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Mediocritatea literarã ºi succesele ei
 Este dincolo de orice îndoialã faptul cã mediocritatea este o realitate a tuturor timpurilor, cã ea

tinde mereu sã se impunã, sã cuprindã prim-planul, sã fie ovaþionatã. În literaturã au existat în toate
timpurile autori care au produs doar texte mediocre, iar timpul, de multe ori, a trecut peste ei de
parcã nicicând nu ar fi fost. Din pãcate, nu totdeauna lucrurile stau astfel.
Atunci când mediocritatea literarã are în spate autori care reprezintã persoane de influenþã în

societate, cãrora li se pare cã poziþia socialã le conferã ºi geniu artistic, în jurul lor se formeazã un
cor encomiastic sau mãcar un grup vocal bine conturat. Nu ar fi nimic grav în asta, poziþia fiind la
un pas de ridicol, dacã între vocile lãudând inepþii nu ar fi ºi unele credibile. Ce îi îndeamnã pe o
seamã de confraþi, altfel scriitori cu un statut dobândit prin valoarea scrierilor lor, sã încurajeze
nonvalori, cu bunã ºtiinþã, ar fi greu de spus. O seamã de relaþii de prietenie? Avantaje materiale?
ªantaj? Slãbiciune? Lipsa de profesionalism?
Pentru cã abia din acest punct, când autorul mediocru este girat de mincinoase judecãþi de valoare

aparþinând unor condeie avizate, când are succes, el devine cu adevãrat primejdios. Iar aceasta
pentru cã atacã o scarã a valorilor, pune la îndoialã chiar noþiunea de valoare, ridicã aberaþia pe
piedestal, sprijinit de mijloacele materiale pe care le are sau pe care le dobândeºte, cu largul concurs
al corului amintit, format în general din semidocþi, dar în care se amestecã, aproape inexplicabil, ºi
unele nume credibile.
Indignarea mea îi vizeazã pe confraþii care gãsesc de cuviinþã sã gireze prostia, ºi nu o fac din

nebãgare de seamã, accidental, ci deliberat. Îmi este greu sã cred cã din când în când nu le trece prin
minte afirmaþia cronicarului, cum cã scrisul rãmâne pe veci. Un scriitor nu poate sã ºteargã pur ºi
simplu cu radiera ceea ce a trimis în lume prin scrisul sãu. Ceea ce a scris îl urmãreºte, uneori
împotriva voinþei sale, toatã viaþa, ba chiar ºi dupã moarte. S-au compromis uneori ºi scriitori
importanþi, iar memoria colectivã îi reþine mai degrabã prin greºeli decât prin opera durabilã.
Revenind la succesele, posibile astfel, ale mediocritãþii literare, putem sã spunem, fãrã a da greº, cã

ele tind sã nascã mici monºtri. Numai cã un monstru mic poate deveni mare, de îndatã ce îi stã la
îndemânã sã o facã. Cine nu îºi aminteºte de împãratul Nero ºi de incendierea (fie ºi legendarã) a
Romei, din lipsã de inspiraþie! George Coºbuc, preocupat de exigenþa judecãþilor de valoare surprinde
drama, dar ºi demnitatea criticului literar care refuzã sã laude versurile proaste ale prinþului Siracuzei:
„Te rog sã laºi în pace muza,/ Cãci tu eºti cel mai prost poet/ În Siracuza.” Este scos din temniþã doar
pentru a asculta din nou versuri ale prinþului ºi a le aprecia. Rãspunsul criticului este sumplu: „E
cheia temniþei la voi?/ Haid’, duceþi-mã înapoi!” („Poet ºi critic”) Micii monºtri ai mediocritãþii
literare, bine sprijiniþi, ar ajunge repede „monarhi de geniu”, dacã le-ar sta la îndemânã.
Cu mediocritatea literarã primejdioasã se poate lupta, cred, doar prin afirmarea valorilor durabile.

Andrei Moldovan

Sunt câþiva morþi în oraº, iubito,
Chiar pentru asta am venit sã-þi spun;
Pe catafalc, de cãldurã-n oraº,
Încet, cadavrele se descompun.

Cei vii se miºcã ºi ei descompuºi,
Cu lutul de cãldurã asudat;
E miros de cadavre, iubito,
ªi azi, chiar sânul tãu e mai lãsat.

