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„Cea dintâi poezie am publicat-o la vârsta de 15 ani într-o
foaie pedagogicã din Ardeal. N-o mai am ºi nici nu ºtiu ce era,
însã îmi amintesc cã a fost o poezie de dragoste. Am publicat
apoi fel de fel de încercãri prin toate foile ardeleneºti. “

(GEORGE COºBUC)

� � �

„Reputaþia sa literarã e aºa de întinsã, încât numele sãu a
devenit popular în toate þãrile locuite de Români. Primindu-l în
mijlocul nostru consfinþim ceea ce opinia publicã a hotãrât de
mult. Domnul Coºbuc a dat poporului român, în mai puþin de 25
de ani, o cantitate de muncã literarã atât de considerabilã, încât
numai pentru aceasta s-ar cuveni sã-i deschidem uºile amân-
douã pentru a-l primi între noi. Dar calitatea lucrãrilor sale
întrece cantitatea. Poeziile sale sunt adevãrate poezii ºi sunt
originale.“

(DUILIU ZAMFIRESCU, 
ªedinþa din 13/26 mai 1916, 

unde Secþiunea literarã a Academiei Române hotãrãºte 
sã-l propunã pe George Coºbuc membru titular al Academiei)
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PREFAÞÃ

Plasatã în colecþia Clasici Români, cartea de faþã se alãturã
celorlalte prin care se valorificã potenþialul creativ al poporu-
lui român prin reprezentaþi de seamã. Prin cuvântul clasic se
poate înþelege clasicismul ca ºi curent literar, dar ºi o valoare
perenã ce strãbate timpul ºi care, prin repetiþie constantã, se
pãstreazã în conºtiinþa unei comunitãþi. Desfãºurarea existenþei
în cercul strâmt între viaþã ºi moarte pãstreazã conºtiinþa treazã
a unui popor, a unei naþiuni în concertul culturii universale.
Colecþia Clasici Români nu face altceva decât sã reînvie câte-
va dintre cele mai importante creaþii artistice ale celor ce au
plasat valorile naþionale în context universal ºi sã refacã astfel
geneza ºi moartea pentru a se pãstra vie viaþa spiritualã.
Volumul Poezii semnate de GEORGE COºBUC, prin structura
lui, cuprinde grupajele de poezii inti tulate pe rând Balade ºi
idile, apãrut în 1893, Fire de tort, apãrut în 1896, Ziarul unui
pierde-varã, din anul 1902, Cântece de vitejie, publicat prima
datã în 1904, dar ºi o serie de poezii nepublicate sub un titlu
anume grupând 48 de texte poetice. 

De asemenea, cartea cuprinde repere biobibliografice, unde
sunt evidenþiate câteva dintre cele mai importante momente
ale vieþii ºi creaþiei lui Coºbuc, dar ºi un glosar de termeni,
pentru o mai bunã înþelegere a textelor de cãtre lectorul
avizat. Grafica este în acord cu întreg conþinutul cãrþii, des -
coperindu-se cu fiecare paginã migala ºi talentul de artizan,
care strãbat timpul ºi reuºesc sã-l învingã. Poeziile cuprinse
în acest volum se circumscriu tematicii fundamentale din li -
rica sa de la cea a timpului ce se scurge inexorabil ºi conti -
nuând cu istoria, natura ºi dragostea sau cosmogonia, motivul
naºterii, al genezei, omul plasat în cadrul universului cosmic. 

Volumele intitulate Balade ºi idile ºi Fire de tort au în
centrul atenþiei satul românesc zugrãvit sub aspect monogra -
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fic: pitoresc, etnografic, obiceiuri ºi tradiþii, virtuþi ale popo -
rului nostru. Se observã câteva teme predominante, precum
iubirea ºi natura, îngemãnate într-un tot unitar în poeziile La
oglindã, Rea de platã, Noapte de varã, În miezul verii, Vara,
Iarna pe uliþã. De asemenea, sunt dezvãluite ºi mari eveni-
mente din lumea satului în poezii ca Moartea lui Fulger sau
Nunta Zamfirei. 

