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UN DEBUT CONVINGÃTOR

G

abriel Chiriac este un rãbdãtor, adeverind,
ca scriitor, dictonul latinesc festina lente.
Deºi a debutat publicistic în „Dacia literarã“ din Iaºi abia în 2009, a dat la ivealã un consistent volum de prozã, intitulat (sugestiv ºi explicit!)
Iarnã cu fulgi însîngeraþi.
În ciuda faptului cã existã, pe plan naþional ºi universal, o întreagã literaturã „de rãzboi“, tema se
dovedeºte actualã ºi de relevanþã pentru evenimente,
mentalitãþi ºi personaje emblematice, mai ales în
spaþiul literar românesc. O dovedeºte, cu multiple
conotaþii social-istorice ºi estetice, chiar cartea semnatã de Gabriel Chiriac, al cãrei moto (un vers din
catrenele lui Omar Khayam) are valoarea unei
axiome eterne: „Un joc de ºah e viaþa”.
Þesãtura epicã, în cele douã pãrþi, la care se
adaugã un epilog cu o „întoarcere în timp”, se
grefeazã pe circumstanþe individuale sau colective
din cel de-al doilea rãzboi mondial, localizate în
România (Bucureºti, Sinaia, Mangalia) ºi Slovacia
(împrejurimile oraºului Turna, munþii Javorina).
Tocmai de aceea trama epicã oferã autorului posibilitatea (echilibratã ºi bine temperatã!) de a îmbina
descrierea, pînã la detalii aparent nesemnificative,
unor locuri, rememorarea sau „povestirea” faptelor ºi
analiza psihologicã, rezonantã cu statutul social ºi
moral al personajelor. Însumate, aceste coordonate
dau relief ºi pregnanþã unei compoziþii lineare, de
mare simplitate ºi rigoare stilisticã, avînd valoarea
unui foarte bun scenariu de film (n-ar fi rãu ca autorul
sã se gîndeascã la asta!). Prin arhitectura epicã ºi simplitatea (în sensul înalt al termenului!) „spunerii”,
cartea lui Gabriel Chiriac ne aduce aminte de
Rebreanu, Gib Mihãescu ºi (parþial!) G. Cãlinescu. O
confirmã nu numai viziunea realistã, dialogul viu, ci
ºi unele aspecte livreºti sau cu caracter de memorial,
în multe pagini fiind întîlnite persoane reale din viaþa
social-politicã ºi culturalã din România perioadei
respective.
Aceastã carte ne aminteºte de o capodoperã a lui
Tolstoi, Rãzboi ºi pace, fiindcã Gabriel Chiriac ne
înfãþiºeazã dramatica perioadã martie 1944 – februarie 1945, epocã dominatã de tragedii, masacre,
nedreptãþi, anxietate ºi disperare, vecinã cu crima sau
sinuciderea. Pe fondul sumbru ºi descurajant al
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evenimentelor aflate sub zodia ororilor, cititorul face
cunoºtinþã nu numai cu „peisajul” apocaliptic în care
se aflã oameni ºi locuri, ci ºi cu destinul individual
(luminat, totuºi, de iubire!) al celor doi eroi principali: locotenentul Marius Rãdulescu, numit de superiori sau colegi „excelent ofiþer” ºi „eroul din
tranºee”, ºi Smaranda Hagiaturian, cultã, sensibilã,
ambiþioasã (ºi, totuºi, fragilã, adesea!), delicatã ºi
îndrãgostitã à la folie de cel dintîi.
Ca în atîtea alte cazuri din literaturã ºi film, cele
douã personaje principale traverseazã, lucid ºi afectiv, calvarul rãzboiului, singura luminã în acest infern
fiind iubirea purã ºi arzîndã dintre ei. Aºa se ºi
explicã faptul cã în carte întîlnim puþini eroi de planul al doilea (doamna Hagiaturian, Pietrosu, Apostol,
Schultz º.a.), implicaþi, volens-nolens, în evenimentele fierbinþi (la propriu ºi la figurat!) din anii
1944-1945, care, prin implicaþiile lor, au marcat destine umane individuale ºi, ceea ce este mai grav, ale
unor popoare, în hãþiºul istoric care va marca soarta
Europei în viitor. Desigur, nu putem nega rolul imaginaþiei în conceperea lucrãrii (mã feresc s-o numesc
roman!), dar fondul ei ideatic este alcãtuit din circumstanþe istorice, politice ºi sociale din acea
perioadã, care pot fi lesne depistate (bombardarea
Bucureºtilor, spionajul german la Bucureºti, atitudinea partidelor politice, luptele antifasciste din
Slovacia, apariþia ofiþerului politic – sovietic, desigur! etc.). Am fi fost, poate, nedumeriþi, dacã volumul,
în final, s-ar fi rezumat la trauma lui 1944, în
Bucureºti. Aici, autorul sugereazã atitudini ºi sentimente, în mod ambiguu ºi în subtext. Epilogul
„desluºeºte” drama cuplului de îndrãgostiþi, atunci
cînd bunica primeºte pe cele douã fetiþe orfane, în
Argentina.
Cu certitudine, Gabriel Chiriac are vocaþie epicã,
ºtie sã „construiascã” o operã bine articulatã, scrisã
simplu, cu o bunã stãpînire a mijloacelor prozei, cu
descendenþã clasicã ºi realistã. Calitãþile sale scriitoriceºti sînt evidente. Aceastã carte ne face
cunoºtinþã cu un prozator. Ea reprezintã, în mod cert,
un debut convingãtor.
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