IOAN POPILIU
(1851-1918)
Activitatea scriitoricească a lui Ioan Popiliu s-a desfăşurat într-o
dintre cele mai frămîntate din istoria ţinuturilor intracarpatice.
Este perioada de intensificare a luptei poporului român pentru emancipare
naţională ce culminează cu
făurirea statului naţional unitar român.
Contribuţia lui Ioan Popiliu la realizarea acestui sublim ideal este desigur
de mai mică importanţă. Socotim totuşi că scoaterea la lumină a operei
sale poetice, răspîndită şi uitată prin diverse periodice ale vremii, va fi
utilă. Opera lui reprezintă „un document al conştiinţei culturale româneşti
din Ardealul aflat sub jug străin", după cum se exprima unul din reputaţii noştri critici literari.1.
Ioan Popiliu s-a născut la 1851 în familia preotului Vasile Pop şi a
Mariei Nistea, în satul Cehal din apropierea Tăşnadului, localitate aparţi
nătoare pe atunci Sălajului, actualmente fiind arondată judeţului Satu
Mare.
N urnele derivat (Popiliu) i-a fost atribuit în timpul şcolarităţii spre
a-l deosebi de cîţiva colegi purtînd acelaşi nume. Lui i s-a spus Popiliu,
din considerentul că i se potrivea această formă diminutivală, fiind cel mai
scund dintre toţi popenii clasei respective2 • După terminarea claselor primare, frecventează cursurile Liceului „Samuil Vulcan" din Beiuş intre
anii 1865-1873, iar în perioada 1875-1877, studiază teologia la un institut din Budapesta3 •
Hirotonisit în anul 1877, profesează preoţia, la început în satele
sălăjene Sîg, Vîlcău, pentru a se stabili apoi în Marca, unde a rămas
timp de 41 de ani 4 •
Se căsătoreşte cu Ana Pop de Rodor, întemeind o familie numeroasă:
cinci fete (Elena, Ana, Matilda, Maria, Emilia), toate căsătorite. cu
învăţători şi doi băieţi (Iaon şi Iosif) care însă au decedat înainte de
a ajunge la majorat.
În instituţiile de învăţămînt pe care le-a frecventat, I. Popiliu şi-a
însuşit o cultură umanistă remarcabilă, pe care a completat-o de-a lungul
întregii sale ''ieţi. Încă din liceu, apoi la institut a învăţat limba latină,
a făcut cunoştinţă cu literatura, istoria, filozofia şi mitologia antică (greacă
şi romană), care toate vor exercita o influenţă puternică asupra activităţii
perioadă

1 Fragmentul face parte dintr-o suis0are, datată 10 noicmb1ie 1S€8, adresată de Dumitru Micu unui decscendent al lui Ioan Fopiliu. Ea se află în ţostsia auto1u!ui prezentei lu-

crări.

Explicaţia schimbării nmne:lui nt:-a fost dată de unele rude apropiate ale poetului.
Acest luciu reiese dintr-o soi~ca1e: adHsată de Ioan Pcpiliu lui Vasile Cal::a, ca răs
puns la solicita11 a ce:lui din mruă de a primi informaţii în legătură cu localitatea Maica,
pentru proiectata sa monografie a jud1:ţuiui Sălaj. Scrisoau:a e datată 21 aprilie 1916 şi a
fost reprodusă în monografia lui Cata.
•Vezi Şematismul Diecezei Gherla din anul 1882, p. 159.
2

3
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sale literare, resimţită la tot pasul în poezii. Scrierile sale au un caracter
critic şi vădit moralizator. Pentru ca ideile susţinute să fie convingătoare,
apelează la argumente pe care i le oferă studiile din tinereţe, citind frecvent din operele unor oameni de seamă ca Alexandru cel Mare, Diogene,
Esop, Horaţiu, Ovidiu, Pitagora, Seneca şi alţii.
Nici folclorul nu i-a fost străin scriitorului. Încă din tinereţe, el a
manifestat un interes aparte pentru literatura populară. De altfel, preocupările de această natură ale lui I. Popiliu au fost remarcate la vremea
respectivă într-o dare de seamă a Despărţămîntului Astra din Şimleul
Silvaniei, în care se aduc laude bogatei sale colecţii de folclor 5 •
Activitatea literară a poetului s-a desfăşurat între anii 1875-1918.
În rîndnrile cititorilor transilvăneni, el s-a bucurat de reputaţia de poet
satiric, într-o vreme în care manifestărilor literare româneşti li se puneau
fel de fel de oprelişti, care i-au determinat pe unii scriitori talentaţi să-şi
caute condiţii mai prielnice de afirmare peste munţi, astfel că I. Popiliu
şi alţii au contribuit, cu modestele lor mijloace, la satisfacerea setei de
cultură a maselor de cititori români din Transilvania.
Enumerăm în continuare scrierile pe care le-am putut găsi pînă acum l
Părinţii patriei, o satiră amplă la adresa politicianismului vremii şi
a politicii de asuprire naţională, publicată în „ Gazeta Transilvaniei",
Braşov, numerele 273-281 din 11-21 decembrie 1887.
Scrisoare omagială adresată „Gazetei Transilvaniei" cu ocazia sărbă
toririi semicentenarului, publicată în nr. 11 din ianuarie 1888.
Un toast - Asocierea ideilor abordează teme sociale, insistînd asupra
ideilor de libertate şi dreptate; publicată în „Gazeta Transilvaniei" numerele 25, 26, 27 din februarie 1888.
Alternative dezbate o multitudine de probleme social-politice şi filozofico-morale, prezentate alternativ, în contradicţie; publicată în „Calendarul" pe 1890, Gherla, p. 29-45.
Lexicon de conversaţiune, colecţie de 29 de maxime, definiţii originale
în stil comic, ironic şi critic, după caz, din variate domenii, cu predilecţie
noţiuni morale, probleme social-politice ; publicată în „Amicul familiei",
Gherla, nr. 17 din 1 septembrie 1890, p. 239-240.
Năcazuri şi petreceri satiră pe teme morale prezentate antitetic ;
apărută în „Amicul familiei", Gherla, XII, nr. 21 din 1890, p. 285-286.
Limba mea, poezie inedită, patriotică, auzită în anul 1971 de la
Ana Popiliu (1886-1972), una din fiicele poetului 6 .
Desigur, activitatea literară şi publicistică a lui Popiliu a fost mult
mai vastă. Unele scrieri ale sale au rămas însă răspîndite prin alte periodice ale vremii, după cum afirmă Vasile Caba, un apropiat cundscător al
activităţii scriitorului nostru, atît în lucrarea sa 7 cît şi într-o scrisoare din
1
Vezi „Gazeta de d14minicâ" nr. 14/1907, Şimleu Silvaniei, precum şi lucrarea lui
Vasile Caba, Limba şi literatura pop1tlară a românilor sălăjeni, Viena, 1918, în care au apărut
mai multe poezii din satul natal al poetului, Ceha! şi din Marca, locul in care a trăit cei
mai numeroşi ani. Dintre poezii se remarcă balada vitejească fantastică Gruia /14i Novac,
extinsă pe 329 de versuri, p. 69-73. Alte informaţii la pp. 7-9, 45, 53, 66-67, 82-83.
1 Vezi anexa.
'Vasile Caba, Sziltigy vtirmegye roman nipe, nyelv es nepkăltteszete, Viena, 1918.
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1967 8 • Unele manuscrise au fost răspîndite pe la urmaşi, altele s-au pierdut.
Concludentă în acest sens este informaţia pe care am primit-o de la
Ilie Veteşan din Marca, care ne-a relatat că în anul 1926 s-a demolat
casa în care I. Popiliu locuise zeci de ani. Cei care au întreprins această
operaţiune n-au dat nici o importanţă „hîrtiilor" aflate în casă: „În timpul
demolării, pe toate uliţele şi grădinile din vecinătate nu vedeai decît
hîrtii împrăştiate de vînt" 9 .
Copleşti de greutăţile şi nenorocirile din anii războiului care s-au
flbătut asupra familiei, Ioan Popiliu se stinge din viaţă la 67 de ani, în
data de 29 noiembrie 1918.
SCHIEHJl,E I.li[ IOAN POPILIU, OGLIND1 A VIEŢII SOCIAI.-l'OJ.rrtn:
DIN TRANSILVANIA ANILOR 1875-1918

