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VIOREL HORJ LA ORA LUPULUI 

Prof. Dr. Maria VAIDA 
 

El e poetul, poetul-aristocrat. Se numeşte Viorel Horj. Acum 
odihneşte în cimitirul din Drăgăneşti, acolo unde prietenii îl pot găsi 
uşor, pot să-i ceară sfatul, să-i întindă cupa cu vin în lumina soarelui 
sau în razele lunii. Iar ei vin, aproape în fiecare an, pe rând, rostesc 
in memoriam câteva cuvinte, dar niciodată nu găsesc farmecul 
vorbelor pe care Viorel îl avea. Era neîntrecut, şlefuia cuvintele până 
străluceau ca nestematele... 

Şi iar a fost o binecuvântată zi senină şi un soare blând, 
primăvăratec ce-şi reflecta razele în bronzul statuii, unde chipul 
poetului se înălţa falnic, privind lumea de pe piedestalul soclului 
său, aşa cum a privit-o şi în timpul vieţii, cu un aer aristocratic, 
mândru de nobleţea originii sale ţărăneşti pe care a afişat-o prin 
lume, oriunde a umblat, cu demnitate. 

Am rememorat în gânduri şi cuvinte calde viaţa sau opera 
scriitorului, momentele irepetabile petrecute alături de cel care 
asculta „Strigătul de sub rouă” sau medita la „Imposibilul zbor de la 
cuib”, care colinda meleagurile natale, căutând cu perseverenţă zeiţa 
inspiraţiei la „Izvorul din Gâtaş”, asemeni prinţului din Levant, 
„mistreţul cu colţi de argint”… 

Poetul ne privea cu zâmbetu-i uşor, parcă aievea, de pe soclul 
statuii, scăldat în lumina amiezii şi aureolat de razele soarelui, în 
muzica susurătoare a Crişului Pietros, grăbindu-se la întâlnirea cu 

Crişul Negru în locul numit „Dulbina lui Nica” şi evocat cu atâta nostalgie: „…în zilele de toamnă de o 
transparenţă ireală, când în liniştea fără început şi fără de sfârşit, se putea auzi chiar respiraţia zeilor, 
luciul de apă părea un ochi deschis spre celălalt tărâm” (Imposibilul zbor de la cuib, p. 104). 

Cu acest ochi ne privea Viorel Horj în momentele de atunci, dar aşa ne priveşte şi acum: cu 
seninătate, reflexiv, zâmbind îngăduitor la gafele unor vorbitori copleşiţi de emoţie, lăsându-ne impresia 
că a plecat abia la „ora lupului” să colinde pe valea plângerii în căutarea prietenului său, poetul Gheorghe 
Pituţ, el, un nou Enkidu… până la Sălişte, la o azvârlitură de băţ! Şcoala din Drăgăneşti îi poartă numele, în 
parcul din faţa ei s-a aşezat pentru eternitate bustul scriitorului care s-a reîntors la cuib. Salve, Magister! 
Ştiai că eşti aşteptat: Mă mai aştepţi la poartă, mamă?/ Soseşte el, a bună samă!/ Torcându-ţi gândul 
presupus/ Te uiţi prin sat în jos şi-n sus// Scuipi pe nepoţi să nu-i deochi,/ Pui mâna streaşină la ochi/ Şi c-o 
supremă încordare/ Priveşti chiar dincolo de zare.//Se cuibăreşte ziua-n pom/ Pe drum – ţipenie de om,/A 
mai rămas să-ţi poarte veşti/ Bâta în care te propteşti.// Tovarăş, reazem la nevoi/ Până la poartă şi-napoi./ 
Te-ai rezemat de ea şi-n gând/ De-atâta vreme aşteptând,// Încât la poarta de intrare/ S-a şi făcut o groapă 
mare./ Mi-e teamă c-am să cad în ea/ ‘Nainte de-a te revedea. (Rânduri pentru mama).Toată viaţa o voce 
tainică, un duh al pământului îi şoptea în ureche faptul că n-are nicio şansă să se fixeze în altă parte. Zborul 
de la cuib nu i-a fost îngăduit decât pe mici distanţe. A făcut clasele elementare şi medii în Liceul „Samuil 
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Vulcan” din Beiuş. Apoi a devenit student al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, dar mereu s-a întors la vatră 
pentru că ea, vatra, trebuia bătucită până iese izvorul, în opinia sa. 

