George Popa evocã mari figuri de personalitãþi
medicale, precum prof. A. Toma, despre care spune
cã A fost un sacrificat al vremii, printre atîtea mari
valori, ºi este pentru mine o bucurie ºi o datorie
moralã sã-l evoc aici pe acest domn al profesiei, al
caracterului ºi al sufletului (p. 55). Doctorul Gh.
Tudoranu, eminentul hematolog, Era un specialist
cunoscut pe plan european prin lucrãrile sale ºi de
asemenea un om de aleasã culturã ºi desãvîrºit aristocrat al sensibilitãþii ºi al relaþiei cu colaboratorii.
Avea sã fie ºi el sacrificat de o complicitate abuzivã
a momentului (p. 56). Despre dr. Marioara
Niculescu ne spune cã a fost un unicat, o excepþionalã cercetãtoare prin intuiþie, observaþie ºi rigoare
ºtiinþificã (p. 56). Iar despre dr. Ligia Iordãcheanu
mãrturiseºte cã era personalitate de o rarã distincþie
ºi de un exemplar profesionalism (p. 58).
Dintre personalitãþile mari ale culturii româneºti iau fost pacienþi profesorii Gh. Ivãnescu ºi ªtefan
Cuciureanu.
Scriitorul vorbeºte despre debutul sãu (cu traduceri din Omar Khayyam), despre conferinþele
susþinute în faþa unui public ales, cu interdicþia de a

mai conferenþia, despre marile sale iubiri: casa pãrinteascã, mama ºi poezia ! energia demiurgicã
mutaþionalã de a trãi, a gîndi, a înfãptui (p. 80). A
fost un tînãr Nefiresc de sensibil la nedreptate (p.
93). În mai multe cãrþi s-a ocupat de opera lui
Eminescu pentru cã a intuit o puternicã afinitate faþã
de armonia liricii sale, justeþea adevãrurilor poeticofilozofice, puritatea eticã a vieþii sale (p. 96).
Cãrþile sale Semnificaþiile spaþiului în picturã ºi
monografia Rodin sunt proba unui permanent contact
cu arta plasticã.
Dintre marii poeþi ai lumii, George Popa a tradus
în româneºte poeme scrise de Tagore ºi robaiatele lui
Omar Khayyam, dar ºi alþi creatori de poezie au stat
în apropierea sa, între care Hafez ºi Rilke.
Sunt onorat de faptul cã George Popa mã aºeazã
printre marii intelectuali contemporani (p. 129130).
Cartea aceasta semnatã de Vasile Diacon constituie punctul de plecare al unei mari monografii despre
medicul, poetul, traducãtorul ºi eseistul George Popa.