Între poeziile care fac obiectul analizei noastre succinte, Părinţii patriei este cea mai
cea mai amplă şi vastă scriere satirică (994 versuri), numitll de poet „epopee", prin care se critică politicianismul corupt, se ia atitudine împotriva asupririi naţionale
a românilor, acte condamnabile săvîrşite de guvernele care s-au succedat la conducerea Ungariei in perioada respectivă.
Diversele practici la care se dedau partidele guvernamentale maghiare mai ales în timpul
alegerilor de deputaţi, cum sînt: cîştigarea de voturi prin coruperea alegătorilor cu ajutorul
alcoolului, prin fel de fel de acte samavolnice (împiedicarea cetăţenilor de a se prezenta la
vot, bătăi etc.) sint satirizate în acest întins poem. Tocmai la data publicării lui (decembrie
1887), au avut loc alegeri Ia care, în urma presiunilor, manevrelor, samavolniciilor guvernamentale, în dieta Ungariei au intrat doar tt-ei deputaţi români din totalul de peste 400 !
Se poate observa deci cit de promptă a fost reacţia poetului care, selecţionîndu-şi materialul
din realitatea imediată, s-a făcut interpretul protestului curajos şi demascator al populaţiei

reprezentativă,

româneşti.

Poemul începe, în maniera epopeilor antice, cu invocarea muzei, care să-l ajute pe autor
să descrie „controversa dintre domni, dintre popor", adică contradicţiile dintre burghez.onemeşie şi masele populare, dintre exploatatori şi exploataţi. Pentru început, poetul prezfnt1l
antitetic clădirea parlamentului şi locuinţele mizere ale celor exploataţi :

" ... acest edificiu/casa ţării/îl numesc
e mîndră astă casă, poate fi palat regesc.
Oare, doamne, astă casă, pînă ce s-a ridicat.
Cite colibi pulveroase de la sate-a dă rimat ?"
Şi

Cei care se adună în acest palat sînt „părinţii patriei", părinţi vitregi, „la jumlltate de mie
se urcă numărul lor". Deşi sînt „de naţii diverse, de varii religiuni", totuşi o singurll condiţie îi vueşte, aceea de exploatatori:
„Adică /dr-osebire sunt galanţi şi domni cam mari,
Toţi sunt din cercuri înalte, nobili şi proprietari
Şi nici unul dintre dinşii nu-i încălţat cu opinci"

Aşadar, „nobilii şi proprietarii" nu reprezintă poporul. Ei încasează însă „grase diurne
lefuri", remarcă ce dă prilej poetului de a demasca împovărătoarea fiscalitate a statului
dualist care a statornicit tot felul de impozite „directe-indirecte". Aparatul reprezentativ
şi administrativ, foarte încărcat, este greu de suportat de către contribuabilii care nu au
„foloase" ci numai „ponoase" de la acele „oficii ilustre", de la acei „!nalţi direglltorl". Sub
povara impozitelor strînse cu „forţa execuţiunii" cad cei mulţi, care „abia se mai susţin".
şi

1

•

Vezi nota 3.
prof. Ilie

Informaţie

Yetişan.
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Aşa zişii părinţi ai patriei sînt divizaţi de fapt în două tabere opuse: dreapta, tabăra
„domnilor" şi stînga, care reprezintă poporul. Legile sint alcătuite însă şi se votează pe placul
domnilor. Poetul, fiind de partea dcpt1taţilor de stînga, reproduce fragmente din pledoaria
unuia din aceştia, din care cităm:

„Biet1tl popor de la sate înoată în multe rele,
A duceţi-vă aminte de-ale lui sarcini grele
Nu au pămînt, nu a14 casă, nice pîne, nu au sare,
Cum se strigă şi din horă : toate le-a dus duc a mare".
În opoliţie cu depatatul progresist, îşi dă arama pe faţă deputatul „domnilor", care
vrea să demon~trzee că vinovat de starea de mizerie în care a ajuns este însuşi ţăranul şi,
furios, începe a debita injurii la adresa acestuia; pretinde să se voteze legi care pe ţăran
„sil-1 apese la cerbice, să-l înveţe a fi hamal". Prin cuvintele lui, deputatul „domnilor" se
autodemască. Pentru el „p:.ip'.lrul e ca un cal./Care dacă se îngraşe, nu-l mai poţi ţinea în
rine"; îşi încheie peroraţia cu avertismentul: „Părtiniţi numai poporul, se va răscula azifmîne".
Neobrăzarea deputatului „domnilor" este curmată de intervenţia altui deputat, al
poporului:
„ ... Să-ţi fie măcar ruşine,
propui la noi, în dietă, aici în o ţara
O idee neumană; du-te-n Asia barbarcl
Şi acolo le propune."
Să

cultă,

. Dar sporovăiala n-a folosit la nimic. Aici poetul introduce o scurtă snoavă cu scopul
de a tua în derîdere parlamentul, care nu este decît o „moară de palavre", de vorbe goale:
„ ... A şa-ntr-o societate,
Într-un birt, erau odată coadunaţi foarte mulţi;
Oameni de multe calibre, învăţaţi şi semiculţi;
De politiccl vorbeau cit toţii, cu multă înverşunare,
Produceau în toată sala un vuiet şi zgomot mare.
Cînd se disputau mai tare, iată vine între ei,
Vine tocmai ospcltarul şi le zice: Domnii mei,
Nu faceţi atîta zgomot, zice el indiferent:
Nu sunteţi în dieta ţclrei, sala mea nu-i parlament."
Dacă în general în parlament se vorbeşte foarte mult şi fără rost, totuşi există unii deputaţi
„mamelucii", care „excelează prin tăcerea lor de moarte". „Lor de nimic nu le pasă numa
să iee diurnă".
S:riitorul im~Jloră din nou muza să-l ajute să descrie mascarada alegerilor:

„Lupta groaznică, cumplită şi dezordinea cea mare
Care domneşte în ţară cind este restaurare".
După unele preliminarii şi digresiuni care se pare că au fost introduse î11 poezie cu scopul
de a face educaţie cetăţenească poporului neinstruit, dar şi cu intenţia de a înşela vigilenţa
cenzurii, poetul demască mijloacele de corupţie prin care exploatatorii „înving cu multe
bîrfele; dar cu bani înving mai mult,/Ei cu bani cumpără voturi de la poporul necult",
iar banii le curg în bu,mnare „ca pleava din bugetul statului" pe care îi împrăştie cu dăr
nicie, cheltuindu-i în scopul obţinerii de voturi, prin mijloace necinstite. Poetul mînuieşte
dibăcie ironia, arta disimulării, prefăcîndu-se că laudă ceea ce de fapt condamnă. Boierii
pe care, printre multe vi~ii. îi caracterizează şi zgircenia, devin ospitalieri atunci clnd urmăresc cîştigarea de voturi :

„Domnii cei mari dau banchete şi se ospătează bine,
La ospăţ cu bucurie ei primesc pre orişicine ...
Dau ţăranilor mîncare, le dau ţigări şi tăbac,
Le dau răchie scl beie, cît le-ncape în stomac."
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·Riposta candidaţilor Partidului Naţional Român nu întîrzie, îndtmnînd poporul să
·nu se lase înşelat şi batjocorit de asupritori. Sînt llludaţi cel care nu dau ,',ocol buţii de
r!lchie plinli", care nu şi-au vîndut „dreptul pentru blidişor de linte".
O încliierare intre cele două partide adverse, numite de pcct de astă dată „tabăra
·domnească" şi „tabăra naţiunii", este descrisă cu multe amănunte în versurile 610-672.
ta început s-au înfruntat aruncîndu-şi .vorbe de ceară, înjurături, amrninţă1l, care au degenerat apoi în loviri, răniri. Intervenţia violentă a janda1milcr ;:i cotm;.ikr; de care era
'înţesată capitala comitetului, a sporit şi mai mult vă1sările de sînge. După această baie
slngeroasă începe votarea. Chiar şi cei care, în schiml::ul rachiului, fe dăduseră de partea
exploatatorilor, „acuma cu tot curajul au votat pentru popor". Pnştdintele intervine şi-l
întreabă pe unul dintre alegători dacă ştie numele candidatului guvernamental, pe care urmează să-l voteze. Acesta, fiind sub influenţa alcoolului, răspunde: „S{t trăiască domnul ...
care ... numele i l-am uitat./ Ştii, care ne-a dat parale . . . de băut şi de mîncat. „Preşedintele „îi rade o palmă sfîntă, cit ochii ii scînteiază şi urechile îi dntri", îl numeşte dobitoc şi ordonă să-l închidă pînă îşi va aduce aminte pe cine să voteze.
În vremea amiezii votarea s-a suspendat, toţi se duc să-şi îndestuleze foamea, domnii
la „banchete strălucite" unde „vinul curge prin pocale", iar poporul <k rind, într-un birt,
.Jnghesuiţi „ca o coşniţă plină". Aici s-au strecurat şi agenţii t:xploatatorilor. La clamarea
unuia dintre alegători: „la noi nu e dreptate", începe din nou încăierarea. Sticlele, scaunele zboară prin aer, mesele se răstoarnă, ferestrele se sparg, „şi pe jus cm g~au vărsate: zeamă,
vin, sînge, rachie".
După reluarea votării, actele de samavolnicie se ţin lanţ. Taberei naţionale i se caută
ned în papură şi mulţi din ei sînt închişi pentru a fi împiedicaţi să-şi exercite votul. Situaţia fiind similară cu cea povestită de Esop şi de alţi fabulişti despre dreptatea care e totdeauna de partea celui mai puternic, reprezentat prin lup, iar cel slab prin miel, I. Popiliu
redă povestea într-o variantă proprie, dinamică:
„La un rîu să beie apă a venit lupul setos,
La acelaşi rîu ajunse şi mielul, dai- mai in jos.
- Pentru ce îmi tulburi apa? zise lupul către miel
Vrînd să aibă ocaziune a se acăta de el.
- Să o tulbur nu se poate, grăi mielul blînd, fricos.
Ştii că apa de la tine vine la mine in jos?
- Eh, atunci, mai zise lupul, după cum mi·aduc aminte
Ştii că fit mă înjuraseşi cu şase luni înainte!?
- Ce vorbeşti, măi lupule? A sta nu e de crezut.
Cu şase luni înainte, eu nici nu eram ne/scut.
- Taci odată, zise lupul, cătrănit, injuriat,
Desigur, mi-aduc aminte, tatăl tău m·a înjurat!
Cind lupul aceste vorbe cătră bietul miel grăieşte,
Cu o moarte violentă şi injustă-I pedepse,,lt".

Partidul guvernamentalilor recurge şi la alte mijloace lle coruţl're. Sinl pl{ttiţi bătăuşi
care ciomăgesc pe cei ce reuşesc să ajung_ă în sala de vot. Încăierările iau amploare, incit
se ajunge chiar la omornri : „Ei se lonsc cu putue, cu bastoane mari şi grele,/ Se lovesc
în cap cu pietre, unii cad pe pardosele" / ... ! „Iar unora dintre dî1•şii chiar viaţa li se
stinge".
Indignat, pcetul înfiuează succesul guvernamentalilor:
, ,Ol ce luptă sîngeroasă pentru-a ţârei prnspera1·e/"
Au învins cum înving domnii, dacă-nseamnă a învinge
Toatâ legea şi dreptatea cu foc şi cu fier a stinge!
Se dispune din oficiu corupţia generală"

Indignarea poetului ,~reşte, demascînd pe vînzăiorii de neam care „se fac slu1;ă la
cite pentru-un os de ros./ Cauza dreaptă-a naţiunii o vînd în mod ticălosr El
face un apel la fii naţiunii sale, să se trezească, să nu fie nepăsători faţă de aitudiu<.
trădătorilor de neam.

