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UN POH.THETAL SCHIITOHULUI IN TlNEHI'.:'Ţ'E
(DELAVHANCEALA 1 DE ANI DE LA NAŞTEF\E)
DE
G.ABHIELA
DHĂGOI
Un comentariu
asupraIit.era
lurii lui Delavraucea,
fie şi tutelatde pioşuui«,
nu poate
impiuge
elogiul
pinăla ultimele
luiconsecinţe.
Senzaţia
deinsatisracţic,
uneorifoarteaccentuată,
urmăreşte
pecititor,şinunumaipeceldeastăzi.Pentrucăceidintîicareausesizatdenivelărilo
operei,sancţionînd
insuficienţa
resurselor
şi inegalitatea
realizării,
au fost contemporanii
lui
DelavraIlcea.
Şi, totuşi,disponihi
lităţile, "proiceLul"
existenţei
lui Dclavrancca
propuneau
un spirit
multmaiviu,maimodern
decîtopera.Această
etapăbiografică,
tinereţea,
a fostdeseori
invocată
şi constrînsă
întotdeauna
să se întoarcăspreoperă.Întreviaţatrăit:'!şi viata ficţiuniiapar
relaţiieleconvergenţă
şi divergenţă
caredevinipotezeJecuudeîn elnalizacritică,dar cei doi
Lermcni
v-viaţă, operă- au şi dreptulla aut.onornizare.
Poatecă astfelceledouăipostaze,
deschise
liberunac{\!TC
cealaltă,îşi pot păstrainclivirl
ualitalea şi îşi pot modifica
unghiulde
proiecţiereciprocă.
Iudrepttndu-t.e,
deci,numaispreviaţalui Delavrancea,
descoperi
că,,de tapt., omul
Dclavrancea
a avuto singurăvîrstă,vîrstaunuiomtînăr.Daciiîncercisă-ischiţeziun portret,
liniiletindsă reiaşi să refacămereuun unicchip,"un portretal scriitoruluij.ntinereţe".Înţ.elegiapoică existenta
lui Delavrancea
s-a constituitIntr-ooperădesăvîrşit(\',
răscumpărtnd,
prinfrumuseţe
şi altitudine,
cealaltăoperă,literară,perfecti
bilăchiarşi înconstrinţ«
autorului
ei. "Fiinţ.ade hirtie",căutatăîn structurauneibiografii
de creatorde un.Holand
Barthes
, işi
semnalează
extremelediscret.
prezenţa,îşi estompează
cnnt.urru-ile
şi setopeşteinfluxulmai
puternic.maiintensşi maigeneros
al vieţii.
;
IntrareaIn scenăa lui Delavrancea
estespectaculoasă.
TtnărulLfăieştc
şi exprimă,intcnsificind
trăirea,o aventurămistuitoare,
a căutăriidesine.Imaginea
ajungela noiprinintermediulcorespondenţei,
texteceechivalează
euunjurnalundesintconsemnate,
vibrant,patetic,
tcnsionat,stăridespiritcontradictorii,
urmîndtraiectoria
sinuoasă
a uneiinLerogaţii
perpelue.
Esteacumin Delavrancea
o "rîvnăsălbatică",
o "pornire
furioasă"de cunoaştere
şi înţelegere
a naturiiumaneşi a naturiipropriieu deosebire.
Formulele
sîntpeneLranLe,
dovedind
supleţe
de gindireşi un timbruincitant,personal:nNuprintr-oanalizămigăloasă
de adunări,scăderi,
integrărişi diferenţieri
eleirnpresiuni
,-,-scrieel unuiprieten- am aiUIlS
a-mif'orrnain firea
meaimaginea.
echivalenta
existenţeitale,ci maimultprin cîtevatrăsurimari,liniidecăpeteniececonturează
valoarea
moralăa omului,intocmai
cumcitevaliniicurbe,traserepedeeu
cărbunele,
îi hotărăscvaloareamaterială"
*.
Delavrancea
pareîn aceastăclapămarcatde tristeţe,îndoialăşi dezgust,stăripe care
le decretează,
repetat,narcisiac,
dominante
alefeluluisăuelea fi : ,,0îndoialăcolosală
caremă
apasă,o nesiguranţă.
o neincredere
Innăscut
ă şi încleştatăprincunoştinţa
lumiialcătuie
firea
mea".Instalatin incerti
tudine,are doarcertitudinea
sfîşierii.Şi nu ezităsă-şipunădestinul
* Citatelevorfi daledupăBarbuDelavrancea,
Opere,
vol. IX, ediţieîngrijită,studiu
i ntroductiv,
noteşi variante,glosarşi bibliografie
deEmiliaŞt,Milicescu,
Bucureşti,
"Minerva",
1974.