Poezia de revoltã socialã ocupã un loc important în creaþia
coºbucianã ºi ea se dezvãluie în poeziile Hora, Doina, Noi
vrem pãmânt, însã avem ºi poezia evocãrii trecutului de luptã
prezentã în creaþiile poetice Decebal cãtre popor sau Moar -
tea lui Gelu. Dând crezare criticului Dumitru Micu, vom
identifica reverii de vacanþã în volumul intitulat Ziarul unui
pierde varã prezent în aceastã carte de Poezii prin douã texte
cu titluri sugestive, precum Nunta în codru ºi Pe Tâmpa.
George Coºbuc evocã trecutul de luptã ºi rãzboiul de inde-
pendenþã în texte poetice ce sunt repere pentru literatura
românã dupã epoca de vârf a spiritului maiorescian. Se pot
aminti astfel poeziile Mortul de la Putna, Cântecul redutei,
O scrisoare de la Muselim Selo ºi Paºa Hassan. 

Urmãrind filele cãrþii, se observã cum George Coºbuc, în
volumul Balade ºi idile, urmãreºte evenimentele din lumea
satului în diverse anotimpuri. Vara ocupã un loc privilegiat,
cãci existã trei poezii unde apare acest anotimp. Prima dintre
ele este ºi cea dintâi a cãrþii de faþã ºi este intitulatã Noapte
de varã. Pastelul coºbucian descrie cu mãiestrie artisticã, prin
tehnica gradaþiei ascendente, sosirea nopþii în primele cinci
strofe ale textului. Porneºte de la imaginea naturii, pe care o
evidenþiazã având în vedere atât fauna, cât ºi flora: Zãrile de
farmec pline/ Strãlucesc în luminiº;/ Zboarã mierlele-n tufiº/
ªi din codri noaptea vine/ Pe furiº. Sub lumina lunii evi-
denþiatã mimetic, aºa cum o fac majoritatea romanticilor, ce
dezvãluie imaginea miºcãrilor de amploare, cãci se descrie
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revenirea carelor cu sãteni tineri de la muncã, dar ºi turmele
de vite ce îºi fac simþitã prezenþa prin imaginile auditive. Ast -
fel, carele sosesc scârþâind, iar turmele se aud mugind în timp
ce flãcãii vin hãulind. Verbele la gerunziu imprimã dinamism
textului, dar în acelaºi timp dezvoltã un tablou viu, de unde
nu puteau sã nu îºi facã simþitã prezenþa nevestele ºi fetele.
Dacã primele se întorc de la râu, celelalte vin de la grâu.
Repetiþia verbului vin degajã o atmosferã plinã de energie
specificã lumii arhaice a satului românesc cu oameni harnici
ºi plini de vioiciune. Nici copiii nu sunt uitaþi ºi sunt plasaþi
în tabloul descris de Coºbuc, însã tot în aceeaºi atmosferã
plinã de nerv ºi dinamicã, întrucât chiar ºi sosirea de la gârlã
este un moment de veselie ºi de bunã dispoziþie: De la gârlã
în pâlcuri dese/ Zgomotoºi copiii vin. Toatã aceastã zarvã a
pregãtirii de culcare dupã o zi petrecutã cu cele obiºnuite vieþii
se stinge prin gradaþie descendentã: Dar din ce în ce s-alinã/
Toate zgomotele-n sat,/ Muncitorii s-au culcat,/ Liniºtea-i
acum deplinã/ ªi-a-nnoptat. 

Imaginea satului este una idealizatã, idilicã în spiritul ori-
entãrii literare sãmãnãtoriste a epocii. Bucuria de a trãi în
mediul rural, în mijlocul naturii, ºi forþa pe care o dã viaþa
sãnãtoasã, toate dezvãluie un poet apropiat de acest mediu pe
care îl divinizeazã, pentru cã este apropiat sufleteºte de el.
Imaginile pastelate sunt acum dezvãluite de sub lumina lunii.
Astrului nocturn i se face o intrare în scena nopþii ca unei
dive, utilizându-se gradaþia ascendentã. Exclamaþia, alãturi
de repetiþie, scoate în evidenþã o imagine a lunii care se ridicã
pe cer pentru a domina întreaga noapte ca o reginã atotstãpâni-
toare: Iat-o! Plinã, despre munte/ Iese luna din brãdet/ ªi se
înalþã, încet-încet/ Gânditoare ca o frunte/ De poet. Per -
sonificarea umanizeazã tabloul înnoptãrii ºi dezvãluie timid
în imediata strofã singurele sunete graþioase ce se mai pot
auzi din cãderea nopþii: Sunã codrii mari de brad/ Ritmic va -
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lurile cad,/ Cum se zbate-n dulce ropot/ Apa-n vad. Imaginile
auditive sunt cele pe care se pot desluºi elementele esenþiale
ale unei vieþi în acord cu natura. 

