Pr. Ioan MORAR

MINIATURI DE SUFLET
PENTRU EMINESCU
area bucurie de-a avea ºansa sã particip
la cea de a XVIII-a ediþie a Deniilor
eminesciene, acþiune culturalã ºi de
suflet organizatã de cãtre Despãrþãmîntul ASTRA
Mihail Kogãlniceanu din Iaºi pentru românii de pretutindeni, mi-a stîrnit un entuziasm aproape
copilãresc de-a alerga prin grãdina Athenei pentru a
culege cîteva floricele spre a i le dãrui Luceafãrului
poeziei româneºti.
Dupã zile ºi nopþi de cãutãri am constatat cã atîþia alþii
înaintea mea s-au întrecut în a culege aproape tot ceea ce
i s-ar fi potrivit celui care ºi el, la rîndu-i, dijmuise toate
comorile din grãdina limbii ºi simþirii româneºti. Din
fericire nu le-a reþinut pentru sine, ci le-a înnobilat ºi apoi
le-a risipit din nou spre veºnicã rodire...
Condeie care de care mai scãpãrãtoare i-au conturat profilul intelectual; i-au dãltuit în imagini marmoreene frumosu-i chip fizic; i-au colorat în strãluciri de curcubeu harul artistic; i-au aureolat ca-ntr-o
icoanã lumina lãuntricã; i-au nemurit în bronz energiile luptãtorului pentru neam ºi þarã; l-au ridicat pe
piedestalul înaltei cugetãri; ºi ce n-au mai fãcut toþi
aceºti datornici, de la cei care l-au cunoscut înainte de
a-ºi lua zborul spre sferele cereºti, la criticii ºi
biografii clasici ºi pînã la toþi epigonii, pentru a-l elogia dupã cuviinþã, pe cel care a ridicat prestigiul neamului sãu la nivelul oricãruia dintre neamurile de sub
cer.
Cap de Apollo l-a vãzut Anghel Demetriescu;
înfãþiºare de zeu tînãr i-a apãrut lui Alexandru
Vlahuþã; o figurã clasicã încadratã de niºte plete
negre; o frunte înaltã ºi seninã; niºte ochi mari – la
aceste ferestre ale sufletului se vedea cã cineva este
înãuntru; un zîmbet blînd ºi adînc melancolic. Avea
aerul unui sfînt coborît dintr-o veche icoanã, un copil
predestinat durerii, pe chipul cãruia se vedea scrisul
unor chinuri viitoare, se rostea profetic Caragiale;
avea un glas profund, muzical, umbrit într-o surdinã
dulce, misterioasã, care dãdea cuvintelor o vibrare
particularã, ca ºi cum venea de departe, dintr-o lume
necunoscutã, mãrturisea acelaºi Vlahuþã; ºi continua
cu admiraþie I. Slavici cã atunci cînd cetea el vreuna
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din scrierile sale era o adevãratã sãrbãtoare. El
cetea desluºit ºi cu un glas foarte plãcut, nu numai
scrierile sale, ci ºi ale altora. Nu avea glas tare, dar
dulce ºi melodios ºi cînta corect, cãci avea auz bun,
ne informeazã Teodor Stefanelli. ªi continuã: era aºa
de melancolic ºi cuprins de atîta emoþie, încît mai cã
lãcrima; iar cînd ajungea la sfîrºitul cîntecului
preferat (care era Barbu Lãutaru) stãtea apoi lung
timp dus pe gînduri, iar ªtefan Cacoveanu completeazã: pe stradã umbla foarte des fredonînd cu
gîndul dus ºi nu-i plãcea sã-l deºtepþi din aceastã
reverie; foarte cult, foarte studios, cunoºtinþe minunate de literaturã germanã ºi românã. Este sãrac ºi
pe drumuri, l-am avut sufleur la mine; pe lîngã ºtiinþã
este laborios, activ, exact ºi foarte cumsecade, îl
recomandã cuiva Mihai Pascaly; ºi-i rotunjeºte
aceastã dimensiune I. Slavici, martor al momentelor
de creaþie poeticã, Obiceiul lui era cã citea cu glas
tare ceea ce îi plãcea, mai ales poeziile, ºi fãcea
multã gãlãgie cînd scria, se plimba, declama, bãtea
cu pumnul în masã, era oarecum în harþã cu lumea,
la care se adresa... ºi dacã îl întrebam ce cugetã cînd
cîntã, îmi rãspunde: Mãi, sã ºtii, cînd cînt melodiile
vesele, gîndesc poezie, iar cînd sunt marºuri, atunci
gîndesc istorie; Eminescu este un om al timpului
modern, cultura lui individualã stã la nivelul culturii
europene de astãzi, considera cu satisfacþie T.