dîrloagă,
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Spre finalul poemului, este zugrăvită atmosfera din ţară după lncheierea alegerilor.
chipurile, „lucrează" în dieta ţării, dispreţuind pe alegătorii care-i votaseră, ne
mai interesîndu-se de soarta lor.
Poemul Pdrinţii patriei se încheie cu un apel adresat „fiilor naţiei" de a nu-şi pierde
nădejdea în vremuri mai bune, pentru că „tot lucrul din lume are cite-un povîrniş,/ Toate
lucrurile-n lume sunt supuse la schimbare". Şi pentru ca această schimbare să nu lntirzie,
poetul îndeamnă poporul să lupte pentru drepturile sale în unire şi solidaritate.
Acelaşi îndemn îl adresează Popiliu românilor în Lexicon de conversaţiune, cerindu-le
să nu fie nepăsători la ceea ce se petrece în jurul lor, să fie vigilenţi şi astfel să-şi păs
treze trează conştiinţa naţională. lată versurile :
Deputaţii,

„Ce e Buletinul sorţii! Carte mare şi vestitd,
Care conţine în sine a popoarelor ursită.
Oare, Doamne-n astă carte, ce soartei şi ce destin
Va fi scris să mai suporte strănepoţii lui Quirin?
Să citesc în astă carte am dorit de multe ori
Sei văd este scris acolo cd dînşii-s nepdsători ?"
Rolul pe care l-a avut „Gazeta Transilvaniei" în sprijinirea luptei pentru libertate
a poporului român este îndeobşte cunoscut. Cu ocazia sărbătoririi semicentenarului
revistei, Ioan Popiliu expediază o scrisoare omagiam pe care redacţia gazetei o publică în
nr. 11 din ianuarie 1888. Poetul, atribuind gazetei un rol de conducător, o numeşte „matroană a gintei române", iar jubileul „o sărbătoare măreaţă a naţiunei". Doreşte ca şi în
viitor, cn puteri sporite, să fie de ajutor poporului român, să răzbească prin „grelele împrejurări" în care i-a fost dat să lupte.
Poemul Un toast - Asociarea ideilor (apărut în anul 1888) are o tematică înrudită
cu Părinţii patriei. Titlurile acestor poezii au avut scopul ele a abate de la început atenţia
cenzurii. Probabil, cu aceeaşi intenţie, au fost introduse în structura celor două poeme,
pasaje destul de lungi (uncie fiind atlevărate di~resiuni) intercalate intre temele şi ideile
tratate.
În noezia Un toast se pune în discuţie pro~>lema libertăţii. Asociind ideile, poetul se
referă mai intii la evenimentele petrecute în timpul şi după revoluţia din Franţa ( 1789)
pentru ca, după ce face un istoric al obiceiului <le a toasta, după ce descrie „toastul" unui
condamnat rostit înainte de a fi ghilotinat, revine la contemporaneitate, referindu-se la ţara ln
care trăieşte şi, folosind un ton aluziv, afirmă:
!laţională

„1 nsă vremea e schimbatei, azi se cere să strigăm :
Constitutia trăiască, dr ea s<i ne bttcur<im.
Ştim cr/ toţii foarte liine, că în ţara noastră cultd
Acum este libertate, ba ne spun c<i e prea multă!"
Scriitorul lasă sll se înţeleagă că este vorba doar de o pseudo-libertate, care ap1!.ră privilegiile claselor exploatatoare, iar poporului i se pretinde supunere oarbă. În condiţiile unei
astfel de „libertăţi", din împărăţia dualistă, poetul îşi sfătuieşte concetăţenii să fie prudenţi,
s1!. aibă grijă ce, cinci şi cum să vorbească, să folosească limba, acest minunat dar al na•
turii acordat numai omului :
„Dacă

vorba ta în urmă va fi bine cumpdnită,
dar dimpotrivei, tăcerea-i mai potrivită.

Vorbeşte,

„A vorbi la timp, argint e, iar a tăcea este aur"
Zice-arabul şi drept are; tdcerea e un tezaur,
Pe11/ru-1iceea şi românul ştie lăuda tdcerea
Şi proverbr<l său ne zice că e dulce ca şi mierea".
L"rmind exemplul poetului laureat 10 , poetul încheie cu un apel viguros adresat români
lor, îndemnîndu-i la unire şi luptă:
„Fraţi de-un sînge şi de-o mamă ! Azi de sfînta libertate
Fiind noi pătrunşi la suflet, sd luptdm pentru dreptate /"
10

Se

referă,

foarte probabil, la Vasile Alecsandri.
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IN OPERA POETUl,UI

!n scrierile sale poetice, un loc prioritar a acordat Popiliu problemelor morale, fiind
convins că arta cuvîntului, pe lingă rolul ei cognitiv, are mai ales unul educativ, înnobillndu-1 pe om, ajutîndu-1 să cultive virtuţile şi să lupte pentru a se elibera de viciile urîte şi
josnice, care îl dezonorează.
Considerînd că morala este de fapt o formă a conştiinţei sociale, poetul, călăuzit de
principiile superioare ale eticii, a fost un asiduu propagator al normelor şi îndatoririlor care
reglementează comportarea oamenilor în societate, norme şi obligaţii care au fost elaborate
şi statornicite de masele populare de-a lungul mileniilor.
Problemele de etică sînt prezentate în toate scrierile poetului, dar ele predomină ln
„rapsodia" Alternative11 , în structura căreia I. Popiliu utilizează mai cu seamă procedeul antitezei. În primele versuri se discută alternativ, contradictoriu, despre fericire şi nefericire
ln viaţa omului. Părerea poetului este că fiinţa umană se simte fericită doar în anii copilă
riei şi poate ai adole11eenţei.
pruncia cu zilele-i senine
ca pîrăul a cărui unde line
Cu şopot se strecoară prin munţi înalţi
Pe care se răsfaţă copacii seculari.
„Să

las

dară

Să curgă

şi

mari

Cînd vine uraganul, furtuna cea cumplită
Cuprinde orizontul, zdrobind într-o clipită
Copaci măreţi şi falnici, - dar cruda tempestate
La undele vă/celei în jos nici cd străbate
Şi printre munţi vălceaua tot lină şerpuieşte,
Ferită de furtună mereu-mereu tot creşte.
din părţile pustii
din munţi ca fluviu purcede prin cîmpii,
Dar valurile sale n11 mai sunt scutite
De-a vîntului urgie se simt mereu lovite".
„Aşa etatea noastră în frageda Jlruncie
Decurge lin ferită de orice vijelie."
Şi iată-o scăpată

leşind

„Dar anii trec ca vîntul, cu repezime zbor
Se şterg tocmai ca visul, lăsînd în urma lor
Realitatea tristă, ce creşte-n proporţiune
Cu dezvoltarea minţii, cu-a noastră-nţelepciune."
Şi

pentru

a-şi întări

afirmaţia,

scriitorul vine cu un argument în plus :

„Chateaubriand a zis-o, francezul erudit:
Copilul mic, el singur e foarte fericit,
Cd ştie prea puţine. Bătrînii prin ştiinţă
Viaţa şi-o prefac, zău, în lanţ de suferinţă."
Omul matur, fiind responsabil de modul lui de comportare, este obligat a cultiva virtuţile
lupte împotriva viciilor, care sînt numite de autor şi „patimi oarbe''. Virtutea trebuie
fie nepătată. O definiţie amplă a virtuţii o găsim în versurile :

şi să
să

„ Virtutea cea mărită e o splendidă floare,

Mai scumpă decît banii, mai scumpă ca odoare.
Virtutea-i faptă bună, dar neiertat se cere
Să fie nepătată, să n-aibă vreo scădere.
11 Publicată într-un „Calendar" pe
deţinem doar cîteva file din el, g!site
Varga, învăţătoare, descendentă şi ea, a

anul 1890. Nu am putut afla cine 1-a editat, căci
întîmplător î11.tr-un sat bănăţean, de către Valeria
preotului-poet.
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Virtutea ce conţine vreo părticicd mică
. !ncrată-a. fi virlu!e, înceată,. nu exist4.
Ea e aceea rară, perfectă' bunătate
! n care nit încape nici strop de răutate."