Bacovia - 60
Cuptor

Toarnã pe covoare parfume tari,
Adu roze pe tine sã le pun;
Sunt câþiva morþi în oraº, iubito,
ªi-ncet, cadavrele se descompun...

George Bacovia

Bust de Miliþa Petraºcu
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EVENIMENT  EDITORIAL:

Rebreniana
În aceste zile, la Editura Academiei a apãrut, sub semnãtura lui Niculae Gheran, lucrarea în douã volume Rebreniana (peste 1100 de pagini), rodul unui ºantier redacþional cu

activitate continuã, desfãºuratã de-a lungul a aproape ºase decenii. Dupã cum se ºtie, Niculae Gheran este autorul singurei ediþii integrale din cultura veacului XX  – seria
de Opere Liviu Rebreanu, în 23 de volume, „monumentalã în toate privinþele” – cum a fost caracterizatã de ªerban Cioculescu –, pentru realizarea cãreia a fost încununat, printre
altele, cu Premiul Perpessicius (1981 ºi 2005), Premiul Uniunii Scriitorilor (1981) ºi Premiul Academiei Române (2002).

În timp, ediþiei critice i s-au adãugat prestigioase volume de istorie literarã, precum Tânãrul Rebreanu, Amiaza unei vieþi, cãrþi de eseuri ºi documente, precum Cu Liviu Rebreanu, Caiete,
alãturi de alte lucrãri apãrute în colaborare, ca Rebreanu prin sine însuºi sau Rebreanu la lumina lãmpii.

În ultimii ani, seria a fost completatã cu epistolarul soþilor Fanny ºi Liviu Rebreanu – Intime, 2012, ºi cu primul volum (din cele patru proiectate) din Scrisori cãtre Rebreanu (A-B),
2014.

Rebreniana închide astfel o serie ºi încununeazã o viaþã dedicatã edificãrii „monumentului Rebreanu”. 
Apariþia acestei lucrãri în anul ce precede Centenarul Marii Uniri este simbolicã pentru cultura românã, întregind astfel triada constituitã din Eminesciana lui Perpessicius (Poezia –
Moldova), Caragialiana lui ªerban Cioculescu (Dramaturgia – Muntenia), Rebreniana (Proza – Transilvania)!
Fiindcã cele douã volume nu se vor gãsi pe standurile librãriilor, se pare cã nici în rafturile marilor biblioteci, ne facem o datorie de onoare publicând prefaþa, cu speranþa cã vom stârni
curiozitatea cititorilor, astfel încât sã-i determinãm a apela „la sursã”, adicã la Editura Academiei. Altminteri, ca orice tunel sapat in stanca - memorat istoriceste prin lungimea si durata
executiei -, rãmane pretuit, paradoxal, prin intunericul deschizator de drum.

R. C.

 În 2015, s-au împlinit 50 de ani de când publicam în
„Biblioteca pentru toþi” a Editurii pentru Literaturã o trilogie
integralã a prozei scurte rebreniene, unde, profitând de
aprecierea lui Cãlinescu, potrivit cãreia „Ciuleandra” ar fi o
povestire mai amplã, am introdus-o în sumar, ca ºi
„Calvarul”, la rândul sãu roman. Dacã socotim cã pregãtirea
acestor lucrãri a presupus vreo doi ani de trudã, datoritã
stabilirii textului ce-mi impusese compararea multor ediþii
antume, s-ar aduna vreo 54 de ani de stupidã perseverenþã.
Pe vremea aceea, aveam 38 de ani. Vârstã frumoasã. Dupã
cum mai deunãzi, în 2015, aveam sã împlinesc 85 de ani,
etate patriarhalã, dar jenantã, dacã þii seama de restricþiile
medicilor ºi le-ai respecta. Nu ºtiu când a trecut timpul,
dupã cum nu voi repeta zicala ajunsã refren: „De-ar fi sã
mai trãiesc o datã, la fel aº lua-o de la capãt”. Nu! La vârsta
când sinceritatea oricãrei afirmaþii nu comportã niciun risc,
o spun fãrã tãgadã: n-aº repeta defel aceeaºi experienþã.
Cel puþin în þara în care mi-a fost dat sã deschid ochii,
frumoasã, „mândrã-n toate cele”, dar cu un dispreþ suveran
faþã de orice muncã ºtiinþificã, indiferentã faþã de valorificarea
patrimoniului sãu cultural, adevãrata carte de vizitã cu care
s-ar putea prezenta în lume, zestre fundamentalã când tinde
sã-ºi construiascã prezentul ºi sã scruteze viitorul. Racile-s
vechi. Pe vremea când nu dispuneam de miliarde sã
fotografiem manuscrisele eminesciene – altminteri
frumoasã ispravã –, ci le cercetam în sãrãcie filã cu filã,
încercând sã le grupãm cât de cât în jurul unor axe,
asistându-l ca redactor pe laboriosul Dimitrie Vatamaniuc,
m-a cutremurat o însemnare a Poetului:

