! 

  

Ce-s unora lucruri a toate mai sus, 

Par altora lucruri deşarte. 

Dar ştie Acel ce compasul şi-a pus, 

Pe marginea lumii-ntre viaţă şi-apus, 

De-i alb ori e negru ce-mparte! 

Iar tu mi-eşti în suflet, şi-n suflet ţi-s eu, 

Şi secoli-nchid-ori deschidă cum vreu 

Eterna ursitelor carte, 

Din suflet eu fi-ţi-voi, tu, neamule-al meu, 

De-a pururi, nerupta sa parte! 

 

TRICOLORUL 

Albastru, române, ţi-e steagul, 

Dar ştii tu de ce? Să te-nvăţ. 

Albastru-nsemnează ciocoii, 

Şi tot ce-ţi aduni tu cu boii 

Din mila căldurii şi-a ploii 

Al lor e, şi-acum şi de-a pururi, 

Şi-al tău, cerşetorule,-un băţ. 

Dar rabdă, c-o fac din iubire: 

Să tem că te duce-n pierire 

Belşugul prin trai cu răsfăţ. 
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Şi galben, române, ţi-e steagul. 

Iar galbenul spune de voi, 

De cei de la pluguri, ţăranii, 

Voi galbeni de foame sărmanii, 

De boale purtate cu anii 

La scară, şi dracul vă ducă! 

Stăpânii au scumpe nevoi: 

Va banque şi dineuri şi păsuri 

Şi-amante cu cai şi mătăsuri, 

Şi toată nădejdea-i la voi! 

Şi roşu, române, ţi-e steagul. 

Şi-un geniu e tâlcul, s-o ştii. 

Al neamului geniu, vezi-bine: 

E roşu de-o tristă ruşine, 

Că vremea-ndreptării nu vine, 

Că tot mai cu multe mânii 

Ne-ajunge voitul dezastru; 

Abisu-ntre galben şi-albastru 

Satano, de unde ne vii? 

DECEBAL CĂTRE POPOR 

Viaţa asta-i bun pierdut 

Când n-o trăieşti cum ai fi vrut! 

Şi-acum ar vrea un neam călău 

S-arunce jug în gâtul tău: 

E rău destul că ne-am născut, 

Mai vrem şi-al doilea rău? 

 

Din zei de-am fi scoborâtori, 

C-o moarte tot suntem datori! 

Totuna e dac-ai murit 

Flăcău ori moş îngârbovit; 

Dar nu-i totuna leu să mori 

Ori câine-nlănţuit. 

Şi-acum, bărbaţi, un fier şi-un scut! 

E rău destul că ne-am născut: 

Dar cui i-e frică de război 

E liber de-a pleca napoi, 

Iar cine-i vânzător vândut 

Să iasă dintre noi! 

Eu nu mai am nimic de spus! 

Voi braţele jurând le-aţi pus 

Pe scut! Puterea este-n voi 

Şi-n zei! Dar vă gândiţi, eroi, 

Că zeii sunt departe, sus, 

Duşmanii lângă noi! 

 

IN OPRESSORES 

Tu te plângi că milă nu-i? 

Mai aştepţi tu mila lui? 

Haina el ţi-o ia din cui, 

Pâinea de pe masă. 

Casa ta, şi ei stăpâni! 
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Prindeţi ce vă cade-n mâni, 

Şi-i loviţi la mir, români, 

Că-i la voi acasă. 

 

Numai temniţe ne-au zidit, 

Numai lanţuri au gătit, 

Numai cuie-au făurit, 

Cruci de schingiuire: 

Dar, pe moşi şi pe nepoţi, 

Şi pe iad, pe dracii toţi, 

Nu mai vrem să fim iloţi, 

Nu vrem umilire! 

 

Noi ne-am plâns şi-am plâns de-ajuns, 

Ne-au bătut, şi ne-am ascuns; 

Ne-au scuipat, şi n-am răspuns – 

Am crezut în soartă. 

Şi e laş aşa să mori! 

Sus, români! Suntem datori 

Numai cu o moarte 

 

Prigoniţi de soartă noi? 

Slabi şi de virtute goi? 

Laşi copii din taţi eroi? 

E minţit cuvântul! 

Azi ne prigonesc acei 

Cari ne cred tăcând la ei 

Că privim tăcând la ei 

Cum ne-nchid mormântul. 

 

Staţi cu mâna-n sân, flăcăi? 

N-auziţi plângând prin văi? 

Ceru-i roşu de văpăi 

Şi se umflă vadul: 

Dumnezeu ni-e într-ajutor! 

Dacă şi el e de-ai lor, 

Nu-l mai vrem ocrotitor: 

Ne-nfrăţim cu iadul. 

 

NUMAI UNA! 

Pe umeri pletele-i curg râu - 

Mlădie ca un spic de grâu, 

Cu şorţul negru prins în brâu, 
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O pierd din ochi de dragă. 

Şi când o văd, înnebunesc; 

Şi când n-o văd, mă-nbolnăvesc, 

Iar când merg alţii de-o peţesc, 

Vin popi de mă dezleagă. 

 

La vorbă-n drum, trei ceasuri trec - 

Ea pleacă, eu mă fac că plec, 

Dar stau acolo şi-o petrec 

Cu ochii cât e zarea. 

Aşa cum e săracă ea, 

Aş vrea s-o ştiu nevasta mea, 

Dar oameni răi din lumea rea 

Îmi tot închid cărarea. 

 

Şi câte vorbe-mi aud eu! 

Toţi fraţii mă vorbesc de rău, 

Şi tata-i supărat mereu, 

Iar mama la icoane 

Mătănii bate, ţine post; 

Mă blestemă: -"De n-ai fi fost! 

Eşti un netot! Ţi-e capul prost 

Și-ți faci de cap, Ioane! 

 

PE LÂNGĂ BOI 

Pocnind din bici pe lângă boi,  

În zori de zi el a trecut 

Cu plugul pe la noi.   

Şi de pe bici l-am cunoscut,  

Şi cum ţeseam, nici n-am ştiut 

Cum am sărit şi m-am zbătut 

Să ies de la război.  

 

Şi-atâta tort mi-am încâlcit 

Şi-n grabă mare-am spart un geam,  

Ştiu eu ce mi-a venit?!  

Am cap, dar parcă nu-l mai am!  

Ce-aveam să-i spui? Nimic n-aveam,  

Dar era-n zori, şi eu voiam 

Să-ntreb cum a dormit.  

 

Şi, vezi, aşa-i el, nu ştiu cum!  

M-a prins de braţ şi m-a cuprins 

Să mă sărute-n drum.  

Dar eu din braţe-i m-am desprins 

Şi l-am certat şi l-am împins- 

Dar n-am făcut cu dinadins,  

Și rău ce-mi pare-acum! 
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MAMA 

În vaduri ape repezi curg 

Şi vuiet dau în cale, 

Iar plopi în umedul amurg 

Doinesc eterna jale.                                                                                   

Pe malul apei se-mpletesc 

Cărări ce duc la moară - 

Acolo, mamă, te zăresc 

Pe tine-ntr-o căscioară. 

 

Tu torci. Pe vatra veche ard, 

Pocnind din vreme-n vreme, 

Trei vreascuri rupte dintr-un gard. 

Iar flacăra lor geme: 

Clipeşte-abia din când în când 

Cu stingerea-n bătaie, 

Lumini cu umbre-amestecând 

Prin colţuri de odaie. 

 

Cu tine două fete stau 

Şi torc în rând cu tine; 

Sunt încă mici şi tată n-au 

Şi George nu mai vine. 

Un basm cu pajuri şi cu zmei 

Începe-acum o fată, 

Tu taci ş-asculţi povestea ei 

Şi stai îngândurată. 

 

CÂNTEC - ȚI-AI MÂNAT PRIN 

VEACURI TURMELE PE PLAI  

Ți-ai mânat prin veacuri turmele pe plai,  

Din stejarul Romei tu mlădiță ruptă,  

Și-ți cântai amarul din caval și nai.  

Dar cumplit tu fost-ai când te-au dus în 

luptă  

Ștefan și Mihai.  

 

Când ți-or pune piedici dușmanii să cazi  

Spada ta să fie și de-acum, române,  

Fulger care-aprinde, vânt ce rupe brazi,  

Și te-ncrede-a pururi că vei fi și mâine  

Tare cum ești azi.  

 

Sus ridică fruntea, vrednice popor!  

Câți vorbim o limbă și purtăm un nume,  

Toți s-avem o țintă și un singur dor  

Mândru să se nalțe peste toate-n lume  

Steagul tricolor! 
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GRAIUL NEAMULUI 

Fie-a voastră-ntreagă țară,  

Și de cereți, vă mai dăm,  

Numai dați-ne voi graiul  

Neamului, și se sculară  

Să ne vremuiască traiul  

Câți dușmani aveam pe lume!  

