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UN POH.THET AL SCHIITOHULUI IN TlNEHI'.:'Ţ'E 
(DELAVHANCEA LA 1 DE ANI DE LA NAŞTEF\E) 

DE 

G.ABHIELA DHĂGOI 

Un comentariu asupra Iit.era l uri i lui De lavraucea, fie şi tutelat de pioşuui«, nu poate 
impiuge elogiul pină la ultimele lui consecinţe. Senzaţia de insatisracţic, uneori foarte accentuată, 
urmăreşte pe cititor, şi nu numai pe cel de astăzi. Pentru că cei dintîi care au sesizat denivelărilo 
operei, sancţionînd insuficienţa resurselor şi inegalitatea realizării, au fost contemporanii lui 
Dela vra Il cea. 

Şi, totuşi, disponihi lităţi le, "proiceLul" existenţei lui Dclavrancca propuneau un spirit 
mult mai viu, mai modern decît opera. Această etapă biografică, tinereţea, a fost deseori invocată 
şi constrînsă întotdeauna să se întoarcă spre operă. Între viaţa trăit:'! şi viata ficţiunii apar 
relaţii ele convergenţă şi divergenţă care devin ipoteze Jecuude în el naliza critică, dar cei doi 
Lermcni v- viaţă, operă - au şi dreptul la aut.onornizare. Poate că astfel cele două ipostaze, 
deschise liber una c{\!TC cealaltă, îşi pot păstra i nclivirl ua li tal ea şi îşi pot modifica unghiul de 
proiecţie reciprocă. 

Iudrepttndu-t.e, deci, numai spre viaţa lui Delavrancea, descoperi că, ,de t apt., omul 
Dclavrancea a avut o singură vîrstă, vîrsta unui om tînăr. Dacii încerci să-i schiţezi un portret, 
liniile tind să reia şi să refacă mereu un unic chip, "un portret al scri itoru luij.n tinereţe". În- 
ţ.elegi apoi că existenta lui Delavrancea s-a constituit Intr-o operă desăvîrşit(\', răscumpărtnd, 
prin frumuseţe şi altitudine, cealaltă operă, literară, perfecti bilă chiar şi în constrinţ« autorului 
ei. "Fiinţ.a de hirtie", căutată în structura unei biografii de creator de un.Holand Barthes , işi 
semnalează extrem ele discret. prezenţa, îşi estompează cnnt.urru-ile şi se topeşte in fluxul mai 
puternic. mai intens şi mai generos al vieţii. ; 

Intrarea In scenă a lui Delavrancea este spectaculoasă. Ttnărul Lfăieştc şi exprimă, in- 
tcnsificind trăirea, o aventură mistuitoare, a căutării de sine. Imaginea ajunge la noi prin inter- 
mediul corespondenţei, texte ce echivalează eu un jurnal unde sint consemnate, vibrant, pa tetic, 
tcnsionat, stări de spirit contradictorii, urmînd traiectoria sinuoasă a unei inLerogaţii perpel ue. 
Este acum in Delavrancea o "rîvnă sălbatică", o "pornire furioasă" de cunoaştere şi înţelegere 
a naturii umane şi a naturii proprii eu deosebire. Formulele sînt peneLranLe, dovedind supleţe 
de gindire şi un timbru incitant, personal: nNu printr-o analiză migăloasă de adunări, scăderi, 
integrări şi diferenţieri ele irnpresiuni ,-,- scrie el unui prieten - am ai UIlS a-mi f'orrna in firea 
mea imaginea. echivalenta existenţei tale, ci mai mult prin cîteva trăsuri mari, linii de căpe- 
tenie ce conturează valoarea morală a omului, intocmai cum citeva linii curbe, trase repede eu 
cărbunele, îi hotărăsc valoarea materială" *. 

Delavrancea pare în această clapă marcat de tristeţe, îndoială şi dezgust, stări pe care 
le decretează, repetat, narcisiac, dominante ale felului său ele a fi : ,,0 îndoială colosală care mă 
apasă, o nesiguranţă. o neincredere Innăscut ă şi încleştată prin cunoştinţa lumii alcătuie firea 
mea". Instalat in incerti tudine, are doar certitudinea sfîşierii. Şi nu ezită să-şi pună destinul 