„De mult aud lãudându-se inteligenþa extraordinarã a
românului, deºi poate nimic nu-i mai neadevãrat decât
aceastã laudã. Cãci pe ce se bazeazã o asemenea
supoziþie? Un popor cãruia i este silã de orice muncã
ºtiinþificã, a cãrui prisos de inteligenþã se consumã în
lucrarea desigur cea mai uºoarã a minþii omeneºti, în
suduituri sau ridicarea în cer a guvernanþilor sãi, nu poate fi
numit un popor inteligent.” (cf. „Fragmentarium”, p. 233-234).
Lucram în tihnã alãturi de cel cãruia îi publicasem
biobibliografiile „Slavici” ºi „Agârbiceanu” (mai târziu „Arghezi”
ºi „Blaga”), chinuindu-ne sã gãsim un limbaj „cifrat” de-a
asigura integralitatea informaþiei. De data asta, greu de trecut
„cãmila prin urechile acului”, atâta timp cât Poetul deplângea
soarta poporului din Principate. Citeam, dupã notaþii: „Toþi

CUVÂNT ÎNAINTE ªI ÎNAPOI
(fragment)

nebunii cu care a umplut Dumnezeu lumea fac legi ºi instituþii
pe spatele lui, pe care el le primeºte cu aceeaºi nepãsare
cu care ar primi ºi o mãsurã binefãcãtoare” – fãrã sã le
bage-n seamã, va adãuga mai departe –, suduind cumplit:
„Orice canalie care a deprins trei buchii franþuzeºti la Paris
aspirã a se face aici în þarã cel puþin ministru!” (cf. loc. cit.).
Doar cã, mai nou, urmaºii Luceafãrului aveau s-aibã parte
de guvernanþi certaþi cu buchile de abecedar, greu de citit ºi
pocite în pronunþare, stãpâni scãldaþi în urale mai ceva decât
vor fi avut parte contemporanii lui.

Bietul Dimitrie Vatamaniuc, om de carte, care, de când
venise în Bucureºti din Bucovina natalã, fãcea parte din
inventarul Bibliotecii Academiei, unde, dupã orele de curs
de la Universitate, se retrãgea în sãlile de lecturã, cu
preferinþã la „interzise” ºi „manuscrise”, pãrãsindu-le doar
la închiderea programului. Hãrþuit de poterã cu adeverinþe
de venit, interogat asiduu de unde a avut bani sã-ºi cumpere
o casã, rãmãsese prudent peste poate:
– Le lãsãm cum zice sau le marcãm absenþa?

– Le lãsãm, dom’ profesor, cã nu vãd cenzorul ce ºi-ar
permite sã asemene vechii conducãtori cu „cel mai iubit
dintre pãmânteni”, sã confunde trecutul odios cu prezentul
luminos. Când o fi prea-prea, dãm note de subsol, explicând
ce nu trebuie explicat, fiindcã, oricum, textul autorului
vorbeºte de la sine. Cititorii deºtepþi vor pricepe de ce-o
facem, iar proºtii nu ne intereseazã.  