Graiul ni-l cereau anume...  

Să-l lăsăm!  

 

Dar nestrămutați strămoșii  

Tot cu arma-n mâini au stat:  

Au văzut și munți de oase,  

Și de sânge râuri roșii,  

Dar din țara lor nu-i scoase  

Nici potop și nici furtună.  

Graiul lor de voie bună  

Nu l-au dat!  

 

Astăzi stăm și noi la pândă,  

Graiul vechi să-l apărăm;  

Dar pe-ascuns dușmanii cată  

Să ni-l fure, să ni-l vândă.  

Dacă-n vreme tulburată  

Nu ne-am dat noi graiul țării,  

Azi, în ziua deșteptării,  

Cum să-l dăm?  

Repezi trec cu vifor anii,  

Ispitind puterea ta,  

Neam român! Cu ură mare  

Vor căta mereu dușmanii  

Graiului român pierzare;  

Dar să piară ei cu toții:  

Nu l-am dat, și nici nepoții  

Nu-l vor da! 

 

Răzvan Călăcean, clasa a XI-a F 
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OCTAVIAN GOGA - „Poetul pătimirii noastre“ 

                     Trăim cu toții un an însemnat, anul Centenarului Marii Uniri și de aceea credem că 

este un privilegiu să aducem mai aproape de noi personalități  și evenimente  cu semnificație aparte 

pentru întreg neamul românesc. Ecoul vieții și operei lor străbate prin veacuri până la noi. 

Cunoscându-le și prețuindu-le trăirile și opera, ne pregătim pentru sărbătorirea marelui eveniment 

de la 1 Decembrie 2018. Omagiul nostru îi este dedicat poetului  Octavian Goga, patron spiritual al 

Colegiului Național „Silvania―– Zalău. 

Octavian Goga

”poetul pătimirii noastre”

 

                 La Rășinari, în casa bătrânească de pe „ulița popilor―, într-o familie de intelectuali, 

printre cărţi şi discuţii despre patriotism şi unire, avea să se formeze cel care a rămas în istoria 

literaturii române drept „poetul pătimirii noastre―. În jur, tărâmul fermecat al Transilvaniei, care 

i-a insuflat  admirația picurată în versuri de dor și speranță în renașterea neamului său: 

 „ La noi sunt codri verzi de brad / Și câmpuri de mătasă; / La noi atâția fluturi sunt /  Și-atâta 

jale-n casă…/ 

 Avem un vis neîmplinit, / Copil al suferinței, / De jalea lui ne-au răposat / Și moșii, și 

părinții…“( Noi ) 

         Încă din  primii ani ai copilăriei, dus de mână de părinții săi cărturari, a cutreierat cu ochii 

larg deschiși spre adevăruri istorice dureroase, așa cum mărturisește mai târziu : „Soarta a vrut să 

iau de la început contact cu realitatea - găsindu-mă pe coloana vertebrală a românismului.― 

         În perioada adolescenței și mai apoi a studenției la Budapesta și Berlin, a fost  intens 

străbătut de fiorul sentimentelor patriotice : „Am fost toată vremea un revoltat pentru 
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nedreptățile care loveau poporul―... ; „Am trăit sub presiune, am protestat, m-am bătut, am scris 

poezii revoluționare…― Gândurile și versurile  sale se întorc  mereu spre pământul natal: „Satul 

îmi apărea  de departe ca o insulă de salvare senină și onestă.― Pe de altă parte, intuia marile 

frământări ale istoriei: „Mi se părea că trebuie o zguduire puternică să ne aducă la matca 

noastră.―  

           Volumul de debut,  Poezii, (1905), se deschide cu poezia programatică, Rugăciune : 

 „Nu rostul meu, de-a pururi pradă  / Ursitei maștere și rele, / Ci jalea unei lumi, Părinte, / Să 

plângă-n lacrimile mele. “   Mărturisirile literare surprind aceeași intenție de a defini artistul 

drept „un răscolitor de mase―, „un semănător de credințe și biruințe.―, „un simbol al vegherii 

neadormite.―   

          Ideea eliberării naționale și sociale a Transilvaniei s-a imprimat adânc în conștiința 

poetului Octavian Goga,  contopindu-se cu crezul său artistic. Portretele țăranilor și 

intelectualilor par coborâte din vechile icoane, meditațiile asupra destinului lumii rurale se 

desăvârșesc profetic în versuri ce amestecă resemnarea cu protestul și avertismentul istoric: „Dar 

de ne-om prăpădi cu toții, / Tu, Oltule, să ne răzbuni! “  

            Poetul din Rășinari este un demn continuator al tradițiilor Școlii Ardelene. Acest lucru se 

vede cu ușurință în volumele Ne cheamă pământul, (1909) și Cântece fără țară,( 1916). 

Activitatea febrilă desfășurată în pragul Primului Război mondial demonstrează  vocația sa 

autentică de tribun. În misiunile diplomatice încredințate a pledat  pentru intrarea României în 

luptă pentru eliberarea Transilvaniei și realizarea visului secular al neamului, Marea Unire.  

              Reflecţiile poetului erau întemeiate şi constituiau entuziasmul care prinsese glas din 

„dragostea şi ura― de veacuri ale poporului, cântate în versuri nemuritoare:  

                                 „Eu sunt oftatul care plânge  

                                Acolo-n satul meu din deal,   

                                Sunt ţipătul muiat în sânge  

                                Al văduvelor din Ardeal.  

                                Sunt solul dragostei şi-al urii,  

                                Un visător de biruinţi,  

                                Ce port blestemu-n cerul gurii,  

                                Drept moştenire din părinţi.“                                        

                                                                 (O. Goga, Fără ţară, în Românul, nr. 17/1918) 
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               Poet național în toată puterea cuvântului, Octavian Goga a gravat pe stindardul 

identității naționale emblema de noblețe, patriotism și talent, cum numai un ardelean cu suflet 

zbuciumat și sensibil putea să o facă: 

„Am fost proroc, pe drumul din pustie, / Când zilele mureau nemângâiete.../ Am fost proroc, 

izvor de apă vie, / Toți m-au băut de friguri și de sete. “ 

                                                                   

                                                                                                 Prof. Voichița  Lung 

 

Bibliografie: 

Dicționarul general al literaturii române, Editura Univers Enciclopedic, 2005  

Octavian Goga, Poezii, Editura Litera, 2010 

Octavian Goga, Lumina și cântul, Album editat de revista Transilvania, Sibiu, 1981 

 

 

     OCTAVIAN  GOGA 

(1 aprilie 1881-7 mai  1938) 

ACTIVITATEA POLITICĂ

Drepturile Naționale ale Românilor 

 

 

           Poetul și publicistul Octavian Goga, născut în Rășinarii Sibiului, la 1 aprilie 1881, s-a 

implicat de timpuriu și într-un mod foarte dinamic în lupta pentru drepturile naționale și sociale 

ale românilor din Transilvania, se menționează în ''Dicționarul general al literaturii române''. 

            După primele procese de presă în anii 1907-1909,  în 1911 autoritățile austro-ungare i-au 

deschis un nou proces din cauza atitudinii sale militante în favoarea românilor din Imperiul 

habsburgic și a fost închis la Seghedin (1912), unde a fost vizitat de I.L. Caragiale.  

             În ianuarie-februarie 1913, Octavian Goga a făcut parte din delegația Partidului Național 

Român, care a dus tratative cu guvernul ungar cu privire la drepturile românilor din Transilvania. 
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Antanta- șansa pentru unire 

            În 1914 a trecut munții, în Regat, stabilindu-se la București. A fost cooptat în comitetul 

Ligii Culturale, condusă de Nicolae Iorga, între 1914-1916 susținând numeroase conferințe și 

cuvântări, pledând pentru intrarea României în Primul Război Mondial de partea Antantei, pentru 

eliberarea teritoriilor românești aflate sub stăpânire austro-ungară și desăvârșirea unității 

național-statale.  

Vocea poetică 

           ''Cuvinte din Ardeal într-o țară neutrală'' (1915) și poemele din volumul ''Cântece fără 

țară'' (1916) care exprimă retorica momentului, alternează violența cu ardoarea patriotică. La 17 

august, când România a intrat în război, poetul a publicat un articol în ziarul ''Epoca'', 

exclamând: ''Nu mai sunt Carpații!'', potrivit prefeței volumului ''Poezii''. 

''Azi simt cum noaptea se coboară 

Pe dimineaţa mea de ieri,  

Cum cântul meu se înfăşoară 

În giulgiul veşnicei tăceri... 