Gh. GIURCÃ

O NOUÃ MONOGRAFIE DE BISERICÃ

Î

ncã unul dintre monumentele istorice de seamã din
vechea Cetate de Scaun a Moldovei dispune deacum de propria biografie. Este vorba despre
Biserica Sfîntul Nicolae din Suceava (Editura Karl A.
Romstorfer, Suceava, 2011, 260 p.), una dintre cele mai
vechi din oraº. Cu experienþa-i cunoscutã ºi dupã o îndelungatã muncã de cercetare ºi documentare, dr. Ion Mareº a
adunat informaþii preþioase în legãturã cu aceastã bisericã ºi
a elaborat prezenta monografie. Dupã cum precizeazã în
Cuvînt înainte Î.P.S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei ºi
Rãdãuþilor, Lucrarea de faþã este fãcutã cu pasiune ºi cu
rigoare ºtiinþificã pentru istorie, o lucrare a unui participant
activ la sãpãturile arheologice efectuate pe pãmîntul vechii
capitale a Moldovei ºi la cercetarea vieþii religioase a
oraºului Suceava (p. 3).
Biserica Sf. Nicolae face parte din mult mai bogatul
(cîndva) patrimoniu de monumente istorice ale oraºului. Sã
amintim în acest sens cã în Descrierea Moldovei Dimitrie
Cantemir spunea cã Suceava numãra patruzeci de biserici
de piatrã ºi altele felurite de lemn ºi 16.000 de case. Însã
dupã mutarea capitalei la Iaºi, numãrul lor a scãzut treptat,
fãrã a fi lãsat vreo urmã. Despre cîteva dintre acestea a scris
însuºi autorul monografiei de faþã: Biserica Fetelor, Biserica
Bunavestire, Biserica Sf. Teodor. Au mai fost însã ºi
altele: Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel, Înãlþarea
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Domnului, Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil, Sfînta
Vineri (Sfînta Paraschiva), Izvorul Maicii Domnului etc.
Dacã luãm în seamã arhitectura ei ºi faptul cã era pictatã ºi
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pe exterior (unele urme sunt vizibile ºi în prezent),
înþelegem cã Biserica Sf. Nicolae era printre cele mai
importante din oraº.
Cu toate cercetãrile întreprinse pînã în prezent, nu s-a
putut stabili cu exactitate data construirii Bisericii Sf.
Nicolae ºi nu se ºtie nici cine a fost ctitorul ei, întrucît nu
s-a pãstrat pisania iniþialã. Sigur este însã faptul cã pe locul
respectiv a existat una mai veche. Sãpãturile arheologice
efectuate în zonã (la unele dintre ele a luat parte însuºi
autorul monografiei) aratã cã aceastã zonã a oraºului era
locuitã în sec. al XIV-lea. Este posibil ca prima bisericã sã
fi fost din aceastã perioadã de timp, însã cu siguranþã ea
exista în timpul lui Alexandru cel Bun, în primele decenii
ale sec. al XV-lea (p. 11).
Prima menþiune a Bisericii Sf. Nicolae dateazã din anul
1519 pe un Tetraevanghel dãruit bisericii de vistiernicul
Mateiaº. ªi cum timpul lasã în toate urmele trecerii sale, peste
un veac, mai exact la 1611, biserica a fost renovatã pe cheltuiala vistiernicului Nicoarã Prãjescu ºi a familiei sale, dupã
cum se menþioneazã în pisania aºezatã deasupra uºii de la
intrarea în pronaos. Alte reparaþii au fost cele din 1768
(deoarece din întîmplãrile vremelor s-au rãsîpit atît acoperãmîntul, cît ºi din zidul ei ºi dinãuntru de toate au fost lipsitã ! p. 49), 1895, cînd a fost repictatã în interior, ºi 19741980.
Un capitol aparte e rezervat în economia monografiei
arhitecturii monumentului. Aici cititorul are posibilitatea sã
afle o amplã descriere a Bisericii Sf. Nicolae din acest punct
de vedere. Deºi construcþia se înscrie în stilul rãspîndit în
Moldova acelei vremi, ea are unele particularitãþi (turnulclopotniþã, de exemplu) care o individualizeazã ºi o situeazã
înainte de Bîrnova ºi de Barnovschi din acest punct de vedere.
Un alt capitol, la fel de dens, se referã la pictura interioarã a bisericii. E vorba de pictura realizatã în 1895. Pe
rînd autorul face o prezentare foarte concentratã a iconografiei începînd cu pridvorul ºi continuînd apoi cu pronaosul, naosul ºi altarul. De mare folos sunt imaginile color
reproduse în partea finalã a monografiei. Ele au darul de a
ilustra valoarea picturii aºa cum se pãstreazã dupã mai bine
de un veac de cînd a fost realizatã.
De-a lungul timpului, bisericii i-au fost donate cãrþi de
cult necesare derulãrii serviciilor religioase. În prezent,
aceste cãrþi cu valoare de patrimoniu se aflã în depozitul de