N-aº fi amintit întâmplarea asta, dacã patru decenii nu
m-aº fi aflat în aceeaºi situaþie, încercând sã mã descurc
cu aceleaºi mijloace. Scopul scuzã mijloacele – se spune
machiavelic –, deopotrivã la bine ºi la rãu. În cazul meu,
scopul era sã prezint în integralitate opera scriitorului, sã-i
respect textul, fãrã a-l ciumpãvi cu faimoasele croºete, abuziv
uzitate în epocã. Nu conta dacã împlinirea dorinþei
presupunea sã argumentez ºi-n scris oportunitatea editãrii.
Am plecat mereu de la convingerea cã numai un idiot n-ar
bãga de seamã de ce, publicând  romane ca „Ion” sau
„Rãscoala”, n-a fost cazul sã le prefaþez, dupã cum, în
condiþiile unei cenzuri acerbe, o fãceam pentru salvarea

unor cãrþi „în litigiu”. Fãrã sã urlu cu lupii, le vorbeam la
urechea stângã, dacã la cea dreaptã erau surzi. De aici ºi
tonul sociologizant al unor scrieri de început. (...)

Cu mici excepþii, structura volumului are în vedere
bibliografia scrierilor personale apãrute în seria de „Opere”
ºi în alte volume de acelaºi gen („Editoriale”) sau în presã
(„Varia”). De regulã, am renunþat la textele ocazionale, folosite
în cadrul unor simpozioane, conferinþe, întâlniri cu caracter
aniversar, indiferent dacã au avut loc în aula Academiei – ca
în cazul sesiunii organizate cu prilejul Centenarului din 1985
– la Râmnicu-Vâlcea – unde, jenant pentru culturnicii de
stat (la propriu ºi la figurat) –, Asociaþia „Niºte þãrani” s-a
oferit sã editeze ultimul volum (23) din seria de „Opere” –
sau la Casa memorialã din Prislop, mereu însoþit de distinºi
confraþi, mai tineri ori consacraþi. În schimb, am gãsit de
cuviinþã sã deschid cartea cu o cronologie, care, prin datele
ei biobibliografice, îmi pare mai utilã decât o prezentare de
complezenþã. Mai ales cã între timp au apãrut multe lucrãri
prestigioase, ai cãror autori, precum Ion Simuþ, Dan Mãnucã,

Mircea Muthu, Adrian Dinu Rachieru, Constantin
Cubleºan, Gheorghe Glodeanu, Liviu Maliþa, Andrei
Moldovan, Ionel Popa mã scutesc de adausuri la ce-
am publicat. De altfel, mai toþi m-au sprijinit în
susþinerea sesiunilor de comunicãri ºtiinþifice, alãturi
de predecesori în exegeza rebrenianã, ca Stancu
Ilin, Aurel Sasu, Al. Sãndulescu, la Aiud, Bistriþa sau
Tescani, unde multã vreme ne vedeam în fiecare an.
Numai cã de la un timp bugetele locale s-au subþiat,
regimul de economii ºi-a spus cuvântul, festivalurile
consacrate cârnaþilor de Pleºcoi, berii ºi brânzeturilor
dovedindu-se mai gustoase ºi rentabile.

Nimic nou sub soare! O întrebare ºi un rãspuns ni
le oferã însuºi Rebreanu, cu aproape o sutã de ani
în urmã:
„Acuma de ce încep economiile de la carte ºi artã?

Pentru cã omul politic român este imbecil, barbar ºi anticul-
tural. Cine ar fi dispus sã mã creadã sã binevoiascã a asculta
discursurile «parlamentare» sau a citi articolele de gazetã
ale oamenilor noºtri politici. Cum sã ceri simpatie pentru
artã ºi culturã unor oameni care nu sunt în stare sã închege
o frazã, care nu se pot ridica o clipã deasupra meschinelor
interese ºi intrigi de culise? Arta ºi cultura româneascã n-
au sã aºtepte decât duºmãnie de la oamenii politici de azi”
(cf. „Spre ziuã”, 11 mart. 1923, v. „Opere 19”, p. 2).       
            Desigur, excepþii existã ºi ar fi nedrept sã ignor
contribuþiile unor instituþii, mai ales ale unor oameni de
ispravã, responsabili în toate privinþele, nu doar în statele
de platã. Doar graþie lor am izbutit sã duc cercetarea pânã la
capãt ºi aº fi ingrat sã le uit contribuþia, îndeosebi climatul
creat de ei pentru susþinerea unei lucrãri de interes naþional.
(...)   
(textul integral va putea fi citit în revista „Pro Saeculum”)      

Niculae Gheran
Bucureºti, 22 mai 2016
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Poeme de Zorin Diaconescu:

La chasse au printemps
Împuºcãm supercuvintele
din foiºoarele înalte cu aer condiþionat
ele se rostogolesc odatã sau de douã ori când le nimerim
apoi se prãbuºesc la picioarele noastre ºi noi
ne simþim victorioºi privind jocul ce le transformã
în inutile
focuri de artificii la care se roagã grupuri de enoriaºi
- nimeni
nu-i cunoaºte cu adevãrat
carnavalul poate fi oricând
o înmormântare

Nimic mai puþin, nimic mai mult
Nu cãuta bucuria nestatornicã,
ea sare din om în om,
din loc în loc ºi din timp în timp,
ai impresia cã o vezi doar ca sã-þi dai seama cã te-
au înºelat ochii,
ai impresia cã o simþi ºi te trezeºti în cãmaºã,
dârdâind sub ger.
Nici jalea nu e bine sã o cauþi,
oricum ea te gãseºte atunci când eºti mai puþin pregãtit.
Renunþã.
Renunþã la cãutare,
încearcã sã þii ochii deschiºi ca sã nu te abaþi de la drum,
cunoaºte-þi drumul chiar dacã îþi spun toate
ursitoarele cã ai rãtãcit.
Adevãrul nu existã.
El se fãureºte,
adevãrat e doar ce nu mai este,
prezentul e plãmadã de adevãr iar viitorul nu-l
cunoaºte nimeni.
Chiar dacã ajungi în locuri neumblate
pe care nimeni nu le descrie, nu dispera.
Calea ta trece pe acolo, neºtiutã de nimeni,
necunoscutã de tine, singura care þi-e datã.
Rãzvrãteºte-te ºi vei mai scrie un poem,
nimic mai puþin, nimic mai mult.

Viaþã alternativã
Autocenzura învinge.
Aºa s-a inventat pilotul automat,
competiþia ºi securizarea reþelei.
Roditor, câmpul virtual
se revarsã asupra noastrã ca un somnifer.
Cine ºi-a uitat parola aºteaptã
un mesaj de la administrator.
Admin este un personaj cardinal,

chiar dacã nu-l vede nimeni,
chiar dacã nu-i ºtim numele.
Pentru dezvoltarea dumneavoastrã personalã
introduceþi un cod.
Vrãjitoarele evului mediu jubileazã în descântece.

Marketing
E simplu sã dai un ochi pe un ochi,
îþi rãmâne a doua ºansã pânã la orbire.
Minunatul tãu ego ce zice?
Escaladarea!
Strigã piticul ce se vede Batman.
Acþiune!
E genul filmului?
Sau ultima idee care mai pâlpâie în capul tãu?
Suntem vulnerabili?
Nu.
Suntem ignoranþi.
Vulnerabilitatea nu face parte din codul nostru genetic.
Am supravieþuit dinozaurilor.
Ne vom împiedica de propriile idei?
Posibilitãþile? Uimitoare.
Uneori ridicole.
Nimic nu e imposibil.
Dar nici asta nu e o vulnerabilitate.

peron
nenumãrate feþe opace
am cunoscut
încercând sã spun
plec
scuzaþi deranjul
mai conteazã?
trenul întârzie
fiindcã e tren
ºi noi suntem
noi
pe peron
mizerie ºi plictisealã

E pãcat?
pot sã-mi schimb cãmaºa
cu una atent apretatã
sã trec pe la frizer
sã-l joc pe Hamlet
fãrã scenã
pentru cã ºtiu
publicului îi place
el urãºte întrebãrile
ºi durerile de cap
jocul continuã
pânã apare un câine turbat
el muºcã în stânga ºi dreapta
cine e de vinã?
eu
sunt vizibil, înconjurat
aceea e clipa
în care pot deveni poet
am încetat sã joc
am rãmas singur cu adevãrul meu
toate au un sens

giratoriu
e pãcat?