Şi printre voi îmi duc povara 

Stropit de râs şi de noroi,  

Căci vai de cine-şi pierde ţara 

Ca să şi-o ceară de la voi... '' 

 

Susținerea cauzei unității  românilor,  în Occident 

             În urma semnării Păcii de la București-Buftea, Octavian Goga s-a îndreptat spre Londra 

și Paris, pentru a se alătura grupului de intelectuali români aflați acolo, în vederea determinării 

marilor puteri de a recunoaște desăvârșirea unității statale românești. 

             La Paris a fost creat sub președinția lui Take Ionescu, Consiliul Național pentru Unitatea 

Românilor. Octavian Goga a fost ales vicepreședinte al acestuia alături de Vasile Lucaciu, dr. C. 

Angelescu și Jean Th. Florescu. Scopul acestui consiliu era de a face cunoscută opiniei publice 

mondiale ideea privind necesitatea desăvârșirii unității noastre naționale și argumentarea 
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legitimității ei. Numai la câteva săptămâni de la înființarea sa, Consiliul a fost recunoscut de 

guvernele Franței, Angliei, Italiei, Statelor Unite ale Americii.  

 

1 DECEMBRIE 1918 

 

            Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a hotărât, la 1 decembrie 1918, Unirea 

Transilvaniei cu România, vestea fiind primită cu deosebit entuziasm și bucurie în suflet de 

românii de peste graniță și de membrii Consiliului de la Paris. 

 Octavian Goga, aflat, încă la Paris, a fost ales membru în Consiliul Dirigent al Transilvaniei.  

            După Primul Război Mondial, Octavian Goga a fondat Partidul Național Agrar, care a 

fuzionat cu Liga Apărării Național Creștine, formând Partidul Național Creștin.  

În plan public, a deținut funcțiile de ministru al Instrucțiunii Publice și Cultelor (1919), ministru 

de stat (1920-1921), ministru al Cultelor și Artelor (1920), ministru de Interne (1926-1927). 

 În perioada 28 decembrie 1937 — 11 februarie 1938, Octavian Goga a fost prim-ministru al 

României.  

Astăzi încă avem nevoie de patrioți. Mai avem nevoie de oameni care să lupte, să plângă, 

să scrie pentru țară.  Cuvintele lui Octavian Goga sunt inscripționate în sufletul poporului român, 

consacrând  durerea și mândria  de a fi român  părtaș la o astfel de perioadă istorică.  

            Nimeni în lume nu ne poate dicta cum să ne iubim țara. Nimeni nu ne poate convinge 

dacă astăzi mai există încă o bătălie pentru al cărui țel merită să luptăm. Dar nimeni nu ne poate 

minți că ne-am nascut în altă Românie și de asemenea,  nu ne poate spune că înaintașii noștri nu 

au luptat pentru ca această țară să ne rămână moștenire.  

 

 

                                                                        Beșe Diana Mara – clasa a XI-a G 
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Rugăciune 

              de Octavian Goga 

Rătăcitor, cu ochii tulburi,  

Cu trupul istovit de cale,  

Eu cad neputincios, stăpâne,  

În fața strălucirii tale. 

În drum mi se desfac prăpăstii,  

Și-n negură se-mbracă zarea,  

Eu în genunchi spre tine caut: 

Părinte, -orânduie-mi cărarea! 

În pieptul zbuciumat de doruri 

Eu simt ispitele cum sapă,  

Cum vor să-mi tulbure izvorul 

Din care sufletul s-adapă. 

Din valul lumii lor mă smulge 

Și cu povata ta-nțeleaptă,  

În veci spre cei rămași în urmă,  

Tu, Doamne, văzul meu îndreaptă. 

Dezleagă minții mele taina 

Și legea farmecelor firii,  

Sădește-n brațul meu de-a pururi 

Tăria urii și-a iubirii. 

Dă-mi cântecul și dă-mi lumina 

Și zvonul firii-ndrăgostite,  

Dă-i raza soarelui de vară 

Pleoapei mele ostenite. 

Alungă patimile mele,  

Pe veci strigarea lor o frânge,  

Și de durerea altor inimi 

Învată-mă pe mine-a plânge. 

Nu rostul meu, de-a pururi pradă 

Ursitei maștere și rele,  

Ci jalea unei lumi, părinte,  

Să plângă-n lacrimile mele. 

Dă-mi tot amarul, toată truda 

Atâtor doruri fără leacuri,  

Dă-mi viforul în care urlă 

Și gem robiile de veacuri. 

De mult gem umiliții-n umbră,  

Cu umeri gârbovi de povară… 

Durerea lor înfricoșată 

În inimă tu mi-o coboară. 

În suflet seamănă-mi furtuna,  

Să-l simt în matca-i cum se zbate,  

Cum tot amarul se revarsă 

Pe strunele înfiorate; 

Și cum sub bolta lui aprinsă,  

În smalț de fulgere albastre,  

Încheagă-și glasul de aramă: 

Cântarea pătimirii noastre. 

 

 

Fără țară 

                     de  Octavian Goga 

 

      Eu sunt un om fără de ţară,  

Un strop de foc purtat de vânt,  

Un rob răzleţ scăpat din fiară,  

Cel mai sărac de pe pământ. 
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Eu sunt un mag de legea nouă,  

Un biet nebun, orbit de-o stea,  

Ce-am rătăcit să v-aduc vouă 

Poveştile din ţara mea. 

 

Eu sunt o lacrimă târzie 

Din plânsul unei mii de ani,  

Sunt visul care reînvie 

La vetrele celor orfani. 

Sunt o mustrare călătoare 

De pe tărâmuri fără glas,  

Şi dintr-o lume care moare 

Sunt strigătul ce-a mai rămas. 

Eu sunt oftatul care plânge 

Acolo-n satul meu din deal,  

Sunt ţipătul muiat în sânge 

Al văduvelor din Ardeal. 

Sunt solul dragostei şi-al urii,  

Un visător de biruinţi,  

Ce port blesteme-n cerul gurii,  

Drept moştenire din părinţi. 

 

Eu m-am desprins dintre morminte,  

Din cripte umede şi reci,  

De unde-aducerile-aminte 

Ţin strajă unui gând de veci. 

Şi cu fiorul care poartă 

Pe cei încrezători în fraţi,  

V-am plâns la fiecare poartă 

Durerea morţilor uitaţi. 
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Ion Agârbiceanu - considerații estetice 

        

 Personalitate reprezentativă a Ardealului, Ion Agârbiceanu 

continuă tradiția scriitorilor transilvăneni într-o notă originală de 

moralitate și tradiționalism, având o contribuție semnificativă în 

crearea romanului realist, apariția operei Arhanghelii fiind un punct de 

referință. 

 Locul romanului Arhanghelii în evoluția romanului românesc a 

fost fixat extrem de inegal în critica literară dintre cele două războaie de Eugen Lovinescu în 

Istoria literaturii române contemporane,de Perpessicius în Mențiuni critice saude Tudor Vianu 

în Arta prozatorilor români. În Istoria literaturii române, George Călinescu ignoră existența 

Arhanghelilor, iar din nuvelistica lui Agârbiceanu atinge doar părți semnificative.Șerban 

Cioculescu, critic literar cu preocupări asupra operei scriitorului, afirmă: „Opera lui 

Agârbiceanu  reflectează documentar, prin scrierile de mai largă respirație, zbuciumul vieții 

publice ardelene, în decurs de o jumătate de veac. Prin scrierile mai scurte, schițe, povestiri, 

nuvele,aceeși operă reflectează un număr impresionant de imagini din viața satului ardelean de 

odinioară, din ultimele decade ale secolului trecut, cu unele datini în curs de dispariție, așadar, 

de o mare valoare etnografică, dublând-o pe cea literară”. Astfel că realismul clasic devine în 

opera lui Agârbiceanu program estetic. Prejudecata generală a impurității stilistice, 

imperfecțiunile de limbă, impresia ardelenismelor și a neglijențelor formale, a tonului 

moralizator au făcut să rămână neexploatată pe deplin o mare parte din opera sa,  având totuși o 

viziune epică cristalizată, mai ales în schițe și nuvele.  

Studiile cu caracter monografic  sau tipologic întreprinse asupra operei scriitorului de 

Mircea Zaciu(Ion Agârbiceanu,1972) și Cornel Regman(Agârbiceanu și demonii,1973) relevă un 

scriitor robust, cu un univers tematic divers,cu multiple disponibilități artistice.În creația sa, 

Agârbiceanu surprinde elemente din ordinea naturii sau a mediului rural imediat, adică din 

realitatea vie nemijlocită. 