Seninul ei este ºi cel din sufletul þãranilor ºi al satului, cãci
aceºtia trãiesc în armonie cu natura conform tradiþiilor ances-
trale. Se dã apoi o notã sacrã timpului, cãci acum este liniºte
în vãzduh/ ªi pace/ Pe pãmânt. Ultima strofã invocã dorul,
sentimentul uman definit printr-un cuvânt tipic românesc,
intraductibil ºi plin de semnificaþii contradictorii, dacã îl vom
explica cu dublul sens eminescian dulce ºi dureros. Acest
sentiment este singurul ce mai poate strãbate visele nocturne:
Numai dorul mai colindã,/ Dorul tânãr ºi pribeag/ Tainic se
întâlneºte-n prag (Dor cu dor sã se cuprindã/ Drag cu drag).
O altã poezie scrisã pentru a evidenþia tonul anotimpului în
discuþie este poezia Vara sau creaþia liricã În miezul verii.
Dacã în prima evocã din debut universul cosmic unde
plaseazã  imaginea Ceahlãului ca un axis mundi ce  face legã-
tura între pãmânt ºi cer ºi apoi universul terestru ca unul idi -
lic, unde sunt nelipsiþi oamenii mediului sãtesc, împreunã cu
flora ºi fauna cu care trãiesc în armonie, iar în final se rea -
lizeazã un tablou ce îngemãneazã cele douã spaþii, în cea de a
doua din volumul Fire de tort descrie o zi dogoritoare de varã
în care omul este din nou portretizat în cadrul natural, realizând
imagini de o rarã expresivitate: De cãlduri dogoritoare/ Foc
aprins îi arde chipul./ Cuptor e roºiul soare,/ ªi cãrbune sub
picioare/ E nisipul.

Cel 23 de strofe ale poeziei Iarna pe uliþã sunt prezente în
acelaºi volum. Ele descriu într-o atmosferã de voioºie, des
identificatã în creaþia coºbucianã, un tablou al anotimpului
rece, unde plaseazã, prin intermediul mijloacelor de expre-
sivitate artisticã, figura unor sãteni într-un cadru mirific ºi
memorabil prin limbajul facil, ca în prima strofã binecunos-
cutã ºi intratã în conºtiinþa popularã: A-nceput de ieri sã cadã/
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Câte-un fulg, acum a stat./ Norii s-au mai rãzbunat/ Spre apus,
dar stau grãmadã/ Peste sat. Poezia Iarna pe uliþã exploreazã
zonele nevinovate ale copilãriei, animate de bucuria reîntâlnirii
cu zãpada. Imaginile poetice, dinamizate prin utilizarea verbe-
lor la gerunziu, se succed ameþitor, dând ima ginea unui tablou
pitoresc: Sunt copii. Cu multe sãnii/ De pe coastã vin þipând/ ªi
se-mping ºi sar râzând,/ Prin zãpadã fac mãtãnii/ Vrând-
nevrând. Verbele þipând, râzând ºi sintagma vrând-nevrând
sugereazã o suitã de imagini auditive, ce contribuie semnifica-
tiv la realizarea unui cadru inedit. Acestei imagini i se substi-
tuie primele douã strofe, ce creioneazã un pastel de iarnã cu
imagini artistice deosebite prin detaliul semnificativ, aºa cum
se prefigureazã încã din prima strofã a poeziei. 