Fãrã dicþionar
m-am nãscut dintr-un cuvânt
pentru a mã pierde în propoziþie
am închis ochii pe un punct
ºi am adormit pe un semn de întrebare
în pofida gramaticii
soarta m-a abandonat
fãrã dicþionar
într-o limbã necunoscutã

În zilele de joi
orbitele goale plutesc
fãrã rost, craniul rezistã
eu nu am învãþat sã lovesc
clipã de clipã, antrenamentul rãbdãrii
liniºtea, aspiraþia fraierilor
arbitrul nu fluierã
decât în zilele de joi

Lunetistul
încã nu þi-au spus adevãratul tãu nume
nu ai aflat cã eºti un intrus
vorbe, amãgiri, dintotdeauna
la început a fost  …
dar când a fost începutul?
nu ieºi din rând
nu ridici capul
sã nu te vadã lunetistul

Sã priveºti lumea de sus
cad penele din aripi
nu e sãnãtos
sã privim lumea de sus
cine ºtie
ce se va spune apoi

poemul e curtezanul poeziei; clar?

cã poezia e frumuseþea ºi gingãºia, se ºtie…
zicea odatã-n studenþia mea la Cluj un grãdinar
cã-n orice floare existã  poezie —
eu am preluat ideea ºi chiar
m-am certat pentru ea ulterior,
când am ajuns director la Radio,
nu mi-a fost uºor
sã explic tuturor  ionilor
ºi gheorghilor, fãrã sã se supere,
cã ne trebuie o
schimbare la faþã a Radiodifuziunii—
le-am spus dând cu pumnul în masã ,
ºi româneºte ºi în germanã ºi în englezã, ba pânã ºi

O parodie de Lucian Perþa:
ZORIN  DIACONESCU:

Poema nostalgicã

ungureºte, în fine,
domnilor,
fãrã un pic de poezie
nu se face meserie!

ia faceþi bine,
dacã vã pasã,
ºi puneþi câte-o vazã de flori pe masã!

despre tine
puterea cuvântului
mediul zilelor noastre
aleargã prin reþele
beculeþele se aprind
ºi nimeni nu mai ºtie
unde e întrerupãtorul
cuminþi ne uitãm la ecrane
cum moºii
priveau la flãcãri, în vatrã
ºi mintea noastrã face
clic, clic, clic

Poemã nostalgicã

poema e un poem la feminin; clar?

am auzit zgomote în fundul grãdinii
zicea cândva un grãdinar al gândurilor
vecinii pãreau cã se ceartã
sau poate chiar se certau
ion striga la gheorghe ºi se supãra
fiindcã ºi gheorghe striga la el
inadmisibil
ei nu strigau de mânie ci se mâniau pe mãsurã ce
strigau mai tare
ca sã se facã auziþi
mare lucru - exclusivitatea
suntem aici ca sã ce?...
dezbatem
nu se mai poate, domnule
cine mã?
între timp ploua liniºtit peste oraº

cliºee,domnule, cliºee
viaþa e o stereotipã
amurgul adaugã ºirul prietenilor care au plecat

Debut
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ÎN ÎNTÂMPINAREA CENTENARULUI MARII UNIRI

Mãrturie despre martirajul lui Emil Rebreanu
          Se împlineºte un veac (14 mai) de la executarea prin spânzurare a lui Emil Rebreanu, sublocotenent în armata austro-ungarã, acuzat de dezertare pe frontul românesc de la
Ghimeº-Palanca. Se ºtie, au fost numeroase situaþiile în care militari români din Transilvania, mobilizaþi în armata austro-ungarã, au dezertat sau s-au predat inamicului în timpul
Marelui Rãzboi pentru reîntregirea þãrii, pentru a nu lupta împotriva fraþilor lor ºi al idealului naþional. Cazul lui Emil Rebreanu este mai cunoscut, el fiind fratele scriitorului Liviu
Rebreanu, pe de o parte, dar mai ales prin faptul cã este prototipul personajului Apostol Bologa din cunoscutul roman „Pãdurea Spânzuraþilor” al aceluiaºi autor, pe de altã parte.
Astfel, a devenit emblematic. Documentul reprodus de noi mai jos este rod al investigaþiei lui Tiberiu Rebreanu, fratele mai mic al celor doi (n. 1911), preocupat sã afle adevãrul
despre martirizarea lui Emil ºi despre geneza romanului „Pãdurea Spânzuraþilor”. El fiind cel care a transcris declaraþia, i-a imprimat ºi un stil personal, cu o uºoarã undã de patetism,
dar ºi cu tributul plãtit la acea vreme (1959) puterii sovietice, prin sugestia influenþei pe care revoluþia ruseascã ar fi avut-o asupra soldaþilor din alte armate. Dincolo de aceste aspecte
minore, declaraþia rãmâne un document tulburãtor.
          Am fost fideli transcrierii lui Tiberiu Rebreanu adaptând textul doar la normele ortografice de azi.

