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Astra Salvensis, an IV, numãr 7, 2016
,,Învierea lui Hristos a inaugurat lumea dreptãţii, spiritualitãţii, bucuriei, iubirii şi
frumuseţii lui Dumnezeu, o creaţie nouã".
Aceastã carte este o foarte bunã introducere în tainele credinţei
creştine întãrind credinţa mãrturisitorului adevãrului mântuitor cât şi o
provocare pentru cei care încã nu sunt pe aceastã cale, pentru cã autorul
prezintã ceea ce este comun tuturor tradiţiilor creştine, cuvântul sãu se
caracterizeazã prin claritate, precizie, frumuseţe şi oferã o perspectivã
proaspãtã asupra vieţii în Hristos.

Cãlin-Emilian CIRA
Iuliu-Marius Morariu, Restitutio Grigore Pletosu, Cluj-Napoca,
Editura Eikon/Editura Renaşterea, 2014, 182 p.:
Alãturi de numeroasele abilitãţi evidenţiate
atât în discursul scris, cât mai ales în cel susţinut,
oral, Marius este o persoanã ce posedã calitãţi
cognitive deosebite şi continuã sã dezvolte un
complex de aptitudini excelente în zona
leadership-ului, rãbdarea specificã dascãlului şi
implicarea caracteristicã tânãrului neînfricat. Aflat
în poziţia de iniţiator de proiecte sau voluntar,
întotdeauna împlineşte cu succes acţiunile pe care
şi le propune. L-am cunoscut pe Marius anul
acesta în cadrul Colegiului Studenţesc de Performanţã Academicã şi mi-a
atras atenţia calmul şi profesionalismul cu care abordeazã orice
provocare. Însã, odatã cu aceastã lucrare, am cunoscut autorul Iulius
Marius Morariu, o experienţã deosebitã, care completeazã fericit prietenia
de care mã bucur.
Lucrarea se remarcã prin felul în care coordoneazã şi grupeazã
cronologic aspecte importante din viaţa pãrintelui profesor Grigore
Pletosu, formulând clar şi fãrã ambiguitãţi, urmãrind firul logic al
evenimentelor. Activitatea profesionalã şi pastoralã este bine conturatã
datoritã datelor la care a avut acces autorul. Putem afirma cu uşurinţã cã
se reliefeazã, începând cu primul capitol, o calitate necesarã unui
(student) cercetãtor, aceea de a desfiinţa orice neînţelegere sau orice
fisurã a ritmului însuşirii datelor prin curiozitatea manifestatã fizic, de a
ajunge la sursa consemnatã.
Pentru a uşura procesul de însuşire a cumulului informaţional
prezent aici, şi totodatã pentru a asigura confortul vizual al lucrãrii,
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autorul a împãrţit aceastã operã în patru mari capitole, cãrora le-a adãugat
subcapitole pentru a împlini la un nivel superior informaţia transmisã,
adaos explicativ considerat necesar.
Primul capitol, intitulat Profilul bio-bibliografic al lui Grigore Pletosu se
dezvoltã pornind de la o descriere detaliatã a ascensiunii personajului,
dinspre rãdãcinile sale şi localizarea temporalã înspre contextul formãrii
profesionale şi dezvoltãrii ca mare om, profesor şi nu în ultimul rând,
protoiereu. Principiile care ghideazã autorul sunt limpede formulate,
susţinute şi argumentate, şi, mai ales, atent menţinute pe tot parcursul
lucrãrii, ceea ce stimuleazã cititorul sã recunoascã dãruirea prin care s-a
împlinit aceastã carte. O altã caracteristicã a acestui proiect este aceea a
structurãrii lui, ordinea cronologicã a evenimentelor bine stabilitã şi
foarte bine evidenţiatã, ceea ce face ca lectura sã fie una plãcutã şi
cantitatea informaţiilor uşor de însuşit.