Galeria de portrete rurale a lui Agârbiceanu dovedește interesul obiectiv al scriitorului 

pentru om și este mărturia unui etos cuprinzător, în care mila adâncă față de mizeria umană, față 

de omul supus sărăciei, bolilor, patimei și rătăcirilor spirituale se împletește cu sentimentul 

tragicului uman. În Vecinul nostru Hudri sunt realizate portrete fizice ale personajelor, cu detalii 
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vestimentare și fiziologicecare sugerează, în manieră clasică, trăsături de caracter și este 

prezentat în mod direct statutul în familie al personajului, precum și elemente de 

biografie:,,Vecinul nostru Hudri e un om mic de statură, îndesat ca un pociump, îmbrăcat 

totdeauna în straie curate. Cămașa lui se împătură în crețe regulate, nici nu-i lungă pân-la 

genunchi, nici prea scurtă să s-ascundă sub șerpar,ci-i numai bine potrivită pentru un om trufaș-

snob rural în linie clasică. Ai crede că femeia lui are fier de călcat, cum au doamnele, de i-o 

poate potrivi așa de bine...numai ca să n-aibă ceartă cu Hudri...Căci el până ce nu caută cu 

hârbul de oglindă, dar mai ales până ce nu pipăie bine, nu pleacă din casă.'' 

 Portretele sale dețărani sunt adevarate capodopere. Pentru portretizarea personajelor, 

autorul alege tehnica balzaciană a descrierii mediului și fizionomiei pentru deducerea trăsăturilor 

de caracter.Tendința de generalizare conduce la realizarea unei tipologii. 

Spre exemplu,  femeia guralivă  se înscrie în tipologia specifică realismului: 

,,Femeia era o șopârlă de bătrânică, uscată și măruntă, rea de gură, de să te învenineze, 

nu alta. Câtu-i draga de lume, torăia în curte, torăia la o vecină. Ba melița ei bătea de multe ori 

pe uliți depărtate prin capul satului.” (Ursitul) 

„Bunica se încurca la tot pasul, ca ițele acelea încâlcite, iar tălpile late îmbrăcate în 

piele uscată de broască își pun pecetea pe nisipul curții.” (Bunica) 

Bărbatul brutal ,,De bătut n-a bătut-o niciodată. Atât numai că se mai uita câteodată la 

ea cruciș, ca un bivol când vede roșața mare înaintea sa.” (Gruia). 

De subtil rafinament e portretul lui moș Viron: ,,Când se apropia toamna cu pâclele de 

neguri, cu nori grei de plumb, cu vânturile tari și reci, care păreau țesute din vaiete și durere, cu 

ploile dese și subțiri, subțiri, atunci ieșea părintele Viron în pridvor și-și ațintea ochii neclintiți 

înplumburiul cerului. Și după ce sta mult așa, clătina din cap și făcea: -Hm! Se trăgea încet, 

încet la portiță, ochii neclintiți urmăreau valurile de apă  tulbure ce alergau pe vale cu cântece 

frânte pline de durere, făcea iar- după ce-a stat mult privindu-le: -Hm!Hm! și iar mergea în 

casă.”(Moș Viron) 

 Scriitorul aduce în prim-plan figuri de intensă suferință omenească autentică în Fișpanul, 

Gheorghiuț, Copilul Chivei, Teleguț, Prăginel ș.a. 

 Duioșia se desprinde din figurile bătrânelor, tușa Oana și bunica Iova, mila adâncă se 

revarsă peste chipul babei Măriuca din Iarna grea, al Fefelegii, al Chivei, al Vârvoarei,al babei 

Mâia, al tușii Evuța. 
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 Cu duioșie este evocată apoi figura pastorală a lui moș Tănase, căprarul: 

,,Și apoi vedeți voi bine cât de bătrân sunt eu acum, și atunci am fost și mai bătrân, că eu 

pe zi ce merge tot întineresc. La  capătul pădurii, lângă pârâul adânc râpos, sub umbra unui 

stejar boltit, stă cu pipa strânsă între dinți, un om mărunțel cu fața acoperită de barba tunsă 

scurt, albă, plină de pârâiașe, cu ochi mici, vicleni, ascunși sub niște sprâncene stufoase. În 

jurul lui o roată de băiețași și băiețandri cu obrajii plini, rumeni, cu ochii negri, umezi, stau în 

genunchi ori pe brânci, cei mai mulți cu capetele goale. Un străin care l-ar cunoaște mai așa în 

fugă, ar crede că-i un smintit în toată forma. Dar nu-i așa. Toate patimile omenești le 

are:clevetitor, mânios, pizmăreț, cu nasu-n vânt, și mai presus de toate, leneș.” 

Arta portretului laAgârbiceanu se desăvârșește stilistic prin chiar numele personajelor: 

Bologoaie, Fefeleaga, Vârvoara, baba Mâia, Culița, Gruia, Angheluș, Melentea, Ghiuțu, Teleguț, 

Prăginel,Hudri.Astfel, galeria de personaje din opera sa rămâne bogată și variată prin forța 

individualizării. Personajele care descind din țărănime au o mare forță expresivă, fiind inserate 

într-un mod original în narațiune, rareori conturează însă portrete de intelectuali. Locuitorii 

orașelor sunt depersonalizați, portretele lor fiind puțin verosimile. 

Considerăm că prin realismul viguros și consecvent al operelor sale, creația lui 

Agârbiceanu rămâne originală, ea reprezintă un elogiu adus vieții cumpătate, asigurând 

scriitoruluiun loc bine definit în literatura română. 

Prof. dr. Maria Țicală 
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ION AGȂRBICEANU - ARHANGHELII  

 

Ion Agârbiceanu, născut ȋn anul 1882, este considerat a fi unul dintre scriitorii veridici ai 

literaturii române, având un rol major ȋn crearea temeliilor culturii naţionale, prin intermediul 

unor scrieri remarcabile precum  romanul „Arhanghelii‖, operă ȋn care acesta reuşeşte să readucă 

cititorul pe plaiurile vieţii sociale specific ardelene a vremurilor îndepărtate. 

Tema romanului este clasică, abordată cu preponderenţă ȋn operele marilor autori de 

pretutindeni, şi anume descrierea unei societăţi a timpurilor vechi, ȋn acest caz fiind vorba chiar 

despre traiul oamenilor din ţinuturile Ardealului de la ȋnceputul secolului al XX-lea, când 

relaţiile de producţie capitaliste reprezentate prin bănci, aur, afectează relaţiile de familie: 

căsătorii din interes, zestre, trai parazitar, chefuri. Scrierea are la bază citatul aparţinând lui 

Vasile Mureşan de pe o pagină de carte trimisă Elenei Rodean : „Adevărata fericire e ȋn noi 

ȋnşine.”, prin intermediul căruia este accentuată ideea potrivit căreia valorile şi principiile morale 

ale unei fiinţe se situează deasupra nevoilor şi bunurilor materiale. 

Acţiunea romanului se concentrează ȋn jurul unei mine de aur, denumită „Arhanghelii”, 

din Munţii Apuseni, mină aflată ȋn proprietatea lui Iosif Rodean. Acesta are un temperament 

impulsiv, brutal, lacom, este orgolios, voluntar, este un arivist care a venit ca notar ȋn satul 

Văleni şi se ȋnsoară cu o fată săracă, fără carte, din sat, dar care este moştenitoarea acelei mine. 

Utilizându-se de resursele acesteia devine bogat, ȋşi dă demisia din slujba de notar, ceea ce o 

sperie pe soţia lui, care-l vedea „un domn‖. Din slujbaşul umil se conturează tipul avarului, 

dominat de ideea de putere: „Voi fi tot mai temut, tot mai puternic. Ce-mi pasă mie de-o 

zdreanţă de slujbă.”, fiind momentul ȋn care acesta conştientizează faptul că aurul reprezintă 

sursa puterii nemăsurate într-o societate care își desfășoară traiul în funcție de bani. 

Munca este un mod de a exprima fiinţa şi este surprinsă viaţa minerilor sub aspectul 

realităţii muncii, mai ales prin prisma efectului moral: „Nu e muncă, e o vânătoare. Caută toţi cu 

aprindere, izbesc cu ciocanele, sfărâmă stânca şi dacă după multă trudă, ȋn ȋntuneric şi miros de 

groapă află aurul, nu-1 culeg ci-1 răpesc cu lăcomie. Îl privesc mai mult ca pe un duşman după 

care au alergat de-atâta vreme, decât ca pe un prieten.” 

Acest proces al transformării trăit de către losif Rodean devine evident, ȋn momentul ȋn 

care acesta se ȋmbracă cu furie, ca să meargă la ȋnviere presat de insistenţa soţiei sale Marina. 