* Citatele vor fi dale după Barbu Delavrancea, Opere, vol. IX, ediţie îngrijită, studiu 
i ntroductiv, note şi variante, glosar şi bibliografie de Emilia Şt, Milicescu, Bucureşti, "Minerva", 
1974. 
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sub semnul acestei sfişicr]. O face lut r-o manieră a podictică, cum sint atîtea dintre alirtua liile 
acest ei faze: "OJlllll e acelaşi, cel putin de la douăzeci de ani In sus, nu se mai poate schimba In 
fond, continuă aceeaşi potigă apueată, i nu-si poale dC(,lllin\.i Ii rea cu nici un preţ. ClI despre 
111in(', acelaşi şi ncelasi : îndoială şi iar lndoia lă, dezgust .5i iar dezgust", 

Avea 23 --2·1 de ani, se elutodel'inea.,să.lbatic", .,b'l)'bar", "hirsut". Sufletul ii era o rană 
deschisă, pe care el însuşi o ot.răven şi o îngrijea el! egahi voluptnt e. Arăta, cum mărl urisr-ste, 
"bruscheţe în gesturi, o ncdomolire harbară în vorbire". Insurgunta se manifestă violent, at.uzel« 
se îndreaptă în trombă nest.ăvililă către sf'ârtmător'ii de idealuri: "Ai veacului sunt sarjal.uuii, 
hoţii, pungasii, ttrrtorii, omizile, cari ('a turi le , ciocoii, Ia liţ.ii, decrepillldinile, hles te m '1 ţii", Iese 
la iveală clocotul unei mari energii, iar' "patima ele-a lupta" se conturează deocamdată ca opţi uuc 
In sine. Obiectul acestei optiuni transpare mai degrahiî ca "ideal", in bună tradiţie paşo pfist a : 
"totuşi idealul ele ţară, de colectivitate, de năzuinl.ă socială. tie luptă pentru binele COIIlUll, de 
mîndrie naţională, acest ideal jJ sim] eLU)] mil dcşl eu ptă, mă :xP\.ă, mă aprinde", Sînt proiecţ.ii 
majore, dezvăluind un profil moral şi o vocatie de căuzaş, In sprijinul intrupăr+i aspiratii lor sale, 
De la vruncea aduce credinţa în muncă. şi în cinste, valori stabilizatoare, moştenite ele la ai să: 
şi invocate eu demnitate : "Aln moştenit pe tata: p,l mi-a lăsat sărăcia şi cinstea; mi voit-se 
s8-1 dau de ruşine". Accesele ele mizantropie trec: ăstfel în plan secund, ca tcri ui liste, treci\loHI'C 
forme de juvenilitate. 

Autoportretul, reluat obsedant, începe să-şi precizeze liniile. în pofida vehemcn\ei u l i l u- 
dinii şi a tonalit.ăţii, tînărul tindea. nu tocmai in secret, şi spre altceva. O scrisoare, adresaLi"! 
la această vreme lui Duiliu Zamfirr.scu, trimitl' la aeei "altceva" menit si"! limpezească triîsăturile 
lucă tu]Jml'i ale chipului: "Oricît de preţ.jos ar Ii blocul din care sunt Ulial, sunt numai dăltuit, 
nu am şi daliilc şi lustruI tău, nu am niei ovalul gesturilor laIc., nici duIceaţ.a convingM.oare a 
expresiilor tale, Ilici scninul şi echilibrul l:3re formează eUl'ucle.ful esenţial al firii tale". 

înpIină criză a dezllădejdii, intervine, se vede, eonşliitlţa unei misiuni ieşite din comun, 
sugerillduse Cf\ şa usa l'caliz{u'ii ei al' fi mI climat prielnic, seeuriZLIIlt. carc ar produce o echili 
hrare a personalitătii. Sînt l'ăsturrwl:e, cleci, "udevăruri" tranşante, înlocuite, la fel cle. tranşant, 
prin altele: "numai iluziile şi credint.a !lase bărbăţia În om. Indoiala şi dezgustul sunt simţiri 
nelrelJnice". Ceţ.mile nu se indepăl'Lasertl încă ("Fiarele sălbatice se jigi"!resc cînd prea sunt miu 
gîiate"), ezitarea persistă. ca şi teama de mrejele unei noi iIu?ii : "Ei, dacă toţi oamenii ar Ii mai 
aşa, daeă nu toţi, cel puj.in majoritatea, ei, da, aş înţelege şi eu siguranţa, n{ldejdea. Iinişlea, 
bunătatea, dar e greu ce cel' cu, e o ulopie., lumea e Clun a fost, şi eu tot eu". 