R. C.

Declaraþia lui Emil Trif
originar din comuna Vâlcele, judeþul Cluj, nãscut la 24 iulie 1881, martor ocular la executarea lui Emil Rebreanu în Ghimeº, la 14 mai 1917

Mã aflam în Ghimeº de la data de 5
ianuarie 1917, mobilizat cu gradul de
caporal, îndeplinind funcþia de maestru
telegrafist în „Detriebaabteilung” nr. 13.
Lucram la întreþinerea liniilor de comunicaþie
ale armatei ungare ºi mã simþeam destul
de bine, fiind la adãpost de front.

Într-una din zilele lunii mai 1917, pe când
mã aflam în gara din Ghimeº, aproximativ
pe la ora 10 a. m., apãru o patrulã formatã
din câþiva ofiþeri ºi soldaþi escortând între
baionetele puse la arme, un tânãr ofiþer de
artilerie, ale cãrui haine erau sfârtecate ºi
stropite cu noroi. Figura lui palidã, trãdând
obosealã ºi emoþie, îmi pãru cunoscutã,
deºi era vãdit schimbatã.

Unul dintre ofiþerii care îl pãzeau m-a
întrebat unde se aflã comandamentul
garnizoanei. M-am oferit numaidecât sã-i
conduc într-acolo, curios sã aflu cele
întâmplate. Dar abia seara, când eram de
serviciu, controlând buna funcþionare a
aparatelor telefonice ºi telegrafice, am
obþinut amãnunte mai multe ºi mai precise.

Când mi s-a spus cã arestatul era român
ºi cã încercase sã fugã la fraþii de peste
munþi, dãdui târcoale clãdirii unde era
deþinut, însã nu am izbutit sã pãtrund pânã
la dânsul. Îmi amintesc precis, chiar ºi dupã
patruzeci de ani câþi au trecut de atunci, cã
urmãrindu-l prin geam, l-am vãzut scriind
pânã la lãsarea serii. În acelaºi timp fuma
þigarã dupã þigarã, dar refuzase sã guste
ceva de ale gurii. Îºi scosese vestonul ºi
rãmãsese în cãmaºã, cu mânecile sumese.
Pantalonii îi erau sfârtecaþi, semn cã
încercase sã se strecoare printre reþelele
de sârmã ghimpatã.

Lucram sub comanda generalului Karg,
un tip deosebit de aspru ºi dur. Ca înfãþiºare
era chipeº. Bãrbat înalt, svelt, brunet, cu
cioculeþ în bãrbie, amãnunt care îi dãdea un
aer ºi mai semeþ, ºi mai sever.

Se vorbea cã generalul intervenise per-
sonal pentru condamnarea fugarului.

În dimineaþa zilei când trebuia sã se
desfãþoare execuþia, s-a anunþat în tot satul
cã seara va fi spânzurat „un valah spion ºi
trãdãtor”. Populaþia era invitatã sã asiste la
sfârºitul lui, cu toate cã se auzise despre
cererea acuzatului înaintatã telegrafic
regelui, apelând la comutarea pedepsei cu
spânzurarea în aceea prin împuºcare.

Pe la orele 9 seara, o companie de
soldaþi purtând torþe aprinse, cu baioneta la
arme ºi cu cãºti de oþel pe creºtet, mãrºãluia
în ropot de tobe spre comandament, unde
se afla arestul curþii marþiale. De acolo l-au
ridicat pe osândit ºi l-au condus pânã la locul
supliciului, într-o livadã situatã pe malul
râului Trotuº. Se adunase multã lume,
majoritatea femei, bãrbaþii fiind duºi pe
fronturi.

Emil Rebreanu purta vestmânt civil, cu
pãlãrie pe cap. Pãºea în fruntea convoiului,
sprijinit de braþul unui preot militar.