Vasile Mureşan este tipul preotului tânăr, care crede că prin predică se sădeşte credinţa ȋn suflet 
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ȋnsă tatăl său reuşeşte să ȋi dea o lecţie când ȋi spune: „Singur Dumnezeu e acela care schimbă 

inima omului.”. „Noi nu putem face nimic cu vorba noastră.” 

El o ia în căsătorie pe Elenuța, fiica lui Iosif Rodean, iar avocații Albescu și Târnăveanu, 

pe cele două surori mai mari, Eugenia şi Octavia. De aceea, văzându-i, Elenuţa ȋşi zice ȋn gând: 

„Iată cum poate un părinte să-şi nenorocească copiii". Ea dovedeşte o maturitate deosebită pe 

tot parcursul desfăşurării acţiunii. Ea ȋnţelege că ei au interese materiale, că trăiesc ca ȋnchinători 

la viţelul de aur, că au sufletul pustiit şi respinge viaţa aceasta ȋnchegată pe lăcomie, care vrea să-

i frângă „aripile albe pe care sufletul său le avea deschise, deşi nu ştia unde va zbura”. Elenuţa 

se va căsători cu Vasile Mureşan şi prăbuşirea minei lui Iosif Rodean, sărăcia ce se abate asupra 

familiei n-o va afecta. Înfiinţarea băncii „Arhanghelii‖ are un caracter realist şi atestă victoria 

relaţiilor capitaliste. 

 

Alexandra Chiș, clasa a XII-a F 

 

 

 „Dacă mă gândesc bine,văd că nu numai senzația gerului,ci și a căldurii 

de vară, ca și a luminii, a vântului și a tuturor puterilor firii mi-au rămas 

din anii copilăriei din satul meu natal.Pentru a leînregistra întregi, e 

nevoie să mă cufund în anii copilăriei.Să vin, din când în când,lângă 

această vatră veche a strămoșilor...” 

(Ion Agârbiceanu, Pagini alese,1956,Gerul, p.132) 

„În copilărie, când mă săturam, stând pe vatră să privesc jocul flăcărilor, 

mă uitam la luminile și umbrele ce le zugrăvea pe pereți pe-o clipă, într-

un loc, apoi în altul, săltându-le și încâlcindu-le; tot alte chipuri, alte 

forme. Zadarnic voiam să văd cu ce seamănă anume, cum făceam cu norii 

din cer; abia întrezărit, chipul se topea și răsărea altul. De la o vreme mi 

se părea că se clatină peretele pe care jucau...” 

(Ion Agârbiceanu, Din copilărie, 1956, Focul) 
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„Prin viziunea atentă a fenomenelor de viață socială, opera lui Agârbiceanu este 

realistă, iar prin puterea de demascare a viciilor alcătuirilor publice, înainte de anul Unirii 

(1918) și după, realist-critică. Autorul a înfățișat minciuna așa-zisei democrații reprezentative, 

atât din vremea împărăției dualiste (legea trupului), cât și între cele două războaie mondiale 

(Vâltoarea, 1945). Romancierul a pus în scenă drama băieșilor de aur în Arhanghelii (1914), 

opera sa epică principală, dramă a înavuțirii trecătoare. Corectivul moralistului, cu limitele 

orizontului său profesional, a fost de la început familia, așezată pe baze sănătoase, de stimă și 

iubire reciprocă, de împărtășire în datorii stricte.” 

(Șerban Cioculescu, Varietăți critice, București, Editura pentru literatură, 1966) 

            «O lacrimă fierbinte. Cuvinte către oastea țării (1918) este un poem în proză ce are 

vibrație patriotică și suflul vizionar al Cîntarii Romîniei, de Alecu Russo, operă prețuită în chip 

deosebit de Ion Agârbiceanu. Unul din eroii săi, bădicul Pătruț dintr-o povestire scrisă în 1908, 

doritor să se arate știutor de carte în fața sătenilor, ,,citind” cu greu câteva cuvinte din ziar, 

devine grav dintr-o dată și dispare câteva zile din soborul vesel la crâșma satului, pentru ca la 

reîntoarcere să recite: ,,Frumoasă ești țara mea, tu cea mai mândră între țările sămănate de 

Dumnezeu pe pământ ... Și scoase din șerpar gazeta cea veche, frumos împăturită și începu să le 

citească fragmentul din Cântarea României. Ochii lui lunecau acum peste șire ca pe o apă 

întinsă și cuvintele curgeau calde, binefăcătoare. Dascălul Marin Mureșan, vrednic învățător în 

Valea Rea uimește pe săteni după întoarcerea de pe front printr-un comportament bizar: el ține 

un jurnal în care dragostea față de patria unificată capătă accentele poemului în proză, 

amintind din nou de Cântarea României, de Alecu Russo: „Cîmpiile tale, codrii tăi, apele tale, 

toate îmi vorbesc de negrăita ta fericire, patria mea! Nu ești pământ mort, nu ești vânt, nu ești 

apă; ești suflet ce tremuri de bucuria libertâții”.»  

(Ion Buzași, Ion Agârbiceanu și Marea Unire, în Răsunetul, 5 iunie 2018) 
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Dosar de scriitor – Crezul artistic rebrenian 

 

Dosarul receptării critice a operei lui Liviu Rebreanu (1885-1944) a cunoscut multiple 

fluctuaţii de-a lungul vremii, a avansat interpretări originale sau doar sistematizări ale unor 

opinii. Nuvelele şi romanele sale, interviurile, însemnările diaristului, manuscrisele din arhiva 

familiei sunt vii şi stimulează lectorul avizat. Rădăcinile ardeleneşti ale scriitorului au constituit 

capacane pentru cercetător, închizând în mod nefericit opera în formulele vehiculate decenii la 

rând de manualele şcolare. Ion Simuţ într-un articol din 

nr.48/2007 al „României literare‖, intitulat Capcanele 

rebrenologiei semnala tocmai acest aspect: „Pentru cei care îl 

privesc prea de aproape şi prea de la nivelul solului natal, există 

riscul de a-l fixa pe Rebreanu într-un regionalism mărginit, 

când mai interesantă pentru marele scriitor este ieşirea din 

regionalism şi, mergând mai departe, depăşirea orizontului 

naţional‖. 

 Liviu Rebreanu a contribuit substanţial la dezvoltarea 

romanului realist social şi obiectiv. Activitatea scriitorului s-a 

dovedit a fi prolifică, opera însumând un număr mare de 

nuvele, romane şi piese de teatru. Volumele de proză scurtă 

precum Frământări (1912), Golanii (1916) sau Răfuiala alcătuiesc un experiment literar necesar 

creaţiei robuste de mai târziu. Seria marilor opere debutează cu romanul Ion (1920), Pădurea 

spânzuraţilor (1922), Adam şi Eva (1925), Crăişorul (1929), Răscoala (1932), Jar (1934), 

Gorila (1938) şi Amândoi (1940). 

 Spirit convulsiv şi neliniştit, Liviu Rebreanu face parte din categoria acelora pentru care 

scrisul reprezintă o „dificultate învinsă‖. Pentru scriitor, romanul este un univers extrem de 

cuprinzător, aşa cum însuşi mărturisea: „Căci romanul e o lume întreagă, de la Dumnezeu până 

la ultima gânganie, o lume specială, cu viaţa ei proprie şi totuşi atât de apropiată de sufletul 

general omenesc, încât oricine să o poată reconstitui cu fantezia...‖. 

 Homo faber prin excelenţă, Liviu Rebreanu are o disciplină a scrisului, exersată, iar 

programul de lucru, extrem de riguros, este respectat întocmai. Prozatorul se aşază la masa de 
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scris noaptea, pentru că doar acest moment temporal îi asigură climatul optim pentru scris, iar 

întunericul îl eliberează de elementul diurn, facilitându-i transpunerea în lumea imaginarului. 

Munca începe între orele 22-23 şi se prelungeşte până în jurul orelor 5-6 dimineaţa. Momentele 

de creaţie sunt secondate de cele de criză, de multe ori dimineaţa nu are nimic aşternut pe hârtie. 

Aşadar, scrisul înseamnă trudă, luptă permanentă cu logosul, frământat „mii de săptămâni‖ la 

modul arghezian.  