Maiorescu; Oameni ca Eminescu rãsar la depãrtãri
de veacuri în existenþa unui popor... cititor pasionat,
el era unul din cei mai adînci cunoscãtori ai limbii,
literaturii ºi istoriei noastre din cele mai întunecate
vremuri. De multe ori a trebuit sã-ºi dea paraua gurii
pentru un manuscris vechi ori o carte rarã descoperitã pe vrafurile mucezite a vreunui buchinist.
Eminescu a fost pregãtit sub toate raporturile a croi
un nou drum în literatura românilor. Niciodatã nu sa vãzut la noi un temperament de artist complet, deo culturã aºa de vastã ºi de-o originalitate aºa de
puternicã, sunã declaraþia confratelui Al. Vlahuþã.
Iatã profilul unui geniu care, dacã ar fi fost munte,
ar fi avut Caraimanul ºi Ceahlãul la picioarele lui.
Pe temelia pusã de mãrturiile contemporanilor lui
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Eminescu ºi, evident, pe marea-i creaþie, clasicii au
ridicat monumentalele biografii ale poetului, savantele comentarii ºi lungul ºir de ediþii ele vastei ºi variatei opere eminesciene: G. Cãlinescu, Perpessicius,
Sextil Puºcariu, D. Vatamaniuc, Al. Oprea, P. Creþia,
C. Noica, Zoe Dumitrescu-Buºulenga ºi atîþia alþii
care din felurite unghiuri l-au studiat pe acest
Zamolxis al culturii româneºti. Cinste celui care a
explorat pentru prima oarã universul eminescian ºi a
intuit atît de bine toate coordonatele misteriosului
tãrîm. Bãnuit-a oare vreodatã studentul Elie Cristea
cã eroul întreprinderii sale va fi sãrbãtorit chiar în
cuibul sãu natal? Sau cã ar fi posibilã o asociere de
genul: Patriarhul – (puþin) poet ºi Poetul – patriarh (al
poeziei, desigur).
Flacãra Sfîntului preacurat al ghersului românesc, cum îi spune Arghezi, a aprins apoi atîtea atele
pe firmamentul culturii româneºti, încît momentul de
faþã nu ne îngãduie nici mãcar sã le mai înºirãm.
Dacã Eminescu povestea de o lume ce vorbea în
poezie, noi am ajuns sã simþim ºi sã gîndim întru
Eminescu. Toþi poeþii de la el încoace îi datoreazã
cîte ceva: îndrãzneala de-a escalada piscurile
cugetãrii, incantaþia versului, acurateþea exprimãrii,
invocarea naturii, clocotul arderii de sine pentru
patrie ºi valorile ei ºi multe altele care þin de universul poeziei. Nu în zadar le-a botezat Marin Sorescu
pe toate cele din preajma noastrã cu numele poetului.
Iar Nichita Stãnescu considerã cã El este atît de mult
al nostru, încît noi din nebãgare de seamã am început
sã devenim ai lui. Ioan Alexandru, care ºi-a luat un
doctorat cu o temã Eminescu, într-una din poeziile
sale îl anunþã cã din stranele ardelene i se mai
ataºeazã încã o lacrimã. Pentru ca Grigore Vieru sã-l
numeascã pur ºi simplu domn. O, ºi cîþi ºcolari nu
s-au mai jucat de-a poezia vrãjiþi de Luceafãr ºi tot pe
atîþia îndrãgostiþi au suspinat eminescian.
