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Discurs funebru rostit l a înmormântarea lui
Barbu Delavrancea, în Biserica Banu din Ia[i,
[în] ziua de 1 mai 1918
(epoca Tratatului din Bucure[ti)
Jalnic\ Adunare,
În numele teatrelor na]ionale, c\rora talentul lui Barbu
Delavrancea le-a d\ruit seri de art\ în\l]\toare, vin s\
aduc o smerit\ [i îndurerat\ închinare în fa]a corpului
s\u neînsufle]it.
Înc\ un vârf de munte pe care îl pierdem, înc\ o
culme care trece dincolo de hotarele noastre! Cu el nu s-a
stins o lumin\ [i a amu]it un glas; cu el s-a stins un cer
întreg de a[tri [i o furtun\ de glasuri, un clocot de voci
care îndeamn\, care mân\, care r\scolesc.
De mult nu se va fi sim]it o t\cere a[a de adânc\, cum
este aceea care se coboar\ în jurul nostru, acum! Înzestrat
cu talentul lucrurilor mari [i cu patima lucrurilor frumoase, Barbu Delavrancea a str\b\tut mai toate ]inuturile artei, amator merituos în toate, maestru neîntrecut în
câteva. Cu greu se vor g\si nuvele superioare acelora ale
lui Delavrancea [i, mai cu seam\, greu se vor g\si discursuri care s\ nu par\ pl\pânde al\turi de cuvânt\rile
lui! Ce izvor de vorbe fermecate, ce pe[ter\ de vijelii n\valnice era aceast\ gur\, pecetluit\ ast\zi pentru totdeauna! Cine a rezistat cuvântului lui Delavrancea, cine n-ar
fi mers la porunca lui, cine mai cuteza s\ vorbeasc\ îndat\ dup\ dânsul, s\ p\r\seasc\ îndat\ portul t\cerii în
uria[a agitare de talazuri pe care o l\sau dup\ ele perora]iile elocven]iei lui!?
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Consacrându-se toat\ vremea nuvelei pe care a în\l]at-o
[i tribunei pe care a sfin]it-o, Delavrancea a abordat teatrul târziu. S-ar fi putut crede c\ genul acesta va r\mânea complet în afar\ de rodnica sa activitate literar\. {i
totu[i – oricât de târziu – Delavrancea trebuia s\ urce
scena [i s-o umple cu pl\smuirile puterii lui creatoare.
Me[terul vorbei artistice [i impetuoase, a expresiunii care
mi[c\, a ripostei care nimere[te, nu putea s\ nu se lase
ispitit pân\ la urm\ de dialogul dramatic, unde to]i vorbesc bine [i to]i r\spund la timp, unde chiar acela, care
se exprim\ cu neîndemânare, trebuie s\-[i arate stâng\cia tot cu art\ [i cu me[te[ug. Istoria trecutului nostru i-a
dat cadrele cele mai potrivite, pentru întrup\rile lui dramatice. S-a sculat {tefan de la Putna [i Rare[ de la Probota,
s-au rev\zut adu[i de dânsul, în mijlocul urma[ilor, în
mijlocul nostru, pentru a ne fi pild\ de vorb\ în\l]\toare, de gând cuminte, de fapt\ str\lucit\! Delavrancea
a prosl\vit în dramele acestea cu o dragoste duioas\ p\mântul Moldovei, unde nu [i-a început zilele, unde nu
[i le-a tors, dar unde i-a fost dat s\ sfâr[easc\, coborându-[i
acuma oasele sale al\turi de to]i acei str\mo[i despre
care zice în drama Apusul de Soare, c\ proptesc p\mântul
Moldovei ca umerii unor uria[i. Creator – c\tre finele
vie]ii sale – de eroi de tragedie, i-a fost dat lui însu[i s\
sfâr[easc\ în ]es\tura celei mai grozave tragedii. Moare
r\pus [i f\r\ s\ fi putut ca eroii pe care îi alc\tuise dup\
chipul [i asem\narea sa, f\r\ s\-[i fi putut striga suferin]a
care-i mistuia f\ptura, în str\lucita tirad\ a unei zguduitoare încheieri. Fiindc\ în tragedia care l-a r\pus pe dânsul nu se vorbe[te, se spune numai din ochi [i se picur\
numai dintre gene!
Dormi suflet am\rât [i nemângâiat! Odihne[te-te în
p\mântul acestei Moldove, ospitalier\ a tuturor suferin]elor. Culc\-te cu fa]a c\tre r\s\rit, s\ vezi numai florile
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care r\sar din v\i, nu [i z\branicul care se las\ peste mun]i!
Aduc\-]i vânturile numai sunetul lan]urilor care cad, nu
[i al c\tu[elor care se prind! Viseaz\ ceea ce n-ai putut
vedea [i uit\ ceea ce ai v\zut!... Fie-]i ]\râna u[oar\!
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Discurs funebru rostit la înmormântarea
Aristizzei Romanescu în Biserica Banu din Ia[i,
iunie 1918
Întristat\ adunare,
Înc\ o r\m\[i]\ glorioas\ se coboar\ în p\mântul ]\rii
acesteia, hr\nit de atâtea trupuri doborâte: r\m\[i]ele
Aristizzei Romanescu.
Ce plin de vraj\ [i de evocare este numele acesta,
care a fost rostit, scris [i tip\rit de atâtea rânduri, [i care
se sap\ ast\zi pe o piatr\ de cimitir!
Cine nu-l cunoa[te [i cine nu leag\ de dânsul o bogat\ trezire de aduceri aminte [i o rede[teptare vie de
emo]ii?! Îl cunoa[te întreaga suflare româneasc\, afar\
poate de vl\starele de tot tinere, care îl vor fi auzit îns\
[i dânsele în convorbirile celor mai mari.
Aristizza Romanescu nu a fost numai purt\toarea
unui mare talent; mai era [i principala reprezentant\ a
unei mari [i admirabile epoci, în care drumul voca]iunii
dramatice; era, totodat\, o cale a sacrificiului, calea abnega]iei de la orice folos material. Nu întotdeauna u[ile
teatrului au fost a[a de familiare ca ast\zi publicului
nostru iar cariera dramatic\ n-a fost de la început [oseaua
larg\ [i bine amenajat\ pe care po]i înainta comod [i
g\si ad\posturi odihnitoare, ci era c\rarea îngust\ pe care
trebuia s\ te sui ag\]ându-te, s\ te ridici, – cum ar spune
poetul – „a[ezând genunchi [i mâna când pe-un col],
când pe-un alt col]”. Ca to]i arti[tii genera]iei sale [i al\turi
de ei, Aristizza Romanescu a cunoscut zile de lips\ [i
clipe de mari greut\]i. {i nu e vorba de greut\]ile inerente