Aşadar, în textul aşezat cu grijã de Iuliu Marius Morariu la
începutul acestei lucrãri, putem observa o stimã vãditã, exprimatã fãţiş
prin cuvinte delicate, şi mai ales, atenţia la detaliile prin care se
contureazã cât mai aproape de realitate profilul adevãrat al celui care a
fost Grigore Pletosu. Aceste amãnunte, întãresc trãsãturile necesare
cercetãtorului şi istoricului autor de astfel de consemnãri, precum şi
calitatea incontestabilã a scrierilor sale:„[...] ne propunem ca în paginile
urmãtoare sã realizãm un act de restituire aimaginii istorice şi a profilului spiritual al
celui care a fost primul critic literar al poetului George Coşbuc. În realizarea acestui
fapt vom valorifica deopotrivã informaţii provenite din izvoare edite sau inedite,
articole omagiale sau lucrãri închinate personajului cercetat. Izvoarele inedite le-am
extras cu precãdere din Arhivele Naţionale, Direcţiile Judeţene Bistriţa-Nãsãud şi
Sibiu, din Arhivele Arhiepiscopiei Ortodoxe ale Vadului, Feleacului şi Clujului,
Arhivele Mitropoliei Ortodoxe Române de la Sibiu, dar şi din alte arhive, cum ar fi
cea parohialã de la Chintelnic, sau cea a familiei Jarda. În ceea ce priveşte
documentele edite, în mod cert, Programele şi Rapoartele editate anual de cãtre
Gimnaziul Grãniceresc nãsãudean, pe care Pletosu l-a slujit vreme de mai bine de trei
decenii, sau operele autorului studiat se vor regãsi la loc de cinste aici, alãturi de
rapoartele anuale ale „Astrei”, publicate în revista Transilvania, unde el va fi
pomenit constant, fiind multã vreme preşedinte al secţiunii şcolare a acesteia” (pp.
16-17).
Continuarea acestei lucrãri devine interesantã în momentul în
care facem cunoştinţã cu profilul spiritual al pãrintelui profesor. Acest
profil este alcãtuit urmãrindu-se rigori academice înalte şi putem observa,
înainte de toate, explicaţiile autorului privind formarea profilului
dascãlului creştin, cunoscând viziunea concepţiei patristice. Astfel, putem
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înţelege mai uşor detaliile prin care este numit dascãl, în raport cu
însemnãtatea şi apartenenţa acestui titlu punându-se în relaţie cu „referatul
biblic al Noului Testament […] ceoferã modelul dascãlului suprem, Hristos, care, pe
lângã faptul cã deţine în mod deplin toate calitãţile umane la nivelul maxim posibil,
învaţã mereu pe cei care Îl ascultã, punându-le în faţã plenitudinea pedagogiei, dar şi
finalitatea ei”(pp. 51-52).
În urma dezvoltãrii profilului complex al dascãlului creştin,
autorul creioneazã o întreagã pledoarie în favoarea lui Grigore Pletosu,
cãruia îi atribuie calitãţile unui adevãrat dascãl şi neobosit luptãtor în
scopul cunoaşterii şi dezvoltãrii sprirituale. Astfel, cititorului îi este
introdus subtil statutul de confident şi este fãcut pãrtaş intenţionat la
momentul de „indiscreţie”, acela de a citi o parte a vieţii pãrintelui
profesor, exprimatã intim printr-o „amplã scrisoare” lãsatã moştenire şi
descoperitã de autor prin munca sa de aprig iscoditor al trecutului:
„Folosirea literaturii în scopul cultivãrii tinerilor şi în vederea insuflãrii principiilor
morale în sufletul lor prin prisma operelor, ni-l reliefeazã drept un om credincios
principiilor ortodoxe, al cãrui profil spiritual se reflectã parţial şi în cadrul acestei
activitãţi”(pp. 78-79).