Poetul Viorel Horj a debutat în ziarul „Crişana” din anul 1960 cu versuri, iar în 1976 a obţinut 
premiul revistei literare „Luceafărul” pentru poezie. Activitatea sa literară s-a materia-lizat în poezie, 
proză, eseuri, cronici dramatice şi cronici de arta plastica. Bibliografia operei însumează aproape 400 de 
titluri. A colaborat la revista „Familia” din Oradea şi la alte publicaţii cultural-literare din ţară: „Tribuna”, 
„Luceafărul”, „Argeş”, „România Literară”, „Steaua” ş.a. 

Până în prezent a publicat sau i s-au publicat postum următoarele volume: 
1. Rememorări, Editura Facla,1979 în vol. colectiv Ofranda vocalei, (versuri) 
2. O mie de lucruri, Editura Facla, 1980 (versuri); 
3. Muntele acvilelor, Editura Cogito, 1992 (versuri); 
4. Vestitorul din amurg (proza), 1995: 
5. Calul troian, 2000 (roman); 
6. Teodor Neş (Micromonografie); 
7.Octavian Goga (Micromonografie), Oradea, 2001 
8. Imposibilul zbor de la cuib, în 2004 (proză) 
9. Strigătul de sub rouă, 2005 (postum, versuri) 
10. O mie de lucruri. Calendar, Ediţie bilingvă, versiunea franceză de Constanţa Niţă cu 

ilustraţii realizate de elevii şcolilor „Dimitrie Cantemir” şi „Alexandru Roman” din Oradea. 
Omul Viorel Horj avea o vastă cultură, dobândită în şcolile prin care a trecut, dar şi prin pasiunea sa 

pentru literatura Antichităţii latine. Mereu în căutarea izvoarelor purităţii, ale frumosului, ale culorilor, 
dovedea o memorie infailibilă, recitând ore în şir poezii din clasicii latini sau din poeţii noştri unor prieteni 
capabili să guste astfel de plăceri intelectuale. 

În anul 1998 a susţinut examenul de titularizare pe post de lector universitar la Facultatea de Arte 
din Oradea, unde a predat cursul Psihologia cuvântului, formei şi culorii. În perioada 1998 – iulie 2004 a 
fost lector universitar la Facultatea de Arte Vizuale a Universităţii orădene, etapă în care şi-a pregătit şi 
teza de doctorat, pe care din păcate... 

A fost coautor al mai multor manifestări judeţene importante, unele cu deschidere naţională, chiar 
înainte de anul 1990, printre altele, a susţinut iniţiativa redactorilor revistei „Familia” şi a conducerii ATM 
Bucureşti de organizare a Săptămânii Teatrului Scurt (prima ediţie 1976). 

A stabilit relaţii între Filarmonica orădeană şi instituţii de profil din Italia, unde a ajuns la neamuri 
(avea o mătuşă care apărea şi la Drăgăneşti din când în când), dar şi ca mesager cultural. Profesorului şi 
poetului Viorel Horj i s-a acordat Titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Oradea” – post mortem. 
Cui prodest? Ar spune magistrul. Înnobilat de arta sa lirică, Viorel Horj nu avea nevoie de măriri: el era 
regele cuvintelor. Noi vom vedea prin ochii săi lumina blândă care scaldă satul, miliardele de stele care 
luminează bolta, ochiul lui Dumnezeu coborât pe pământ în adâncul Crişului Pietros, forma pietrelor şi 
culoarea ierbii, frumuseţea izvoarelor şi vorba înţeleaptă sau poznaşă a bătrânilor satului, tristeţea sau 
bucuria timpului care n-a mai avut răbdare cu omul, iubirea sa pentru acest mirific loc scăldat în veşnicie: 
satul Drăgăneşti care poartă, iată, în glas sunetul dragostei şi nu al lacrimei, cum spunea poetul Lucian 
Blaga despre Lancrămul natal... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