În opoziţie este prezent viciul :
„Contra virtuţii-i viciul, un ghimpe şi un spin Peric14los ca moartea, e otravă, e venin."

O pro!:Jlemă de m 1rală este lupta dintre raţiune şi simţuri. I. Popiliu, zugrăvind chipul
omului nestatornic, care n-are tăria să stăvilească pornirile simţurilor cu ajutorul judecăţi·
lpr juste, caută să-l ajute, itrbmaînJu-1 să-şi cultive voinţa în aşa fel incit forţa raţiunii
să ·strunească pornirile instinctive, în spiritul principiilor şi cerinţelor morale.
Autorul insistă mult asupra modestiei:
,}titre virtuţi mărită e scumpa modestie
A fi stăpîn pe dînsa e mare măiestrie,
Căci std înconjurată de multe vicii rele".

Contrariile modestiei sînt în,;;îmfarea, am'>iţia nesăbuită, grandomania, trufia. I. Popiliu
tuieşte pe cei cuprinşi de aceste Yieii să asculte din nou îndemnul anticilor:
„Fericiţii a 1.is I-I»raţiu - de mijloc calea ţin ... "
Pentru ca omul să se 11v11ţi11ă co:1s;:n·;:nt în uu l~sti,,, trelrnie să învingă piedicile ce
pun în cale:

sfă·

se

„Sâ fii modest în toate, 1•oieşti cu stămi11ţ<l,
Dar lumea cea şireată e prea C!t iscusinţd ...
Şi lumea rea vicle11114 mereu te tot cirteşte,
]V[ojic ea te declanl, ba prost chiar te numeşte."

meni

Este criticat şi oportunismul, o
lipsiţi de principialitate, care

trăsătură d~ car,1~ter negativă, pe care o au unii oa•
urmărindu-şi interesele personale, îşi schimbă părerile

după împrejurări:

„Ca pleava e mul/im"'' de n:t11Zeui pe p<imînt
Ce-şi schimb a lor p.I··ere ca ma11ta după vînt,
În ochii lor dreptafr.1. pomirea cea curată
Rămîn batjocorite cri haiua lăpădută.
Cei ce de egoismul ;u irşa11 sunt predomniţi
Şi de moralitate cu /n!ul sînt lipsiţi"
„Se afid între oamrn i şi-o parte însemnată
Ce vreau ca sâ sen·eascâ la doi stâpîni deodată."
Oportuniştii pot însă uşor aluneca şi mii adînc în rătăcirea lor, părăsindu-şi convingerile,
s~ntimentele, înstrăinindu-se de patrie, devenind nişte renegaţi, nişte trădători:
„Afulţi după

vitejie oftează şi se bat
au râbdare, curaj adevărat.
Se luptă pentru-o rauză, cu înfocare rară,
/)eodatâ-l 1·e2i că trece in tabăra contrară,
!n tahiira în care duşmani numai vedea
.~i-alât11rea de dîuşii şi-arată furia''.
Şi

nici

că

Poetul le reco111 uH!:I 11;1 r„m_din. p~ntru a nu ajunge în asemenea degrandante situaţii:
„Cea mai grea izbind ii e s;1 te învingi pe tine".
Exprlmîndu-şi părerile despre muncă, o consideră ca „cea mai de frunte şi sfîntă daterinţă", dar să nu devină mijloc de acaparare, de venalitate.
Este criticat arivistul, care „prin fapte drept-nedrepte averea şi-o sporeşte", dar negii·
jează educaţia fiilor, care devin certaţi cu moralitatea.
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Sint combătute şi alte vicii : zgircenia, lAcomia, risipa, lwruL Iatl clteva scene din
de familie a zgircitului exploatator care, plimbindu-se prin curte, vede :

viaţ~

„ Vreo cîteva grăunţe împrăştiate jos,
Se umple de minie, devine furios,
Răcneşte, face zgomot şi dă in servitori
Cu palma şi piciorul, pentru că-s prăddtori".

Un dialog între bogătaşul zgîrcit
al exploatatorului :

şi cerşetor

ne va

dezvălui şi

alte

feţe

ale profilului moral

CERŞETORUL

„O soartă nemiloasă averea-mi duse toată
Familia-mi numeroasă ln lipse mari fnoată
N-avem îmbrăcămints, nici bani şi nici bucate
Silit sunt a recurge la-a lumii caritate ... "
BOGATUL:
„Hai, pleacă, md slăbeşte cu plînsetele tale,
Ce crezi că-n punga-mi nu mai e loc pentru parale ;>"
CERŞETORUL:

•.Of, Domnule!" (se

roagă

„Fă-ţi milă şi pomană şi

smerit bietul străin):
dti-mi cît de puţin".

„AVARUL (ss aprinde): - Calic impertinent!
N-auzi ce-ţi zic t Te cară, hai, pleacă la moment I"
După această discuţie aprinsă „domnul intră-n casă scirbit şi iritat. /La uşă cine bate

i' -

„Intraţi I strigă răstit". Cel care intra era un slujbaş al statului, care ii întinse o listă de
subscripţii pentru înfiinţarea unui orfelinat. La această cerere, se găseşte în dilemă, ar subscrie, ca să-şi facă un reaume, n-ar subscrie, căd cu banii ce i-ar da pentru ajutorarea orfanilor, m'.li bine i-ar folmi pentru plă;:erile familiei sale. Ca să iasă din încurcătură, îl amină
pe slujba;; şi se dc1ce si se sfătuias~ă cu soţia, care cu o vervă deplasată, începe cu reproşuri astfel:

-

„ Pe de-astea să dai banii, calici să pricopseşti,
Cfod mie o pldcere ce-ţi cer nu-mi împlineşti t I
Mai deunăzi, bărbclţele, ţi-aduci oare aminte t
M-am adresat eu ţie, rugindu-te fierbinte,
Să aranjăm odată acas' la noi un bal,
Dar ast-a mea rugare ne puse-n mare val.
Cînd ţi-am vorbit de pofta-mi, ai stat nepăsător
Şi mi-ai respins tiranic ăst nensemnat favor.
V re ai să ajuţi azilul, să nu fii criticat ?
Dă numai balul, frate, şi vei fi lăudat!
Pe domnii cei cu vază pe toţi îi vom pofti
Şi ne-om petrece bine, iar ei te-or preamări !"
Bărbatul s-a lăsat convias şi încep pregătirile febrile pentru un „banchet împreunat cu bal".
Se cheltuiesc sume mui pentru garderoba „damei" şi a cebr două „darnicele". Atît din
sfaturile ei, cit şi din lll·'l iul cum a înţeles s?i se pregătească pentru banchet şi bal, soţia
şi-a dezvăluit aceleaşi trăsături negative de caracter ca şi ale bărbatului şi în plus face un
lux exc.'!3iv de risipito:ire vanitoasă, arogantă şi îngîmfată.
Autorul, folosiml disim•.1i1rea, punîndu-şi masca umilinţei, încheie descrierea banchetului
cu o reflecţie critică:

„O mied îiitrebare de mi-o fi iertat:
Cîţi răbdători de foame oare s-ar fi săturat,
Cîţi părăsiţi de soarts, lipsiţi de proviant,
Di:i sume/e-nghiţite de-acest banchet gala1:t t"
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Aceeaşi

idee se desprinde din citeva versuri transmise pe cale

orală,

din

generaţie

în gene-

raţie11:

„Bine-n

casă, bine-afară

Băuturi, mîncări

pe masd
La domni mari ...
Dar la noi
A pd, ceapd, usturoi".
ln acelql poem Ndcazt1ri şi petreceri, poetul ne propune să asistăm la o convorbire
Intre

soţi:

„Iubite bărbdţele, suntem în carnaval
ne-a'nvitat, ştii dragd, şi pe noi toţi la bal,
Vroi-vei să ne ducem, cu fiicele-mpreună,
Să mai uitam necazul, să ddm de voie bund?"
-

Şi

Soţul nu prea era de acord cu propunerea, bine ştiind că resursele lor băneşti nu vor
putea acoperi cheltuielile reclamate de participarea la bal. Dar „scumpa sa cochetă" îşi
continuă peroraţia, învingînd cerbicia bărbatului. Doamna cu fetele şi-au comandat„vestminte galante şi cu şic" şi altele impuse de împrejurări, cu bani împrumutaţi pe cambii,
şi iată că se duc cu toţii la bal.
In finalul „rapsodiei", poetul reia în dezbatere antagonismul dintre clasele &OGiale:

„Intre oameni pe pămînt este mare divergenţă
Mai ales de vom privi modul lor de si,bzistenţd.
Sunt două clase fftreme, şi de clasa cea dintîie
Se ţin domnii cei puternici, cu rang şi cu avuţie;
De clasa a doua se ţin nişte oameni amărfţi
De rang şi de avuţie fiind m totul lipsiţi."
Bogatul cu ranguri tnalte este

veşnic

nesătul

:

„A ibă orice avuţie, aibă orice rang şi stare
Tot mai mult, mai mult doreşte: Lui Alexandru cel Mart1
li părea cd e prea mic globul acest pămtntesc."
Contradicţiile

se

evidenţiază şi

în

viaţa

de familie :

„Copilul cel desmierdat,
Al cutăruia domn mare, cum creşte de răsfăţat,
Şi cum îl scutesc de toate, de soare, de răcoare,
Ca să-i apere viaţa, dar totuşi copilul moare :
Copilul scump şi iubit moare, s-a răcit la splină.
Copiltd cel de ţdran uşor poate să susţină
Frig de douăzeci de grade, deşi mizer îmbrdcat.
Nici pâne n-are de-ajuns, dar e bine dezvoltat.
Sărmanul care nu ştie ce va să mănînce mine,
Nu se satură de-ajuns, nici din cea mai neagră pîne,
Dar totuşi este mai tare şi mai puternic în vine
Decît cel ce se nutreşte cu delicatese fine."
O

altă contradicţie

:
„Domnişoara cea galantă din strălucitul salon
Cînta în fortepian, îmbrăcată în vizon",

11

Versuri auzite de la Ana Popiliu, fiica poetului, de către nepoata sa Valeriawww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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cu toate acestea nu se simte mulţumit!, o copleşeşte tristeţea, o podidesc lacrimile, pe clnd
ţlran.ca imbrlcatl simplu „zice numai in drimbole" un cintec vesel, deşi trll.eşte „ln colibaintunecoasl, unde este frig şi ploaie".
Rapsodia se sfîrşeşte cu o seaml de sfaturi către cititori. Reaminteşte acestora el viaţa
este o lupt! in care, pentru a ieşi invingltori, trebuie sl asculte de glasul minţii, de raţitme
şi astfel sl-şl înzestreze sufletul cu virtuţi, iar viciile sl le înlăture. ln mu:ime metaforice,
I. Popiliu spune:
„ln infernul omenesc se luptiJ alternative:
Bucuria şi dure„ea şi din al lumei pahar
Adeseori bem venin, cugetintl că bem nectar,
Care dupd ce l-ai stors, mult trebuie să suspini.
Hei, că bucu„ia lumei 11 o floare între spini,
Ai s-o rumpi cu mare grij11, siJ fii treaz şi serios,
Ca nu cumva să te muşte şarpele cel veninos".
Modestia era una din virtuţile deosebite, pe care autorul a cultivat-o toatl
din modestie, ne dezvăluie lupta ce a dus-o cu elaborarea operei sale :

viaţa.

Tot

„Şi

eu înciJ, scriind acest operat,
alternative, incontinuu m-am luptat:
Că avea-va operatul rezultat favorilor,
Merită să deie faţă cu publicul cetitor ~ ..•
Voiam să-l dau cîteodată focului ca să-l coreagă.
Dintre două alternative, competenţii să aleagă /"
Cu

două

Desigur, cititorii au apreciat pozitiv „operatul", ca o scriere folositoare şi lnţeleaptA,
care ii îndeamnă şi îi ajută să găsească calea cea dreaptă, să se unească în luptă cu cei
care militează pentru victoria binelui.
Antiteza este utilizată de poet şi în poemul Năcazuri şi petreceri. Din primele versuri,
autorul arată că între oamenii necăjiţi şi cei petrecăreţi există o opoziţie dialectică, ei avlnd
idei şi atitudini contradictorii despre lume şi viaţă. Cei necăjiţi numesc această lume „valea
plingerii", în timp ce petrecăreţii „cărora le surîde fericirea", ar vrea să numească lumea
„edenul fericirii". Autorul nu este de acord cu aceste denumiri, ceea ce rezultă din modul
cum îi zugrăveşte atît pe unii cit şi pe alţii. Petrecăreţii :
„ Voind dînşii să ajungă la fantastica lor ţintă,
Tot mereu se opintesc, încontinuu se frămîntă,
Să-şi ciştige voie bună şi să-şi uite de dureri,
Umblă tot după petreceri, vînea:ă după pldceri.
Ei! dar cind vreau sd alerge pe dorita carierd,
Le pre pune soarta-n cale cite-o tristd barierd".