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subsemnulacesteisfişicr].
Ofacelutr-omanierăapodictică,
cumsintatîteadintrealirtualiile
acesteifaze:"OJlllll
e acelaşi,celputindela douăzeci
deaniInsus,nusemaipoateschimba
In
fond,continuăaceeaşipotigăapueată,i nu-sipoaledC(,lllin\.i
Iireacu niciunpreţ.ClIdespre
111in(',
acelaşişi ncelasi
: îndoială
şi iarlndoia
lă,dezgust
.5iiar dezgust",
Avea23--2·1deani,seelutodel'inea.,să.lbatic",
.,b'l)'bar",
"hirsut".Sufletulii erao rană
deschisă,
pe careel însuşio ot.răven
şi o îngrijeael!egahivoluptnt
e. Arăta,cummărlurisr-ste,
"bruscheţe
în gesturi,o ncdomolire
harbarăîn vorbire".
Insurgunta
semanifestă
violent,at.uzel«
seîndreaptăîn trombănest.ăvililă
cătresf'ârtmător'ii
deidealuri:"Aiveacului
suntsarjal.uuii,
hoţii,pungasii,
ttrrtorii,omizile,
cari('aturile, ciocoii,
Ialiţ.ii,decrepillldinile,
hlestem'1ţii", Iese
la ivealăclocotul
uneimarienergii,
iar'"patimaele-alupta"seconturează
deocamdată
caopţiuuc
In sine.Obiectul
acesteioptiunitransparemaidegrahiî
ca "ideal",
in bunătradiţiepaşopfista :
"totuşiidealuleleţară,de colectivitate,
de năzuinl.ă
socială.tieluptăpentrubineleCOIIlUll,
de
mîndrienaţională,
acestidealjJ sim]eLU)]
mildcşleuptă, mă:xP\.ă,
măaprinde",Sîntproiecţ.ii
majore,dezvăluind
unprofilmoralşi o vocatiedecăuzaş,Insprijinul
intrupăr+i
aspiratii
lorsale,
Delavruncea
aducecredinţaîn muncă.
şi în cinste,valoristabilizatoare,
moştenite
elela ai să:
şi invocateeu demnitate
: "Alnmoştenitpe tata: p,lmi-alăsatsărăciaşi cinstea;mi voit-se
s8-1dauderuşine".
Accesele
elemizantropie
trec:ăstfelîn plansecund,ca tcriuiliste,treci\loHI'C
formede juvenilitate.
Autoportretul,
reluatobsedant,
începesă-şiprecizeze
liniile.în pofidavehemcn\ei
uliludiniişi a tonalit.ăţii,
tînărultindea.nutocmaiin secret,şi spre altceva.O scrisoare,
adresaLi"!
la aceastăvremeluiDuiliuZamfirr.scu,
trimitl'la aeei"altceva"menitsi"!
limpezească
triîsăturile
lucătu]Jml'iale chipului:"Oricîtdepreţ.jos
ar Ii bloculdincaresuntUlial,suntnumaidăltuit,
nu amşi daliilcşi lustruItău, nu amnieiovalulgesturilor
laIc.,niciduIceaţ.a
convingM.oare
a
expresiilor
tale,Iliciscninulşi echilibrul
l:3reformează
eUl'ucle.ful
esenţialalfiriitale".
înpIinăcrizăa dezllădejdii,
intervine,
sevede,eonşliitlţa
uneimisiuni
ieşitedincomun,
sugerillduse
Cf\şausal'caliz{u'ii
ei al'fi mIclimatprielnic,
seeuriZLIIlt.
carcar produceo echili
hrarea personalitătii.
Sîntl'ăsturrwl:e,
cleci,"udevăruri"
tranşante,înlocuite,
la felcle.tranşant,
prinaltele:"numaiiluziileşi credint.a
!lasebărbăţiaÎn om.Indoialaşi dezgustul
suntsimţiri
nelrelJnice".
Ceţ.mile
nuseindepăl'Lasertl
încă("Fiarele
sălbatice
sejigi"!resc
cîndpreasuntmiu
gîiate"),
ezitareapersistă.
caşiteamademrejeleuneinoiiIu?ii: "Ei,dacătoţioamenii
arIi mai
aşa,daeănu toţi, celpuj.inmajoritatea,
ei, da, aş înţelegeşi eu siguranţa,n{ldejdea.
Iinişlea,
bunătatea,dare greucecel'cu,e o ulopie.,
lumeae Cluna fost,şi eutot eu".
TrHversase
aceastălungăstaredepresivă
p:lsLrîncl
mereu()puntecareIIkga de ceilalţi,
I1USe.
a))andollase
niciUllmomentapaliei,neputintei.