El a urcat ºi a coborît prin fiinþa neamului românesc asemenea unui argint viu rãscolind toate
resursele spirituale, încît s-a zãmislit zicala cã
românul s-a nãscut poet. Þin mult de tot sã mai pomenesc un nume care a fost ales ca instrument al
Revelaþiei divine pentru a lucra din fire de borangic
ºi broderie de aur mantia înmiresmatã cu miros de
tãmîie ºi stropitã cu fiori de acatist pe care neîntrecutul Dor-de-Ducã, Rãdãcinã, Prag Deschis, Nou
Voivod, Om Întreg, Vis-de-Tainã, Zbor Nestins,
Dulce Chin, Poezie o va purta pe umerii sãi falnici la
sãrbãtoarea înveºnicirii lui. Adicã la întîlnirea nemijlocitã cu Creatorul Cosmosului, pe Care L-a slujit
cum numai aleºii o ºtiu face. S-a înþeles cã l-am
numit pe Valeriu Anania cu Imn Eminescului.
Revista românã nr. 4 (70) / 2012

Sublimul omagiu al posteritãþii. Îl mai regãsim nemurit pe strune de vioarã, eternizat prin jocuri de penel
ºi lovituri de daltã, mereu tînãr înmugurind în dumbrãvile Carpaþilor, preamãrit de vuietul mãrii ºi odihnindu-se dulce în luciul lacrimii lacurilor.
S-ar pãrea cã acvila poeziei româneºti s-a purtat
cu uºurinþã undeva prin zãrile albastre privind sfidãtor spre cele de jos care la atingerea harului sãu
îmboboceau întru poesis. Dar n-a fost aºa. El, care a
avut ceva de spus a cunoscut zbaterile creaþiei, a trãit
zbuciumul gîndurilor ºi clocotul vulcanic al sentimentelor încît adeseori era ispitit sã-ºi spînzure liran cui ºi sã punã capãt atîtor dezastroase încercãri.
Dar atuncea greieri, ºoareci,
Cu uºor mãruntul mers
Readuc melancolia-mi
Iarã ea se face vers.
Transformarea lucrurilor banale din preajmã în
poezie pretinde iscusinþã demiurgicã. Nu este greu sã
sesizezi cã la bãtaia vîntului codrul se miºcã. Dar a-l
face sã freamãte, nu doar sã se miºte, fãrã cea mai
micã adiere, este extrem de greu, pentru cã îi trebuie
o motivaþie, fie ea ºi metaforicã. Ei bine, geniul lui
Eminescu aflã aceastã motivaþie. Aºa cã doar el poate
sã coboare stelele în lacuri pentru ca noi sã ne ridicãm
deasupra bolþii; poate sã deschidã porþi printre nouri
fãcînd cale reginei nopþii, iar noi sã-i urmãm alaiul;
construieºte poduri de argint peste ape ºi genuni, ne
învaþã sã privim în ochi negri, adînci ca marea; sã
mîngîiem bucle bãlaie sub ploaia florilor de tei; ne
descoperã cã moartea poate sã fie dar ºi trecerea prin
ea sã devinã frumoasã, fãrã zbateri, mîngîierile
întregului univers sã ne stîrneascã nãdejdea Învierii.
El ne înalþã în tãrii pe raza Luceafãrului ºi ne afundã
în adîncuri de istorie prin slovã ºi credinþã.
Înflãcãreazã exuberanþa adolescenþei, învãluie tãmãduitor în melancolie, descãtuºeazã zborurile
cunoaºterii, ridicã la luptã împotriva nedreptãþii ºi
mãturã cu vijelie vifornicã ºi blesteme grele pe toþi
duºmanii neamului. Culege toate lacrimile de la
Nistru pîn’ la Tisa ºi le creeazã albie nestãvilitã spre
viitor. Încît ne întrebãm de unde atîta concentrare de
energie ºi risipã de har? Doar nu este decît un om ºi
el, la urma urmei... Dar ce OM!
Astfel cã este lesne de înþeles acum pentru ce eu
nu m-am întors de prin grãdinile cuvîntului decît cu
un modest mãnunchi de albãstrele pe care le depun la
picioarele Vrãjitorului, gîngurind cu sfiala nepoetului
din mine: ale tale dintru ale tale ...
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