TrHversase această lungă stare depresivă p:lsLrîncl mereu () punte care II kga de ceilalţi, 
I1USe. a))andollase nici Ull moment apaliei, neputintei. Nll·1 părăsise senlimentul răspunderii 
faţă de destinul său, întrevăzut - să fie doar Ull orgoliu nI tineretii '1 -- Într-uIl orizont larg. 
Destinul literar este proiectat oarecum marginal. Sel'iitorul poate fi depistat numai în acest 
cpist.olier, ori în artkoIele. trilllbe de la Paris pentru a fi publicate în revistele diu ţarii. Pcntl'll 
Dclavraneea scrisul esLe deocamdat{l nevoie de comunicare, de confesiune. Ideea de ficţ.iune, 
de lume creată se insinuează ceva mai tirziu. Iar insatisfacţ.iile de acum sînt mai puţin ale scrii 
turului, cît ale eelui care refuză izolarea şi vede În scris o posibilitate de salvare. Dclavrancea 
arc o propensiune structul'ali"! spre comuniune eli semenii i se culpabiJizeazil mai întîi el Însuşi 
de imperfec1ia dialogului :"să tot spui., filră a mă opri, zi şi lloapte, n-Hş reuşi să spui tol: sunt 
mni. mult declt pol esprima şi esprilIl atît de palid, atît ele imperfect, atiL de costeliv, că îmi vine 
să rup fiece rînd şi să al'Z în gIt fiece cuvînt". 

Pentru o fire ea aceasta, însingurarea ar fi fost probabil o pedeapsă inSllportahilă. Resurse 
tumultuoase de căldură, de devotiune se ridică din Întreaga sa fiinţ.ă. "Dezgustul", departe de a fi 
fost păgllhitor, d( vastator, prolejasc, degajase acel spaţiu al bunătălii, al generozităţ.ii, nI priec 
lCIlici şi dragostei. în modelarea personalităţii lui Delavrancea, aceste forţe au intrat In joc în 
mod esenţial. 

Acum, 1n pragul unor spedaculal'e experiente ele om public:, şi. mai tîrziu, dud esl.e tm 
poviî.rat de l'esponsabilităli şi În pliu:] glorie literară, Delavraneea pare că tr{tieşte cu adevărat 
numai elnd se poate diirui altora. Patetic, fără rezerve, fiîl'ă cCllzură, total. Tl'ăs;lturi tl'cel] te, 
!.n cazul literaturii lui Delavl'ancea, In registrul minllsurilor de valoHre eOllstituie pentru om 
calităţi, aprecia le ea atare de contemporani. "Ori dai tol, ori sporeşli numărul şarlatanilor", 
spune lmdeva Delavrancea. 

Iar în viaţa de toate zilele, "risipitorul", cum II llUItlea Vlalmţă, părea uneori chiar ill(li· 
fcrent, neintcl'csat cle reciprocitatea sentimentelor ("]Trie-mi pasă aşa de puţin dadi mii. iuheşte 
acel pe carc-I iuIJese"). In timp ce Caragiale nu-şi putea l'cpl'irna rnalilill i il Înconcleia pe 
Delavrancea într-o sel'i.soare devenită ullerio)' eelebră., lirislIlll.l acestuia din urmă se l'cvi'irsa 
abundent, dezlălItuit: "mie dor de tine, de nasul tău impertinent. de buza ta de josviolen1il, 
dehuza ta de sus ohraznicii, de ochelul'i·-ochii tăi diH!Jo!iC spirituali. rvli-e dor de inima şi 
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de capul tău". E uşor de presupus cum va fi primit prietenul stabilit la Berlin ascrncnca dovezi 
de impetuoasă tandreţe. Dclavranccn ştia de altfel h ce se poale aştepta şi îşi Încheia misiva 
cu un avertisment : "Să nu rizi I De altele, cJa- şi am 11l1l11.e, de asta, 1111". 

CII. despre universul "casnie" al lui Delavra ncea. şi a ici zeitiiţ.ile tlllel:.uc s1nt generozitatea 
şi dăruirea. Ceea ce poate trece drept mediocră viaţă de familie. stîrnind zÎmblc îngăduitoare .. 
părea să fie o cale de prelungire, prin iubire, a Liucret.ii. In asemenea climat solar, Maryu, soţia 
lui Dela vrancea, esle vâzută ea iubita unică, adulat.ă fără Irtce l.a re , copleşi l ă de un potop de 
sublime naivit ăţi şi eandori. Dclavrancca se r{'Îllclră.gosteşle din nou şi din nou de această fiinţă 
care, la riudu-i. parc să 1 fi scăpat de îndoieli şi complexe, "Şi aveam nevoie, o nevoie intim le- 
gată cu existenţa mea însăşi, ca să-ţ.i scriu, să ţi vorbesc şi serios şi În glumă, să trupăt-tăşesc 
cu tine toate impresiile mele, să mă simţ. lîngă tine". FUndurile sînt scrise tirziu, după 1900 şi 
concentrează în flnidul lor pocmatic parrumul uşor desuet al unei iubiri romantice şi roman- 
ţioase care il durat o viaţă. 