carte veche de la Mãnãstirea Teodoreni. Prima, ºi cea mai
veche, este, dupã cum am amintit puþin mai sus, un
Tetraevanghel, manuscris în limba slavonã, dãruit bisericii
la 1519. Celelalte sunt: Penticostar (1753), Ohtoih (unul
din1776 ºi altul din 1783), Adunarea Cazaniilor (1793),
Urmare întru dumineca!Paºtelui (Slujba Învierii) ! 1814,
Tipicon (1816) ºi Mineiul lunii ianuarie (1830).
În continuare, autorul se referã la icoanele pictate pe
lemn care se pãstreazã aici. Dupã cum rezultã din cele
prezentate în monografie, catapeteasma confecþionatã în
urma reparaþiilor începute în 1768 (catapeteasmã care
aparþine ºcolii moldoveneºti, încadrîndu-se în stilul baroc
moldovenesc) a fost donatã, în 1937, Bisericii Înãlþarea
Sfintei Cruci din satul Gura Solcii, com. Grãniceºti, fiind
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înlocuitã cu una nouã. Din cea veche, la Suceava s-au pãstrat doar cele patru icoane împãrãteºti, pe lemn, cu dimensiuni egale, care au fost integrate în noua catapeteasmã ºi
unde se aflã ºi în prezent. Este vorba de icoanele Iisus
Hristos ! Pantocrator, Maica Domnului cu Pruncul !
Odighitria, Sf. Ion Botezãtorul ºi Sf. Ierarh Nicolae (icoanã
de hram). Din inscripþia de pe spatele icoanei Maicii
Domnului, aflãm cã Aceste icoane le-a fãcut Constantin
Pantazi, cupeþ din Suceava, în anul 1778, zugrav fiind ierodiaconul Gheorghe.
Sunt reproduse în continuare cîteva documente vechi
referitoare la Biserica Sf. Nicolae (de exemplu, cel din
data de 7 martie 1768, care face referiri la lucrãrile de
reparare a sfîntului locaº, de unde aflãm cã prin eforturile lui
ºi ale credincioºilor, Constantin Pantazi au acoperit biserica ºi altele cele trebuincioasã fãcînd chear ca cînd ar fi fost
nooa - p. 72), sau la oraºul Suceava (despre care N. Iorga
spunea cã E unul din cele mai mîndre ºi sfinte locuri ale
neamului nostru - p. 95) preluate din diverse letopiseþe sau
impresii de cãlãtorie ale unor cãlãtori strãini ºi români.
Ultimul capitol e rezervat preoþilor slujitori ai Bisericii
Sf. Nicolae. Lista lor nu este completã, deoarece lipsesc
documentele corespunzãtoare. Printre cei menþionaþi, se aflã
nume precum S. Fl. Marian, Gh. Mihuþã (coautor al lucrãrii
Monografia satului Lisaura, jud. Suceava ! 1939), Vasile
Pop (care împrumuta cãrþi ºi elevilor de la seminar ºi studenþilor de la Facultatea de Teologie, mutatã pentru o vreme
la Suceava ! p. 116), Orest Tarangul (arhipresbiter stavrofor, consilier referent mitropolitan), Severin Brãteanu
(autorul textului Biserica monument istoric Sf. Nicolae,
Suceava, o primã schiþã monograficã a bisericii, text reprodus integral în prezenta lucrare) etc. Lista se încheie cu actualii slujitori ai Bisericii Sf. Nicolae: pr. ªerban Mihordea,
care pãstoreºte aici din anul 1979, pr. Adrian Iftimiu, din
1990 (pentru o vreme profesor ºi director al Seminarului
Liceal Ortodox Sf. Mitropolit Dosoftei din Suceava) ºi pr.
Tiberiu Mihordea, din 1997 (în intervalul 1998-2002 a fost
ºi medic la Cãminul de Bãtrîni Sf. Ioan cel Nou din
Suceava). Ca ºi predecesorii lor, prin harul înnãscut, prin
dãruirea cu care îºi împlinesc menirea de pãstori de suflete,
ei au creat ºi întreþin o atmosferã de profundã trãire
sufleteascã din partea enoriaºilor în timpul slujbelor religioase, aºa încît biserica e plinã de fiecare datã.
Monografia Biserica Sf. Nicolae din Suceava cuprinde
în final o bogatã parte ilustrativã. Cititorul va descoperi aici
imagini vechi, cu valoare de document, ale oraºului Suceava
ºi, bineînþeles, ale bisericii foarte puþin sau deloc cunoscute
publicului larg (unele provenind din colecþii particulare), precum ºi imagini referitoare la pictura interioarã a bisericii sau
la descoperirile arheologice din zonã.
În concluzie, se poate aprecia cã apariþia monografiei
Biserica Sf. Nicolae din Suceava reprezintã un veritabil
eveniment în viaþa culturalã localã. Prin ea, dr. Ion Mareº,
autor ºi al lucrãrii Biserica Sf. Gheorghe (Mirãuþi) "
prima catedralã mitropolitanã a Moldovei (2009), aduce o
contribuþie însemnatã la cunoaºterea unei pãrþi importante a
istoriei oraºului Suceava.
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