Atmosfera de bine, de liniºte din naturã se transferã uºor
ºi celor care genereazã vuietul bucuriei, ºi anume tinerilor
zugrãviþi cu mãiestrie de Coºbuc în strofele urmãtoare ale
poeziei. Plasarea într-o locaþie, într-un anume spaþiu din
tabloul iernii, este o preocupare a poetului care imagineazã
tinerii, al cãror iureº vine de pe coastã, iar cu ajutorul com-
paraþiei exprimã hiperbolic agitaþia verbalã a acestora: Gurã
fac ca roata morii. Sunt avuþi în vedere copiii mai mari, ce
stau la sfadã, dar ºi cei mici care, pe la uºi, se scâncesc ºi
plâng grãmadã. În acest vãlmãºag vesel se plaseazã colo-n
colþ un copil al nu ºtiu cui. Devine încet, încet eroul principal
al întregii poezii, ce capãtã o tentã epicã. Sunt explicate într-un
mod ironic caracteristicile hainelor lui, pentru a se observa
astfel talentul scriitoricesc al lui Coºbuc: Cade-n brânci ºi sã
ridicã/ Dând pe ceafã puþintel/ Toatã lâna unui miel,/ O cãciulã
mai voinicã/ Decât el. Jocul copiilor mai mari îl surprinde ºi
cautã sã-i ocoleascã, însã nu reuºeºte ºi este pus în situaþia de
a face faþã ironiilor, glumelor acestora pe seama hainelor mari
pe care le poartã. Doar o bãtrânicã îl salveazã din mijlocul lor
dupã ce îi ameninþã pe toþi cu bãþul. Este un prilej de a invo-
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ca superstiþiile, tradiþiile arhaice ale satului românesc: Baba-n
mijloc, cãpitan/ Scuipã-n sân ºi face cruce/ De Satan. Poezia
se încheie într-un ton optimist ºi tolerant: – Ce-i pe drum atâta
gurã?/ – Nu-i nimic. Copii ºtrengari./ – Ei, auzi! Vedea-i-aº
mari,/ Parcã trece-adunãturã/ De tãtari!

Volumul Balade ºi idile cuprinde în conþinutul sãu poezia
Vestitorii primãverii, ce exprimã imaginea anotimpului reîn-
vierii naturii. Primãvara, alãturi de varã ºi iarnã, încheie ciclul
anotimpurilor coºbuciene din volumul Poezii, publicat de
Editura Andreas. Sosirea în þarã a pãsãrilor cãlãtoare este
prilej pentru o suitã de exclamaþii ºi interogaþii retorice, ce
transmit sentimentul de patriotism, sensibilitatea faþã de va -
lorile româneºti. Pãsãrile, în viziunea lui Coºbuc, prin fru-
museþea ºi simbolistica lor de ansamblu, sunt de origine
românã: Dintr-alte þãri, de soare pline/ Pe unde-aþi fost ºi voi
strãine/ Veniþi, dragi pãsãri, înapoi/ – Veniþi cu bine! Întrea-
ga naturã le aºteaptã, cãci personificarea acesteia aºazã în cen -
trul atenþiei codrul: De frunze ºi de cântec goi/ Plâng codrii
cei lipsiþi de voi. Cântecul pãsãrilor este unul ce dobândeºte
valoare sacrã: Voi aþi cântat cu glas fierbinte/ Naturii calde
imnuri sfinte. Interogaþiile retorice abundã atunci când poezia
este strãbãtutã de fiorul sentimentului patriotic: Nu v-a prins
dragostea sihastrã/ De ceea ce-aþi lãsat?/ Nu v-a fost dor de
þara voastrã?/ N-aþi plâns vãzând cum trece-n zbor/ Spre
miazãnoapte nor de nor?

Epitetul sihastrã exprimã însingurarea, sentimentul dez -
rãdãcinãrii, al înstrãinãrii de þarã, de locurile dragi ale copi -
lãriei. Personificarea scoate în prim-plan dorul ºi plânsul
pãsãrilor cãlãtoare atunci când se rememoreazã amintiri dragi
legate de patria sa de origine. Se observã discret strecurarea
conceptului de fortuna labilis de sorginte clasicistã. Scriitorul
nu pierde prilejul de aminti ºi de frumuseþea folclorului na þional:
Strãinilor voi nu le-aþi spus/ Cã doine ca a noastre nu-s?
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