Precum vedem, scriitorul îşi asumă rolul <le critic faţă de petrecăreţi, iar pentru necă
va adopta o atitudine de sfătuitor binevoitor, ut:înd în preambul de o mică istorioară.
Mai mulţi oameni necăjiţi s-au dus la un filosof să-l întrebe „cum să scape de jugul
mare şi greu". Spunîndu-şi necazurile, fiecare se plîngea că ale lui sînt cele mai greu· de
suportat. Ascultîndu-i, filozoful le-a dat fiecăruia cite o cutie în care să-şi ascundă necazurile.
Cind toate cutiile au fost astfel aranjate, filozoful le-a propus necăjiţilor să-şi schimbe între
ei cutiile, însă nici unul n-a îndrăznit să ia cutia altuia, temîndu-se să nu nimerească peste
necazuri mai grele.
Pentru a răzbi asupra necazurilor, I. Popiliu recomandă lupta raţiunii pentru strunirea
simţurilor, modestia, precauţiunea, răbdarea „cu resignaţiune", pînă cind s-a putea ivi „fericita ocaziune care va să-i mîntuiască", ideologia sa nepermiţîndu-i desigur căutarea altor so-

jiţi

luţii.

Antitetic este prezentat de poet

şi

„amorul" :

„Ca sd zicem ceva nou, va fi destul prin urmare
Sd amintim cîteva din efectele-i contrare:
Amorul pre mulţi în lume îi fericeşte deplin,
Iar pre alţi i-i lortureazd şi îi umple de suspin;
Pe unii ii înzestrează cu cunună fericită,
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Iar pe alţii H 'striveşte şi li sfarmă-ntr-o clipită.
La mulţi tineri, juni şi june te presard-n cale flori,
Altora le umple sinul de al morţii reci fiori.
Unii juni văd toată lumea tn culoarea rozelor,
Iar alţi juni şi mtndre june se împuşcă din <llniOi'.
Să rezumdm mai pe scurt: amorul p·e bravi tncîntd,
Iar pre cei laşi îi dezgustă ... Amorul pre toţi i-avîntă
Pfn-la sferele şublime, însă dacă. nu grijesc,
1n pritpasţii triviale_ uşor se rostogoles.c''.
Cu ironie, simulînd lauda, poetul critică insistent „amorul din bal":
„Aştidar balul este acel lăudat izvor
De unde acum derivă enigmaticul amor ...
Cavalerii şi damele doresc să meargă la bal,
Pentru că balul produce amor artificial.
Toţi tinerii iubesc balul, pentru ce· să nu-l iubeascd?
!n bal au ei ocaziune ca să se fnsufleţească
La fapte mari şi nobile şi-n expresiuni brilante
Se deprind_ ei conversînd cu junele lor amante.
Cd damele iubesc balul,· nimenea să nu se mire,
Ele îşi fac de la bal cea mai mîndrd suvenire,
Ceva tainice şoptiri simţesc în inima lor ...
Dar nu ştiu de unde vin . . . de nu cumva din amor ..•
Balul este desigur un ce sublim ideal.
Cine să-l poată descrie în mod perfect şi reali'
Gingaşele domnişoare şi sprintenii cavaleri
Saltă-n joc şi saltă-n hani. şi îşi uită de dureri.
La bal mîndra fericire domueşte ca o regină.
Cei ce şi-au urît viaţa, aceia la bal să vină
Şi vor vedea cum că lumea „valea plîngerii" numită
E presărată cu roze şi e foarte sll'ălucită.
Lumea de la bal, vezi bine, fericire, bucurie,
La bal este-n abundenţă".

Ce înseamnă balul pentru săraci ne spune I. Popiliu fără ironie, subliniind contrastul
dintre „abundenţa fericirii" celor logaţi şi „schilo~da ~ărăcic, supărarrn şi năcazul ~i biata
simplicitate, de la bal sunt fără milă şi cu forţa alungate".
„Să vedem un cavaler, un tînăr pr~a iscusit" ne invită autorul atunci cînd începe să
zugrăvească portretul fizic şi moral al filfizonului, reYenind iarăşi la tonul de ironie. Acest
personaj „este de părere cum că <linsul e menit să-şi petreacă aici în lume şi să fie fericit,
care scop vrea să-l ajungă cu orice preţ, nesmintit".
Îngîmfat, plin de sine, îmbrăcat cu lux, se îndrăgostqte în aşa măsură incit este gata
să-şi piardă echilibrul psihic.

„El e mîndru ca Adonis şi foarte fin îmbrăcat,
Cu săgeata cea de au1· Cupido l-a săgetat / ... /
N-are stare şi-alinare, n-are pace un minut,
Din acel sublim moment de cînd mîndYa şi-a văzut.
Lumea toată penll'u dînsul e un haos desperat,
El e trist şi moms de cînd s-a amorezat;
N-are pace nici în somn."
mintal este evident în scrisorile sale de dragoste. Iată un fragment: „ScuniI Înseamnă a te iubi ... Te iubesc viaţa mea I Fără tine
un minut nu voi putea să esist, / Sfîrşitul mrn fără tine va fi tragic, va fi trist. / Nu pot,
nu pot fără tine un moment să mai trăiesc, I Fără de a ta iubire simţ că o să nebunesc I /
Aibi dar', zînă, îndurare de un june cavaler, / În genunchi îţi cer amor, te rog, spune-mi
pot să sper? / Mina ta plină de graţii o sărut de mii de ori !"
Domnişoara, primind înflăcărata scrisoare, o rupe în bucăţi pe care le aruncă. Filfizonul ui i-a mai rămas totuşi o speranţă: întîlnirea de la bal. Se pregăteşte febril, se im-