 O altă dimensiune esenţială a scrisului rebrenian este documentarea extrem de migăloasă, 

caracteristică romanului de tip balzacian. Rebreanu creează personaje extrem de puternice, 

desprinse de pe fila de manuscris. Adevărata provocare rezidă în transcrierile repetate cerute de 

migăloasa operaţie de finisare a cărţii: „Transcrierea înseamnă munca meticuloasă de completări, 

suprimări, şlefuiri, de rotunjire şi echilibrare. Partea aceasta e cea istovitoare. Am transcris pe 

Ion de trei ori, Pădurea spânzuraţilor de două ori, iar Adam şi Eva de asemenea de două ori. Nu 

e vorba de copieri parţiale, ci de refaceri integrale de la primul la ultimul cuvânt...‖. Studiul 

intitulat Cred din volumul Amalgam se dovedeşte emblematic. Rebreanu formulează câteva idei 

esenţiale despre artă. Menţionează astfel că scrisul nu i s-a părut niciodată o jucărie agreabilă sau 

o jonglerie de fraze. Pentru el, arta înseamnă creaţie de oameni şi de viaţă.  

 Liviu Rebreanu vede literatura adânc înrădăcinată în tradiţiile artistice autohtone, în 

realitate. În opinia lui, calitatea esenţială a unui scriitor autentic este sinceritatea, atât faţă de 

sine, cât şi faţă de artă. Pe lângă reflectarea minuţioasă, fotografică a societăţii, un alt deziderat 

extrem de important al esteticii realismului tradiţional este tipologia. Creaţia de personaje nu se 

reduce la mimesis, ci echivalează cu un proces de sinteză: „A crea oameni nu înseamnă a copia 

după natură indivizi existenţi. Asemenea realism sau naturalism e mai puţin valoros ca o 

fotografie proastă. Creaţia literară nu poate fi decât o sinteză. Omul pe care îl zugrăvesc eu o fi 

având şi trebuie să aibă asemănări cu mii de oameni, cum au şi în viaşă toţi oamenii, dar trăieşte 

numai prin ceea ce are unic şi deosebit de toţi oamenii din toate vremurile. Unic însă e numai 

sufletul‖.  

 Vorbind despre supremaţia romanului, Rebreanu încearcă să schiţeze şi o definiţie a 

genului, accentuând caracterul proteic al acestuia. Pentru a fi mai sugestiv, autorul se foloseşte 

de o comparaţie: „Romanul e ca şi viaţa. Viaţa n-o poţi defini şi nici cuprinde‖. Romanul este 

considerat, aşadar, un gen nemuritor, care s-a născut şi va dăinui odată cu omul, un gen ce va 
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povesti întotdeauna întâmplări imaginare, desprinse din realitate, va reda pulsul unei epoci, iar 

scriitorul va fi un cronicar al timpului său ce creează „impresia vieţii eterne‖. 

 

prof. Imelda Chinţa 

 

Receptarea critică a lui Liviu Rebreanu 

Liviu Rebreanu, reprezentant de seamă al prozei interbelice, ctitor al romanului românesc 

modern, este scriitorul căruia i se datorează adevărata trecere către realismul obiectiv, cu tentă 

socială, realizată la noi abia odată cu publicarea romanului ''Ion''. Rebreanu nu interferează în 

destinul epic al personajelor sale, scriitura sa rămânând, pentru prima dată în literatura română, 

perfect obiectivă. 

Liviu Rebreanu, privit în marea diversitate a formulelor de roman , pe care le-a practicat , 

este un scriitor unic ,care a ştiut să-şi varieze cu atâta libertate de spirit formula artistică de la o 

creaţie la alta. Obiectivitatea realismului său ,îi conferă acea forţă de creaţie pe care o teoretiza 

Garabet Ibrăileanu
1
, acel ritm epic prin excelenţă. Rebreanu este preocupat, până la obsesie , de 

sinceritate ,în procesul creaţiei artistice. Această sinceritate nu se rezumă la sfera actului creator, 

ci şi la modul în care artistul se înfăţişează publicului în viaţa cotidiană.Viziunea sa polemică 

faţă de romantismul de la 1900 şi loialitatea lui faţă de o tradiţie clasică adaptată modernităţii , îl 

fac pe Rebreanu să ocupe un loc central în fenomenul de schimbare a prozei româneşti de după 

primul război mondial: „Modernismul adevărat nu cere înstrăinare de la realităţile naţionale ,ci 

tocmai înţelegerea mai pătrunzătoare ,adâncirea şi valorificarea originalităţii acestor realităţi‖. 

În ceea ce priveşte viaţa cotidiană , se ştie doar că Rebreanu trăia într-o lume al cărui 

principiu fundamental de stabilire al relaţiilor sociale era homo homini lupus, unde tocmai firile 

cele mai scrupuloase din punct de vedere etic deveneau şi cele mai susceptibile. Un astfel de 

mecanism sufletesc explică şi năzuinţa scriitorului , exprimată şi la începutul jurnalului său , de 

apune accentul pe destăinuirile ce depăşesc cadrul evenimentelor exterioare , pentru a pătrunde 

în viaţa lui interioară. S-ar putea spune că romancierul îşi realizase un reflex ce devenise într-atât 

un dat al propriei naturi , încât nu putea scăpa de el nici atunci când îşi propunea exact contrariul. 

Atunci când este în discuţie eul său creator , acul ceasornicului interior realiza o rotaţie amplă, 

                                                             
1 Garabet Ibrăileanu , „Scriitori şi curente” , 1909, Editura Minerva, Bucureşti, pag. 178. 
2 Nicolae Balotă, „De la Ion la Ioanide”, Editura Eminescu, 1974, pag. 55-57; 
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căci în privinţa resorturilor interioare care îi vor genera opera, conturându-i întreaga 

personalitate, nu putea exista reţinere. Rebreanu este atât de mult „monitorizat‖ de problema 

sincerităţii, deoarece îşi dădea seama pe deplin că tocmai activitatea sa creatoare este sfera în 

care nu putea fugi de sine însuşi. Ca autor dramatic şi cronicar teatral întâlnise cu siguranţă 

cazuri de actori cabotinice izbuteau să se prefacă în viaţa de toate zilele după cum le dictau 

propriile interese , eşuând însă când trebuia să interpreteze un rol pe scenă. Capacitatea de 

imaginare se converteşte în talent artistic numai în măsura în care devine incompatibilă cu 

minciuna – o incompatibilitate funciară, de esenţă etică . Viziunea lui Rebreanu asupra vieţii este 

cea a unui ins ţintind spre idealitate, chiar dacă în concepţiile sale artistice se manifestă ca un 

realist. Dacă arta este incompatibilă cu minciuna, nici  viaţa, sursa primară a artei, n-ar trebui să 

se împace cu ea. 

Fără opera lui Rebreanu, consideră Al. Săndulescu, nu ar fi posibilă nicio estetică a 

realismului românesc. În opera lui Rebreanu, arată Nicolae Balotă, tragicul se varsă înapoia 

întâmplărilor într-o depărtare nedeterminată, fără orizont. Această depărtare nu ţine de natura 

epopeei, ci de o anumită „tainiţă sumbră a pământului, a tragicului ireparabil‖.
2
 La apariția 

romanului Ion, Tudor Vianu îl caracteriza drept ''icoana complexă, vie fără exuberanță, bogată în 

amănunte de observație a vieții Ardealului'', iar Mihail Dragomirescu — ''cel mai frumos roman 

românesc și unul din cele mai tipice opere de acest fel, în literatura universală''. Meritul de a fi 

impus cu adevărat numele lui Rebreanu îi revine îndeosebi criticului literar Eugen Lovinescu, 

care susținea că ''Liviu Rebreanu a ridicat cele mai mari construcții epice din literatura noastră pe 

care 'modernismul liric' nu le putea nici măcar înțelege''. Iar Perpessicius nota: ''Romancierul cel 

mai viguros, cel mai captivant rămâne, fără tăgadă, d. Liviu Rebreanu''. 

„Pentru mine arta- scrie Rebreanu- zic artă şi mă gândesc la literatură – înseamnă creaţie 

de oameni şi viaţă. Astfel, arta, întocmai ca şi creaţia divină, devine cea mai minunată taină. 

Creând oameni vii, cu viaţă proprie, scriitorul se apropie de misterul eternităţii. Nu frumosul, o 

născocire omenească, interesează în artă, ci pulsaţia vieţii. Când ai reuşit să închizi în cuvinte 

câteva clipe de viaţă adevărată, ai realizat o operă mai preţioasă decât toate frazele frumoase din 

lume‖. (Cred,1924). Liviu Rebreanu se instaleaza într-o poziţie fără egal în literatura română, 

poziţie în care se menţine până astăzi, neclintit. 

Ilieş Izabella, clasa a X-a A 

                                                             
2Nicolae Balotă, „De la Ion la Ioanide”, Editura Eminescu, 1974, pag. 55-57; 
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Satul-motiv literar  și reinterpretare expresionistă 

Motto: 

Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 

Aici orice gând e mai încet, 

şi inima-ţi zvâcneşte mai rar… 

(Lucian Blaga-Sufletul satului ) 

 

Lucian Blaga reprezintă cu brio tagma scriitorilor contemporani Centenarului, fiind 

personalitatea marcantă a culturii interbelice românești, prin care se definește exemplar spațiul 

cultural și raportarea acestuia la saeculum european. 