Pe de altã parte, autorul modeleazã un capitol despre profilul
spiritual al Protopopului Grigore Pletosu prin împlinirea activitãţii sale
pastorale. Conturându-se în acelaşi stil, prezentarea acestei supoziţii
porneşte prin dezvoltarea conceptului de spiritualitate ce înconjoarã
identitatea preotului de la începutul existenţei creştinismului. Aşadar,
pornind de la aceastã bazã, autorul reuşeşte sã convingã cititorul de
apartenenţa pãrintelui profesor în contextul unui adevãrat lider spiritual,
prin manifestarea sa imaculatã de protector al legilor bisericii, reflectatã
prin activitatea sa pastoralã. Aici este menţionatã şi activitatea sa de ctitor
al primei capele ortodoxe nãsãudene, şi, mai ales, ţinuta impunãtoare de
om vertical, drept şi dedicat, precum şi profesionalismul ce îl
caracterizeazã.
Lucrarea se întregeşte prin prezentarea unui capitol ce rezumã
aspectele pe care le trateazã dezvoltat şi foarte bine argumentat, prin
trimiteri sistematice la sursa unde autorul a fãcut cunoştinţã cu
informaţia prezentatã. Aşadar, capitolul ce conţine concluziile acestei
cãrţi, reuşeşte sã închidã cu succes o depoziţie tratatã responsabil în
favoarea pãrintelui profesor Grigore Pletosu.
Închei aceastã prezentare a mea prin recunoaşterea calitãţilor de
cercetãtor ale autorului, precum şi a modului de expunere al acestuia.
Astfel, consider cã autorul îşi bazeazã discursul pe o cercetare solidã,
argumentându-şi la fiecare pas depoziţia prin recurgerea la exemple ori
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pasaje preluate şi semnalate de la alţi autori preocupaţi de aceastã temã.
Continuitatea ideilor este datã de un stil limpede, ce urmãreşte
îndeaproape subiectul, fãrã sã încarce sau sã ştirbeascã calitatea scrierilor
sale.
Parcurgând aceastã lucrare, mi-am însuşit cunoştinţe preţioase, nu
doar din domeniul istoriei sau teologiei. Cursivitatea textului şi cuvintele
alese deschid mintea cititorului şi îl pãstreazã fidel pânã la încheierea
discursului autorului. Recomand aceastã carte, atât pentru complexitatea
informaţiilor şi cantitatea lor, dar mai ales, pentru uşurinţa însuşirii
acestora.

Ligia M. ANDREI
Ioana Pârvulescu, Întoarcere în Bucureştiul
Bucureşti,Editura Humanitas, 2003, 347 p.:

interbelic,

Volumul Ioanei Pârvulescu, intitulat Întoarcere
în Bucureştiul interbelic, poate fi perceput mai degrabã
ca o frescã sau un diptic decât ca o carte propriuzisã. O frescã pentru cã ilustreazã, pe baza
informaţiei, împletite cu imaginaţia şi talentul literar
al autoarei, diferite aspecte ale vieţii cotidiene sau
ale momentelor speciale din Micul Paris al acelei
perioade. Un diptic pentru cã, atât la începutul
prezentãrii, cât şi pe parcursul ei, ce-i drept, destul
de rar, autoarea face referiri la situaţia
contemporanã, evidenţiind marile schimbãri pe care, trecerea ireversibilã
a timpului, le-a produs atât în viaţa urbei, cât şi în cea a întregii societãţi.
Structuratã sub forma unei reconstituiri care, feritã de ariditatea
cercetãrii istorice, se prezintã mai degrabã sub o formã de roman, scris în
pripã, cu accente ludice, abundând în imagini, fermecând cititorul şi
fãcându-l sã viseze cu ochii deschişi, cartea dânsei nu reprezintã totuşi un
volum de memorialisticã şi nici materializarea unor eforturi mai scurte
sau mai îndelungate de cercetare. Ea este pur şi simplu, o formã de
ipostaziere a pasiunii pe care, probabil, cândva în trecut, a descoperit-o.
O pasiune pentru un Bucureşti diferit de cel în care trãiesc oamenii de
azi. O curiozitate pe care şi-o poate satisface doar prin intermediul
conlucrãrii dintre lecturã şi imaginaţie. Şi nu doar cã o împlineşte, într-o
manierã egoistã, înfruptându-se singurã din ospãţul imagistic pe care o
viaţã atât de policromã cum este cea a capitalei interbelice îl poate oferi,
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