Nll·1părăsisesenlimentul
răspunderii
faţă de destinulsău,întrevăzut
- să fie doarUllorgoliunI tineretii'1-- Într-uIlorizontlarg.
Destinulliteraresteproiectatoarecummarginal.Sel'iitorul
poatefi depistatnumaiîn acest
cpist.olier,
oriîn artkoIele.
trilllbedela Parispentrua fi publicate
în revistele
diuţarii.Pcntl'll
Dclavraneea
scrisulesLedeocamdat{l
nevoiede comunicare,
de confesiune.
Ideeade ficţ.iune,
delumecreatăseinsinuează
cevamaitirziu.Iarinsatisfacţ.iile
deacumsîntmaipuţinalescrii
turului,cît aleeeluicarerefuzăizolareaşi vedeÎn scriso posibilitate
de salvare.Dclavrancea
arco propensiune
structul'ali"!
sprecomuniune
elisemenii
i seculpabiJizeazil
maiîntîiel Însuşi
deimperfec1ia
dialogului
:"să tot spui.,filrăa măopri,zi şi lloapte,n-Hşreuşisăspuitol: sunt
mni.multdecltpolesprima
şi esprilIl
atît depalid,atît eleimperfect,
atiLdecosteliv,
căîmivine
să rupfiecerîndşi să al'Zîn gItfiececuvînt".
Pentruo fireea aceasta,însingurarea
ar fifostprobabil
opedeapsă
inSllportahilă.
Resurse
tumultuoase
decăldură,dedevotiune
seridicădinÎntreaga
safiinţ.ă."Dezgustul",
departedea fi
fostpăgllhitor,
d(vastator,prolejasc,
degajase
acelspaţiual bunătălii,al generozităţ.ii,
nIpriec
lCIlici
şi dragostei.
în modelarea
personalităţii
lui Delavrancea,
acesteforţeau intratInjocîn
modesenţial.
Acum,1npragulunorspedaculal'e
experiente
eleompublic:,
şi.maitîrziu,dud esl.etm
poviî.rat
de l'esponsabilităli
şi Înpliu:]glorieliterară,Delavraneea
parecătr{tieşte
cu adevărat
numaielndse poatediiruialtora.Patetic,fărărezerve,
fiîl'ăcCllzură,
total.Tl'ăs;lturi
tl'cel]
te,
!.ncazulliteraturiilui Delavl'ancea,
In registrulminllsurilor
de valoHre
eOllstituie
pentruom
calităţi,aprecia
le ea atarede contemporani.
"Oridaitol, ori sporeşlinumărulşarlatanilor",
spunelmdevaDelavrancea.
Iar în viaţadetoatezilele,"risipitorul",
cumII llUItlea
Vlalmţă,
păreauneorichiarill(li·
fcrent,neintcl'csat
clereciprocitatea
sentimentelor
("]Trie-mi
pasăaşadepuţindadimii.iuheşte
acelpe carc-IiuIJese").
In timpce Caragiale
nu-şiputeal'cpl'irna
rnalililli il Înconcleia
pe
Delavrancea
într-osel'i.soare
devenităullerio)'eelebră.,
lirislIlll.l
acestuiadin urmăse l'cvi'irsa
abundent,
dezlălItuit:
"mie dordetine,de nasultău impertinent.
de buzata dejosviolen1il,
dehuzata desusohraznicii,
de ochelul'i·-ochii
tăi diH!Jo!iCspirituali.rvli-edor de inimaşi
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decapultău".E uşordepresupus
cumvafi primitprietenul
stabilitla Berlinascrncnca
dovezi
deimpetuoasă
tandreţe.Dclavranccn
ştia de altfelh ce se poaleaşteptaşi îşi Încheiamisiva
cu un avertisment
: "Sănu riziI Dealtele,cJa- şi am 11l1l11.e,
de asta,1111".
CII.despreuniversul
"casnie"
al luiDelavra
ncea.şiaicizeitiiţ.ile
tlllel:.uc
s1ntgenerozitatea
şi dăruirea.
Ceeacepoatetrecedreptmediocră
viaţădefamilie.stîrnindzÎmblcîngăduitoare
..
păreasăfieo caledeprelungire,
priniubire,a Liucret.ii.
In asemenea
climatsolar,Maryu,soţia
lui Delavrancea,eslevâzutăea iubitaunică,adulat.ăfărăIrtce
l.are, copleşi
lă de un potopde
sublime
naivităţişi eandori.