Poezia secolului XX a apărut într-un climat marcat de criza valorilor, determinată de 

modificările raporturilor dintre ființăși lumea din afara ei. Ideilor nihiliste, de contestare a 

Divinității promovate de Fr. Nietzsche le corespund reprezentări ale Supraomului care 

influențează socialul, modelându-l. Absența sacrului, presiunea pe care singurătatea o pune 

asupra eului, îl determină pe L. Blaga să afirme: Pretutindeni e onegare, e un sfârșit. Omul se va 

întoarce spre sine și își va descoperi propriul eu creator. Astfel, expresionismul devine o mișcare 

estetică, în care eul creator se îndreaptă spre propria ființă, propunându-și să descopere valențele 

sacre. Descoperirea absolutului în adâncul firii este redată astfel în lirica blagiană care se 

articulează, pe de o parte, într-o suită de imagini ale căderii, ale absenței și ale morții, ale lipsei 

de comunicare cu divinul, iar, pe de altă parte, Blaga se definește prin sonorități izvorâte din 

mitologia rurală redimensionată prin contraponderea la ideea de Divinitate goală. 

În funcție de coordonatele mitologice arhaice și rurale, dar, mai ales, prin racordarea la 

curentul european de origine, se pot identifica unele fundamente expresioniste, prin analiza a 

patru aspecte (potrivit criticului clujeanVasile Fanache): cultivarea vieții în realitatea ei concretă 

și, în acest sens, cultul eului reprezintă unuldintre motivele axiologice ale lui Lucian Blaga; 

cultivarea motivelor ascensionale, al depășirii condiției terestre, producându-se zborul spiritului; 

ipostazierea Dumnezeului mort, care determină destrămarea paradisului; promovarea cultului lui 

Dyonisos și al lui Zamolxe, prin crearea unei noi mitologi care produce un alt stil.  

Astfel, expresionismul lui Blaga capătă o coloratură locală, sprijinindu-se pe descoperirea 

izvoarelor originarului, pe includerea straturilor inepuizabile cu origini în folclorul românesc. 

Din sondarea folclorului, scriitorul transilvan își legitimează categoriile de arhetip, de mit; de 
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aceea, conturarea Spațiului mioritic se bazează pe un sentiment particular dat de realitatea 

etnică, de alternanța geo-psihologică deal-vale, de raportare la motivul satului din rațiuni estetice 

profunde. 

Această mitologie rurală creată de autor promovează veșniciile revelatoare și este într-o antiteză 

evidentă cu lumea fără transcendență. Potențarea minunilor care pot forma, în acest cadru rural și 

arhaic, corola, este  un deziderat al poetului expresionist. 

Spațiul satului este casa ființei, locul în care aceasta își asumă o identitate, iar coabitarea 

spațiu-individ determină o transmitere de vectori, deoarece toposul se impregnează de viața 

ființei, iar ființa își dezvăluie trăirile în funcție de spațiu.În acest sens, satul lui martor și 

mărturisitor, eul se umple de tradiție și poartă în sine elemente care tind să se metamorfozeze în 

mister.Spațiul ajunge să transceandă ființa ca un martor obiectiv al existenței sale. 

Lucian Blaga nu este interesat de satul anecdotic, idilizat, precum George Coșbuc, nici de 

satul revoltat, precum Octavian Goga, ci de spiritul satului, element care se instituie dincolo de 

spectacolul cotidian, acel duh permanent care întreține spiritualitatea. În poezia blagiană, 

transcendența a coborât în universul rural șise impune ca valoare de permanență. (vezi și 

Mirabila sămânță). 

Lucian Blaga descoperă valențe absolute în tradiția autohtonă, acele valențe ferite de 

morbul schimbării. De aceea, abordarea acestui motiv riscant -satul- în perioada interbelică este 

făcută prin sesizarea viului (a viabilului acestui topos), a metafizicului, a spiritului propulsat de 

omul iubitor și creator de tradiții. Scriitorul discerne veșnicul și îl contrapune trecătorului.  

În discursul din 1937-Elogiul satului românesc, Blaga nu face o apologie a acestui nucleu 

determinant, ci toposul devine un păstrator al unei realități sufletești: ...Mi-aduc aminte: vedeam 

satul aşezat înadins în jurul bisericii şi al cimitirului, adică în jurul lui Dumnezeu şi al morţilor. 

Această împrejurare, care numai târziu de tot mi s-a părut foarte semnificativă, ţinea oare cum 

isonul întregii vieţi, ce se desfăşura înpreajma mea. Împrejurarea era ca un ton, mai adânc, ce 

împrumuta totului o nuanţă de necesar mister. Localizam peDumnezeu în spaţiul ritual de după 

iconostas, de unde îl presimţeam iradiind în lume.Spațiul nu este un cerc închis, ci valorile 

spirituale ale satului dau posibilitatea interpretării izvoarelor, a valorilor și a tiparelor continuate 

în cultura majoră. În ciuda titlului, scriitorul nu elogiază, ci analizează elementul care determină 

pozitionarea satului ca mediu germinativ, creionat prin sufletul său, care  cheamă entitatea, prin 

ceea ce este, dar  și prin ceea ce ar putea deveni, la gesturi creatoare: Fiecare sat se simte, în 
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conştiinţa colectivă  a  fiilor săi, un fel de centru al lumii, cum, optic, fiecare om se plasează pe 

sine de asemeni în centrul lumii. Numai aşa se explică orizonturile vaste ale creaţiei populare în 

poezie, în artă, în credinţă… 

De aceea, Neschimbat e numai satul ( Întoarcere) – e dictonul care  ridică la rangul de 

absolut realitatea umană într-un spațiu impregnat de prezența lui Dumnezeu. Autorul constată că 

realitatea primordială se află în spațiul său originar, în stratul mumelor și în propria ființă. El nu 

a avut nevoie să descopere arhetipurile în alte spații, pentru că realitatea sa etnică i-a oferit forța 

creatoare. 

Distanțarea omului de spațiul originar, redată și în Sat natal determină înstrăinarea 

umanului, dar spatiul rustic a rămas în toate coordonatele sal, cu toate valorile lui, fiind locul în 

care întoarcere și întregirea spirituală sunt posibile. ( Totul cât de schimbat! Casele toate sunt 

mult  mai mici /decât  le-a crescut amintirea./ Lumina bate altfel în zid, apele altfel în țărm. 

Pierderea sufletului satului și abandonarea umanului în lumea urbană sunt cauze ale instalării 

unei tristeți metafizice aparte.  

Omul călător, rătăcit pe drumul existenței și, totodată, răzvrătit împotriva limitelor sale se 

va întoarce la satul arhaic și originar ca la un veritabil spațiu-cupă, în care se oglindește 

eternitatea înaltului. Drumul eului creator devine o căutatre de sine și a reperelor pe care stul-

cuib le-a transmis prin motivele sale: fântâna, biserica, izvorul, mama. Căutarea și reîntoarcerea 

lui homo viator ajung să fie o petrecere cu elementele prrimordiale incluse în satul autentic, dar 

mai ales, o descoperire a sinelui creator. 

prof. Ioana Tuduce 
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Actul cunoașterii în concepția blagiană  

 

 Autor al unei opera literare și filosofice impunătoare, creator al unui sistem original de 

gândire, Lucian Blaga (1895-1961) este cea mai complex personalitate a culturii române din 

perioada interbelică. Blaga și-a definitivat studiile la Viena, unde a obținut titlul de doctor în 

filosofie, afirmându-se, mai apoi, cu eseuri și studii de filosofia culturii, publicate în revista 

„Gândirea‖ și înalte reviste din țară.  

Opera sa filosofică este grupată, conform 

testamentului său, în patru trilogii: „Trilogia 

cunoașterii‖(1943), „Trilogia culturii‖(1944), „Trilogia 

valorilor‖(1946) și „Trilogia cosmologică‖(rămasă în stadiu 

de proiect). 

