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Dominic Stanca. Memento

Sorana Georgescu-Gorjan

În 2011 s-au implinit 85 de ani de
la nașterea scriitorului Dominic
Stanca și 35 de ani de la plecarea lui
din această lume. La 22 septembrie
a.c., la Muzeul Național al Literaturii
Române s-a lansat studiul monografic
Dominic Stanca de Livia Ciupercă.
Actorul, prozatorul și poetul Dominic
Stanca a făcut parte dintr-o veche
familie ardelenească ce a dat țării
importanți oameni de cultură:
bunicul, Avram Stanca, preot
prototop al Petroşenilor, a fost ctitor
de biserici și întemeietor al
învățământului în limba română în
Valea Jiului; tatăl, medicul Dominic
Stanca, a scris minunatul roman Între
două fronturi. 1914-1918, frescă
exemplară a dramei românilor din
Austro-Ungaria târâți într-un război
fratricid; unchiul Sebastian a fost
consilier eparhial, publicist,
traducător, autor al unei monografii a
Petroşenilor premiată de academie,
iar unchiul Constantin, renumit
medic ginecolog, a alcătuit un
fermecător volum de memorii, Îngerul
de pe cupolă. Fiii unchiului Sebastian
s-au remarcat în domeniul
dramaturgiei şi poeziei – Radu Stanca
– sau al publicisticii, memorialisticii și
traducerilor – Horia Stanca.

Dominic scria la un moment dat
„Eu nu am, nu am decât rădăcini”.
Copilăria şi adolescența petrecute la
Cluj, Orăștie și Sibiu sau vacanțele la
Petroşeni i-au consolidat aceste
rădăcini şi l-au făcut să tezaurizeze
amintiri pe care le va imortaliza în

scris. A închinat un întreg ciclu de
poeme unei străzi din Orăştia
copilăriei sale şi locuitorilor ei.
Mărturisea: „În scrisul meu, eu creez
şi prezint o lume a mea, aşa cum aş
vrea eu să fie sau să fi fost”. O febră
tifoidă gravă la 19 ani i-a şubrezit
organismul, iar neajunsurile din
existență i-au subminat sănătatea. A
fost actor, la început pasionat de
meserie, apoi din ce în ce mai
dezamăgit. Greutățile prin care a
trecut, suportate cu discreție, l-au
costat însă, astfel încât la doar 50 de
ani s-a săvârșit din viață.

A publicat puțin în timpul
vieții. Mărturisea: „Lucrez îngrozitor
de încet și migălos.” „E foarte greu să
scrii în limba română. E ca o stâncă în
care trebuie să dăltuiești.” Au apărut
postum la Editura Eminescu, prin
devotamentul soției sale, Sorana
Coroamă Stanca, un volum de proză,
Timp scufundat (1981) şi o culegere a
tuturor poemelor sale, Un ceas de
hârtie (1984). Artistul se concentrează
pe momente din trecutul ţării,
dedicând pagini memorabile clipelor
astrale ale istoriei – răscoala lui Horia
(Roata cu șapte spițe), soarta lui Avram
Iancu (Tulnicele Iancului). Evocă în
balade personalitatea lui Ștefan cel
Mare, anul 1907, figurile legendare de
haiduci sau eroi, ca Pintea sau Baba
Novac. Pseudocronicile pline de
umor pe care le scrie reînvie un trecut
privit cu blândă ironie (Hurmuzul
jupâniței, Sărbătorile boierului
Melentie). Drumețiile prin zona
cetăților dacice sau în Moldova
mănăstirilor le consemnează într-un
inspirat Itinerar dacic sau într-un Fum
al pietrelor. Poetul avea premoniția
sfârşitului timpuriu încă din tinerețe
şi versurile sale sunt pătrunse de
melancolie. Îl fascinează seara,
amurgul, toamna, liniștea. Cele mai
numeroase poeme alcătuiesc ciclul
Vesperale.

Suntem...

Ioana Pop

Suntem sclavii spinoasei
depărtări
Şi doare în profunzime-ai realistă
Felul-n care ne asemănăm.

Suntem vii, în neştire ne-mbătăm
Cu tandrele valuri ucigaşe
Ale timpului mort.

Suntem necesitaţi ale solitudinii.
În absolut ne e menit
Să judecăm noi zeii.

Înainte să adormim cineva
ne fură păcatul

Mădălina Cincan

Prizonier al culorilor … între
verde şi roşu am rămas calcar.
Oglinzile parcă m-au născut ieri
Fără preaviz,
Fără moştenire.
Şi fără să ştiu ca am născut şi eu
Gol conturul buzelor şi al
inimilor.
Obosită de atâtea linii drepte,
Obosiţi de podul palmei mele.