Dezechilibrul

său

pă domnişoară, pre tine a te ndea
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bracă fin, se pomădează, „cu inele se-nzestrează, dintre aceste inele va da unul suvenire
scumpei sale <lamicele. Cavalerul este gata şi îmbrăcat în parad!, în vestminte strălt:cite,
pare-ţi că l-ai scos din ladă."
Textul se întrerupe aici, urmarea nu a putut fi găsită. Fragmentul păstrat ne <lll totuşi
dreptul de a aprecia că· satira Năcazut'i şi petrecet'i se alătură celorlalte poezii satirice ele
care ne'am ocupat, avînd o tematică similară; ttatatl in spiritul concepţiei despre lume şi
viaţă. a lui Ioan Popiliu.
În poemul Un toast, Ioan Popiliu a introdus un pasaj în care critică unele moravuri .ale
tineretului corupt din vremea sa, care erau certaţi cu purtarea cuviincioasă, neglijmd obligaţiile morale şi sociale. Pentru îndreptarea acestora, poetul apelează "la inţelepciunea filozofului Pitagora care, „(dacă l-ar ierta cumva a morţii lege sigură), Să mai vină odată-n
lume, hei ! în multe ne-ar corege I / Dac-ar merge astăzi <linsul în orice societate, / Şi-ar auzi
cavalerii vorbind cite verzi-uscate. I Mai ales pe unii tineri, conversind fără prudenţă / De
a căror vorbe fuge ziua buna cuviinţă, / De s-ar duce el acuma să asculte pe la şcoale /
Şi-ar auzi cum studenţii înşiră la vorbe goale, / Fără cap şi fără coadă, / ba chiar vorbe
viţioase; I De s-ar duce să asculte pe 'nepoatele frumoase / Ale Evei, cind s-adună laolaltă,
povestim!, I Chihăind fără-ncetare, cite toate născocind. I Auzind pe toţi şi toate, el ar zice
despre ei: I - „Se ve<le că niciodată nu mi-au fost învăţăcei".
~
Poemul mai cuprir,de şi alte sfaturi moralizatoare. Scriitorul detestă pe „mi~ei". pe
„răutăcioşi", care sînt „kpra societăţii" şi care folosesc mijlocul de comunicare intre oammi,
limba, „numai pentru def,1imare", Iezind „onoarea" celor demni şi cuviincioşi.
În Lexiconul de com·enaţie întîlnim cîteva reflecţii prin care se condamnă unele abateri ele la normele morale. Cîteva eexmple:

„Apa este beutura cea mai bună pre pămînt.
Foarte mulţi oameni o beau; dînsa are un avînt:
Ciizd bei apă, nu porţi frică de viţioasa pricină,
Oricîtâ apă bei, nu te-mbeţi să cazi în tină."
Lăcomia,

goana

după

îmbogăţire

se"

asociază

cu alte vicii, nenorocindu-l pe om:

„.4 urui e un metal renumit şi sclipitoriit,
Conştiinţa multora se frînge prin el uşor."
„Banii sunt un instrument curios şi renumit
Cu care poţi să te-nalţi din nadir chiar în zenit.
Din zenit iar în nadir uşor poţi sd te scobori,
Fără frică de periclu, să-ţi frîngi oasele să mori ... "

În elaborarea aceste ilucrări, am fost animaţi de dorinţa de a aduce
o modestă contribuţie la cunoaşterea istoriei culturii sălăjene în perioada
187 5-1918.
Activitatea literară a lui Ioan Popiliu a satisfăcut în bună măsură
setea de cultură a contemporanilor săi, contribuind totodată la ţinerea
trează a conştiinţei naţionale a românilor transilvăneni aflaţi sub o presiune,
În acelaşi timp, scrierile lui Ioan Popiliu, scoase aici la lumină, ne
îndreptăţesc să afirmăm că poetul fost pătruns de o înaltă conştiinţă artistică.
El a fost un modest, dar curajos luptător pe frontul luptei pentru emanciparea a poporului român din Transilvania, al luptei pentru dreptate şi
libertate, un artist-cetăţean, cu vigoare ancorat în problemele vitale ale
epocii în care a trăit, cînd eforturile româneşti au culminat prin vigurosul
act acuzator al Memorandumului, devenit cunoscut lumii întregi în anul
1892. Autorul poemului Părinţii patriei poate fi deci considerat ca un
precursor al luptelor ulterioare, care au dus la Marea Unire din anul
1918.
IOAN OSIANU
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ANEXA
Ioan Popiliu, pilrinte preocupat ca urmaşii lui să devină oameni conştineţi de rostul
destinul lor în lume, le-a cultivat şi sentimente nobile, printre care şi sentimentul patriotic. Fili şi nepoţii lui invlţau cu drag poezii de ale sale cu acest conţinut. Una din acestea.
ajunsl pini la noi, este intitulatl Limbo mea, cu o structură facilă, muzicali, uşor de memorizat. Una din fiicele sale, Ana, cAsltorită Graur (1886-1972) recita poezii în faţa copiilor
şi nepoţilor ei, astfel cA s-a transmis din generaţie în generaţie. Un nepot al Anei a îmegistrat-o pe bandl de ma211etofon în 1971, cu un an înaintea repausilrii bunicii sale.Reproducem
aci poezia.
şi

LIMBA MEA
Un cîntec de veselie
Ce s-aude? O cintare,
De la mindra ciocîrlie.
Doamne fericită-i ea!
Cînta-şi dulce limba sa.
Eu nu sunt privighetoare
Nici pasăre cintătoare;
F.11. sunt copilă română
Si am limba mea străbună
De la Traian cel bătrîn
Păstrată la maica-n sin.
Maica cînd m-a legănat
Româneşte mi-a cîntat,
Româneşte mi-a doinit;

oriunde m-oi trezi
Limba maicii voi vorbi.
Chiar de-aş trăi zile grele
Nu-mi las limba maicii mele,
Că de m-aş lăsa de ea
Lege sfintă aş călca
Şi strămoşii din ţărină
Mi-ar striga: „- Nu eşti română!"
Iar un străin de-ar veni
Şi mi-ar zice: „- Vrei să fii
O fiinţă mai aleasă
Să-ţi laşi limba ta de-acasă?"
I-aş răspunde: „- Să mii faci impărăteasii,
Nu-mi las limba mea frumoasă!"
Şi
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The paper presents the life and activity of a forgotten poet from the region of Sălaj.
Horn in 1851 in the family of the Greek-Catholic priest Vasile Pop and of his wife
Maria Nistea, in the village of Cehal near by Tăşnad (Satu Mare County), Ioan was named
Popiliu by h.is schoolmaster in order to distinguish him from other pupils bearing the name
Pop. After finishing the primary school, he attended the secondary school in Beiuş between
1865 and 1873 and then studied theology in Budapest.
Being ordained in 1877, he preached first in the villages of Sig, Vilcău and then in
Marca, where he remained for 41 years.
During his studies, I. Popiliu assimilated a remarkable humanist culture which was
completed throughout all his life.
His writings have a criticai and obviously moralizing character. lntending his ideas to
be more convincing, he appeals to arguments offered by his earlier studies, frequently quoting
from the works of outstanding authors like Diogenes, Aesop, Horatio, Ovid, Pitagoras, Seneca
and others.
The folklore was one of the writer's concerns, too. As early as in his youth, he was
greatly interested in folk literature. Unfortunately, his rich folklore collection referred to
in some publications of that time has not been prescrved.
Among the readers of Transylvania, Popiliu had a good name as satirica! poet at a
time when Romanian literary manifestations were hindered by the authorities. This state
of affairs forced some gifted writers to look for more auspicious conditions beyond the Carpathians. In this way, I. Popiliu, together with other writers, contributed, with his modest
means, to answer to his contemporaries' thirst for culture and at the same time to keep
alive the national conscience of the Romanians of Transylvania, living under oppression.
The author of the poem Părinţii patriei (The Father of the Homeland) - the most extensive and important of his works - can he viewed as a forerunner of the later struggle that
finally led to the Great Unio11 in 1918.
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