Ca desprinsă din paginile unei literaturi de altădată este şi legătura dintre părinţi şi V]{IS' 
tarele lor, cele patru fiice, Cclla, Bcbs, Nicnlina şi Henrieta Dela vrancea. Să part.icipi la viaţa 
copiilor pînă la identificare, să ai resurse pentru a întreţine un flux de continuă tandreţe şi gin- 
găşic e o performanţă pe care doar un sentimental de Ialia lui Dr-luvrnnena o putea realiza: 
"Adevărul e eli uneori pierd simţul existenţei melc proprii şi mă simţ existînd numai fiindcă ştiu 
că exista ţi voi". Desigur cu în această iubire intra şi grijii pentru descoperirea şi cultivarea chemării 
fiecărui copil, Delavrancca deschidea şi închidea un dialog cu cuvinte de alint de o imaginaţie 
neistovită ("V011S etes le genle de la gâterie"-- i ar fi spus un prieten francez), dar copiii erau 
tndrumaţ.i şi tnsoţiţi In lecturile lor, stimnlati să-şi culti ve intcligenţn, sensibilitatea, imaginaţia. 
Tată! trimite mici cadouri colegelor Ccllei, la Paris, este pasionat de "dramele" lor de scolăriţc, 
şi, In acelaşi timp, îşi invită fiica la adevărate colocvii epistolare despre muzică, pictură, litera- 
tură. De aici pare să se fi ridicat f'rum useţ.ca deosebită a st.irpci lui Dela vrancea. Era mindru, 
bunăoară, de succesele Cellei, de pluralitatea aptitudinilor ei.: "Ea imi verifică vechea şi nestră- 
mutata mea cl'cdinj:ă: adC1Jăralu{ talenl, original şi mare,  o f'igllrâ i'n toatc dÎ! ccţiile" (s. n.). 
în relaţiile dintre cei doi domnesc discreţia şi scni nătatea, a ti tudini le fireşti, uimitoare dacă le 
comparăm, de pildă, cu orgoliile ultimilor doi IIasdeu, tală şi fiieă. Pînă şi gloria proprie li pare 
lui DeJavrancea o uşuratică vanitate ("prostii !" -. repetă în cîteva rînduri). 

Acest fel de a fi nu era unul prea des întîlnit nici în epoca aceeH. tnL],Ull anume sens, 
Delavrancea părea că a aflat taina trăirii frumoase. "Tata -- spunc Cella Delavrancea - şi-a 
păstrat neBtins izvorul de bunătate şi dragostea penLru frumos". De aceea, schimbal'ca, prin 
trecerea anilor, nu a adus ClI sine deteriorare, gol sllfletesc. "Caracterul pltrintclui meu - adăuga 
Cella Delavrancea - era asemenea rmlrii, 1n veşniea ei mişcare. Nervos, impresionabil, generos, 
frcmătillel veşnic în apărarea unei cauze pe earc () socotea demnu de a i se sacrifica, nu·şi precupe·· 
tea niciodată avintul şi nu se preocupa de oboseala firească a unui ol'gal}i,4m care trăia intr o 
veşnică. teusiune". Despre "oboseala firească" datorată trăirii intense" estle vorba, nu despre 
lm bătrlnire. ' 

Căci DeJa vrancea a fost, cum sugera Sadoveanu, "mai ales o il\imă". Dacă i-ar mai fi 
fost dată o viaţă. ar fi scris, poate, altculll sau, poate, ar fi pielat. Sigur este doar că Delavrancea, 
om care ar fi putut rosti orie!nd acel gînd eu toaLe sensurile deschisejspre lume, semnat Marin 
Preda, "dacă dragoste nu e. nimic; IlU el", al' fi trăit din nou ['şa Cllm a tI:ăit. Via(a lui Deh1Vraneea 
stă deasupra orieăre.i critici, ceea ce C11 opera lui literar!l nu se lnLlrnpliî. Şi aceasla pentru că 
omul şi-a păstrat llcdegradală, de aui i de Împrejurări, tinereţea. 