 În „Trilogia cunoașterii‖, Blaga vorbește despre o 

„experiență a trezirii‖ ce devine în special pregnant în 

„momente de cumpănă ale istoriei gândirii filosofice‖. Astfel, 

sistemul său filosofic pornește de la impasul în care se 

blochează raționalismulclasic, odată cu noile descoperiri 

științifice de la începutul secolului al XX-lea, vizând 

depășirea dogmei clasice, pentru a propune o nouă teorie a 

cunoașterii, intitulată de către autor „raționalism ecstatic‖, deținând toate semnele unui nou 

început. Se produce diferențierea intelectului enstatic (stiințific, naiv) de intelectul ecstatic, 

anticipând următorul volum al trilogiei, axat pe antinomia cunoaștere paradiziacă – cunoaștere 

luciferică. Autorul introduce idea unei „crize spirituale‖ a timpului, de tip elenistic: așa precum 

elenismul antic a dus la ridicarea vieții pe scara spiritualității, ‖elenismul modern‖ va duce, în 

viziunea blagiană, la o nouă orientare a vieții spre spirit și la o asemănătoare transformare 

vertical în adânc și în înalt, simbolizând o deplasare dinspre intelectul enstatic spre intelectul 

ecstatic, posibil chiar sub semnul ivirii unei noi religiozități. 

Concepția filosofului pornește de la analiza modului specific uman de existență, 

evidențiind faptul că problema dezbătută a oricărei  abordări metafizice este relația dintre om, 

lume și transcendental (Marele Anonim, care înglobează tot ceea ce înseamnă sacralitate, 

divinitate). De asemenea, „misterul‖ este un concept central al filosofiei sale, cu întelesul de 
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obiect al cunoașterii, fiind un strat de adâncime al existenței, însă el nu implică exclusiv 

„iraționalul‖, ci potențează idea cunoașterii care are două ramificații, două direcții care nu vor fi 

niciodată, sub nicio formă, reunite, aduse la un numitor comun. Omul este definit prin dorința sa 

permanentă de a revela misterul, privită drept parte integrantă a naturii umane, dar acesta este 

apărat de Marele Anonim, pentru a nu determina o „descentralizare‖ a existenței în întreg 

ansambul ei, introducând între entitatea umană și mister o „cenzură transcendentă‖, care 

împiedică revelarea absolută. Modul uman de existență se caracterizează prin destinul său 

creator, destin care, în cazul filosofilor, este descris precum aspirația de a deveni ‖autor al unei 

lumi‖(se face precizarea diferențierii inerente dintre artă – care face apel la sensibilitatea 

semenilor – și filosofie – în care depersonalizarea este un postulat). Totodată, modul cum o 

gândire filosofică evoluează spre forma sa sistematică e influențată, mai ales, de factorul 

personal și cel istoric, astfel că omul este o „ființă istorică‖.  

Mai mult, Lucian Blaga atestă existența a două forme de cunoaștere: cunoașterea 

paradiziacă și cunoașterea luciferică, cu care intelectul uman operează paradoxal cu ajutorul unor 

licențe pe care ‖nu știm cine i le-a acordat‖, aceste licențe fiind complet separate de principiile 

logicești. Pentru a înțelege această dualitate, este de menționat faptul că obiectul cunoașterii 

blagiene este despicat în două, având un aspect fanic (partea obiectului care se arată) și un aspect 

criptic (care se ascunde). 

Cunoașterea paradiziacă, „înțelegătoare‖, are ca obiect misterele latente, se găsește în fața 

obiectului, pe care îl consider complet, unitary si nealterat. Prin factura sa, nu îndeamnă la 

depășire, ci întrunește un univers suficient sieși, nu cunoaște problematical în forma sa integrală, 

sarcina sa fiind formularea unor interpretări ce se află în strânsă corelație cu elemental concret, 

fanic. 

În schimb, cunoașterea luciferică se detașează de obiect, fără a părăsi obiectul, începând 

întotdeauna prin ‖deschiderea unui mister‖, echivalentul punerii unei probleme. Cunoașterea 

luciferică provoacă o criză în obiect, separare ce estompează și înlocuiește echilibrul interior al 

obiectului. Odată cu această cunoaștere luciferică se introduce „problematicul‖, riscul și eșecul, 

aventura, noțiuni opuse specificului cunoașterii paradiziace, care promovează momentele de 

stabilitate și culmile care nu ademenesc dincolo de ele. Cunoașterea luciferică străpunge 

necunoscutul, însă revendicările ei sunt cel mult înlocuirea unor mistere deschise prin altele, 

creându-se un anume lanț neîntrerupt de necunoscute.   
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Cu toate acestea, distincția dintre cele două forme ale cunoașterii nu este identificabilă cu 

distincția dintre cunoașterea empirică și cea teoretică, Blaga precizând faptul că prin cunoașterea 

paradiziacă este necesarsă să se înțeleagă o cunoaștere primară, ce urmărește „determinarea‖ 

obiectului, iar prin cunoașterea luciferică – pătrunderea în aspectul criptic al misterelor și 

deslușirea acestuia. 

Totodată, cunoașterea luciferică se constituie în trei forme: plus-cunoașterea (atenuarea 

calitativă), care constă în atenuarea misterului, zero-cunoașterea (permanentizarea calitativă), 

care duce la permanentizarea misterului (exemplul dat de Blaga este teza apariției vieții organice 

din materie anorganică) și minus-cunoașterea (întețirea calitativă) ce determină potențarea 

misterului, printr-o cunoaștere paradoxală, neinteligibilă odată ce este supusă raportului logic, 

ajungând la teze antinomice. 

 Blaga nu părăsește aria raționalității 

nici când urmărește să reformeze „structura 

vădit nelogică a dogmei‖. Astfel, scriitorul 

eliberează dogma de conținutul său religios, 

aspirând să analizeze latura ei intelectuală și 

definind-o drept „o formulare intelectuală a 

unui ce metafizic‖, formulare corelată 

procesului cunoașterii prin faptul că apare în 

momentul intersectării cu elementele 

contradictorii ale lumii reale, care nu pot fi 

explicate decât prin migrarea dinspre intelectul 

enstatic spre cel ecstatic. Astfel, dogma reprezintă o „antinomie transfigurată‖, ea având 

posibilitatea de a deveni echivalentul unui mister. 

Astfel, Lucian Blaga respinge ideea conform căreia gândirea umană ar dispune de o 

singură metodă de cunoaștere, după cum susține raționalismul clasic, detașându-se de așa-

numitul „purism metodologic‖. În schimb, scriitorul își exprimă înclinația spre o „expansiune 

metodologică‖ a științei și a gândirii, epoca actuală caracterizându-se printr-o întrepătrundere a 

procedeelor de cunoaștere, cadru în care alături de dogmă apare mitul. Experiența noastră, afirmă 

Blaga, oricât se dorește a fi pură, este „impregnată de mituri‖ ce își fac resimțite ecoul în 

conștiința populară folclorică din totdeauna. Miturile exprimă un sens, dar îl revelează în aceeași 
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măsură în care îl și ascund, acestea fiind intermediarul prin care Marele Anonim îi permite 

individului să capteze misterele existențiale ori disimulat, ori deloc, ori sub forma misterelor.  

 După cum am menționat anterior, Blaga susține ideea că omul are un destin creator 

permanent, acesta trăiește într-un mediu creat de el însuși. Cultura devine, astfel, o „tălmăcire‖ 

simbolică a lumii, o „lectură‖ a existenței, reprezentând modul ontologic specific uman, care îl 

ghidează pe individ în continuul său proces de deconstruire și reconstruire. Totodată, el afirmă că 

omul nu poate evada din sfera culturii fără a înceta să fie „om‖ („Exodul din cultură ar duce la 

abolirea umanității ca regn‖), existența umană fiind, deci, prin excelență culturală. În viziunea 

blagiană, omul cunoaște două moduri fundamentale de existență: existența în orizontul imediat al 

lumii sensibile și existența în orizontul misterului. Orizontul imediat se concretizează sub forma 

civilizației, semn al securității și al materialului, în timp ce existența în orizontul misterului dă 

naștere culturii. Blaga a conturat prin teoria sa o problemă centrală a antropologiei culturale: 

civilizația și cultura, aflate în raport de paralelism. Factorii inconștienți, aplicabili oricărei creații 

culturale, se constituie într-o matrice stilistică, „prismă‖ prin care personalitățile creatoare percep 

și interpretează lumea, autorul preluând noțiunea de „inconștient‖ din psihanaliză. Astfel, el 

consideră că în substratul unei culturi există o „matrice stilistică‖ care asigură unitatea formelor 

sale de manifestare, ancorată în inconștientul colectiv al unui popor sau al unei epoci, influențele 

regăsindu-se la nivelul creațiilor culturale aferente.  

 Prin urmare, filosofia tipic blagiană provoacă la asumarea metafizicului, văzut ca lumină 

„în noaptea mare în mijlocul căreia suntem puși‖, țintind spre declanșarea unei „treziri‖ a 

spiritului omenesc, a cărui problematică o abordează exemplar. 

Ciupe Adriana, clasa a XII-a I 
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