Spânzurãtoarea fusese ridicatã din
vreme, aºiºderea ºi groapa era sãpatã.
Înainte de a i se trece ºtreangul în jurul
gâtului, pretorul militar dãdu citire sentinþei
redactatã în limbile germanã ºi ungarã, apoi
au rãsunat comenzi tãioase, semn cã trupa
nu nu prea se grãbea sã le execute cu
aceeaþi repeziciune ºi precizie ca alte dãþi.
Ostaºii erau sãtui de rãzboi, vãdit înrâuriþi
de ceea ce se petrecea peste Carpaþi, în
rândurile ruºilor care dezlãnþuiserã revoluþia
ºi rãsturnaserã pe þar.

Eram singurul român în unitatea mea ºi
mã durea faptul cã un conaþional de al meu
trebuia sã sufere moarte de martir.

Dupã lectura verdictului, cãpitanul
magistrat ne-a întrebat pe toþi soldaþii
prezenþi dacã am înþeles cele citite de

dânsul, însã nimeni nu i-a rãspuns,
apãsãtoarea tãcere fiind tulburatã numai de
sfârâitul fãcliilor.

Tobele au început din nou sã rãpãie, pe
când un plutonier de jandarmi executã
fioroasa hotãrâre a curþii marþiale.
Condamnatul a fost legat de mâini ºi de
picioare, urcat pe un scãunel, apoi cãlãul i-

a petrecut laþul în jurul gâtului. Dupã aceea,
cu o smuciturã bruscã, a smuls scãunelul
de sub picioarele fostului ofiþer al cãrui trup
începuse sã se legene zguduit
de spasmuri. Faþa i se
împurpurase, apoi se învineþi.
Cãscã mereu gura însetatã de
aer, pânã când cãlãul l-a izbit cu
pumnul peste bãrbie ºi l-a
apucat de picioare þinându-l
strâns, sã nu se mai zbatã. Dupã
ºase minute de chinuri, un mrdic
militar fãcu constatarea cã Emil
Rebreanu îºi dãduse sfârºitul.

Deoarece tobele bãteau într-
una, nu am putut înþelege

cuvintele rostite de
comandant anterior sugrumãrii.

La urmã a luat cuvântul
preotul militar care, arãtând trupul
ce parcã se mai legãna în lumina
jucãuºã a torþelor, a spus cã astfel
trebuie sã ispãºeascã toþi trãdãtorii
de patrie, îndemnându-i pe ostaºii
prezenþi sã se fereascã de pilda
datã de Emil Rebreanu.

Totuºi, dupã scurtã vreme
de la trecerea acestui trist
eveniment, mai mulþi oºteni au
încercat sã treacã dincolo. Cei
prinºi au fost executaþi prin

împuºcare.
Trupul martirului Rebreanu a fost apoi

îngropat, iar mulþimea întristatã ºi copleºitã
de groazã a pãrãsit sinistrul loc, mulþi
vãrsând lacrimi de jale.

În urmãtoarea dimineaþã am trecut sã

vãd mormântul unde zãcea Emil Rebreanu.
Era presãrat cu flori. Faptul repetându-se,
autoritãþile au luat mãsuri postând acolo doi
jandarmi. Într-o altã zi, abãtându-mã iarãºi
pe acolo, m-au întrebat ce cãutam. Le-am
rãspuns cã îmi pierdusem tabachera în
seara execuþiei.

Astfel am evitat bãnuielile ºi sâcâielile
lor ºi eventuale consecinþe.

Crucea aºezatã pe locul
execuþiei a dispãrut iar
mormântul a fost nivelat, astfel
încât nici nu mai puteai bãnui
locul unde zãceau rãmãºiþele
pãmânteºti ale martirului Emil
Rebreanu.

Mai reþin amãnuntul cã un
ofiþer austriac originar din Viena
fotografiase execuþia ºi
mormântul lui Emil Rebreanu.

Nu îi mai ºtiu însã
numele. Doar cã era fotograf
profesionist. I-am avut notatã
adresa, dar i-am pierdut-o în

tulburile împrejurãri prin focul cãrora am
trecut de atunci încoace,

În luna iulie 1917, am pãrãsit Ghimeºul.

Ajuns la Cluj, am informat pe câþiva români
despre asasinarea lui Emil Rebreanu,
rugându-i sã încerce sã-i anunþe familia.

(Mãrturie consemnatã de Tiberiu
Rebreanu la Cluj,

în 23 noiembrie 1959)