Dclavrancca
ser{'Îllclră.gosteşle
dinnouşi dinnoudeaceastăfiinţă
care,la riudu-i.parcsă1 fi scăpatdeîndoieli
şi complexe,
"Şiaveamnevoie,o nevoieintimlegatăcu existenţameaînsăşi,ca să-ţ.iscriu,să ţi vorbescşi seriosşi În glumă,să trupăt-tăşesc
cu tinetoateimpresiile
mele,să măsimţ.lîngătine".FUndurile
sîntscrisetirziu,după1900şi
concentrează
în flnidullor pocmatic
parrumuluşordesuetal uneiiubiriromantice
şi romanţioasecareil durato viaţă.
Cadesprinsă
dinpaginile
uneiliteraturidealtădatăesteşilegăturadintrepărinţişi V]{IS'
tarelelor,celepatrufiice,Cclla,Bcbs,Nicnlina
şi HenrietaDelavrancea.Săpart.icipi
la viaţa
copiilor
pînăla identificare,
să ai resursepentrua întreţineunfluxdecontinuă
tandreţeşi gingăşice o performanţă
pe caredoarun sentimental
de Ialialui Dr-luvrnnena
o putearealiza:
"Adevărul
e eliuneoripierdsimţulexistenţei
melcpropriişi măsimţexistîndnumaifiindcăştiu
căexista
ţi voi".Desigur
cuînaceastăiubireintraşigrijiipentrudescoperirea
şicultivarea
chemării
fiecăruicopil,Delavrancca
deschidea
şi închideaun dialogcucuvintede alintde o imaginaţie
neistovită
("V011S
etesle genledela gâterie"--iar fi spusun prietenfrancez),darcopiiierau
tndrumaţ.i
şi tnsoţiţiInlecturile
lor,stimnlatisă-şicultiveintcligenţn,
sensibilitatea,
imaginaţia.
Tată!trimitemicicadouricolegelor
Ccllei,
la Paris,estepasionatde "dramele"
lor descolăriţc,
şi,Inacelaşitimp,îşiinvităfiicala adevărate
colocvii
epistolare
despremuzică,
pictură,literatură.Deaiciparesă sefi ridicatf'rum
useţ.cadeosebită
a st.irpcilui Delavrancea.
Era mindru,
bunăoară,
desuccesele
Cellei,
depluralitatea
aptitudinilor
ei.:"Eaimiverificăvecheaşi nestrămutatamea cl'cdinj:ă:
adC1Jăralu{
talenl,originalşi mare, o f'igllrâi'ntoatcdÎ!ccţiile"
(s.n.).
în relaţiiledintreceidoidomnesc
discreţia
şi scninătatea,atitudinilefireşti,uimitoare
dacăle
comparăm,
depildă,cuorgoliile
ultimilor
doiIIasdeu,tală şifiieă.Pînăşi gloriaproprieli pare
lui DeJavrancea
o uşuraticăvanitate("prostii!"-. repetăîn cîtevarînduri).
Acestfel de a fi nu era unulpreadesîntîlnitniciîn epocaaceeH.
tnL],Ull
anumesens,
Delavrancea
păreacă a aflattainatrăiriifrumoase.
"Tata-- spuncCellaDelavrancea
- şi-a
păstratneBtins
izvorulde bunătateşi dragostea
penLru
frumos".Deaceea,schimbal'ca,
prin
trecereaanilor,nua adusClIsinedeteriorare,
golsllfletesc.
"Caracterul
pltrintclui
meu- adăuga
CellaDelavrancea
- eraasemenea
rmlrii,1nveşnieaei mişcare.
Nervos,
impresionabil,
generos,
frcmătillel
veşnicînapărarea
uneicauzepeearc()socoteademnudea i sesacrifica,
nu·şiprecupe··
tea niciodatăavintulşi nu se preocupa
de oboseala
fireascăa unuiol'gal}i,4m
caretrăiaintr o
veşnică.
teusiune".
Despre"oboseala
firească"datoratătrăiriiintense"
estlevorba,nu despre
lmbătrlnire.
'
CăciDeJa
vranceaa fost,cumsugeraSadoveanu,
"maialeso il\imă".Dacăi-ar maifi
fostdatăo viaţă.arfi scris,poate,altculllsau,poate,arfi pielat.SigurestedoarcăDelavrancea,
omcarear fi pututrostiorie!ndacelgîndeu toaLesensurile
deschisejspre
lume,semnatMarin
Preda,"dacădragoste
nue.nimic;
IlUel", al'fi trăitdinnou['şaCllm
a tI:ăit.Via(aluiDeh1Vraneea
stă deasupra
orieăre.i
critici,ceeaceC11
operaluiliterar!lnu se lnLlrnpliî.
Şiaceaslapentrucă
omulşi-apăstratllcdegradală,
de auii de Împrejurări,
tinereţea.

