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ub titlul Fire rãzleþe din viaþa bisericeascã
ºi laicã a ,,Epocii de aur”. Note biografice
ºi autobiografice (Editura Universitas XXI,
Iaºi, 2012, 536 p.), regretatul preot ºi cãrturar Mihai
Mocanu a adunat o serie de gînduri ºi materiale ce
compun ultimul sãu volum, apãrut postum.
Acesta beneficiazã de un tabel cronologic, în
cadrul cãruia sunt prezentate principalele repere biobibliografice referitoare la autor, precum ºi de o prefaþã semnatã de Claudia Costin, unde aceasta analizeazã lucrarea din punct de vedere structural ºi
informaþional, ºi de un cuvânt înainte, semnat de
Nicu Ioniþã, care evocã personalitatea pãrintelui,
cãruia i-a fost apropiat.
Urmeazã apoi cuvîntul autorului, care motiveazã
apariþia lucrãrii astfel: Cu aceastã ultimã carte vreau
sã mã liniºtesc, sã mã retrag spre mai multã liniºte,
reculegere ºi doar forþat de ceva urgent sã mai intervin printr-un articol (p. 25).
Opera este, aºadar, una complexã, o sintezã carei încununeazã pãrintelui activitatea editorialã ºi prin
care, dupã cum însuºi spune, doreºte sã-ºi
pregãteascã retragerea din rîndul publiciºtilor. Ea
este structuratã pe ºase capitole, materialele din
cuprinsul fiecãruia dintre ele fiind înlãnþuite cronologic ºi unite prin cadrul tematic comun.
Cel dintîi dintre ele este compus dintr-o serie de
note autobiografice, în cadrul cãrora pãrintele descrie
parcursul vieþii sale, aratã cum s-a manifestat la dînsul vocaþia preoþeascã, cum a reuºit sã materialieze
aceastã vocaþie, dar ºi cum a ajuns sã fie îndrãgit de
reputatul profesor ºi teolog Petru Rezuº, cu care a
purtat o amplã corespondenþã, sau cum a trecut prin
anumite momente care i-au marcat cariera ºi viaþa.
Urmeazã capitolul intitulat Epoca de aur, în
cadrul cãruia sunt descrise evenimente circumscrise
cronologic perioadei enunþatã în titlu. O mulþime de
crochiuri ºi evocãri ale unor personalitãþi precum
Constantin Galeriu, Mina Dobzeu, Teodor M.
Popescu sau Radu Gyr împodobesc tabloul prezentãrilor realizate cu mult profesionalism ºi mãiestrie.
Cel de-al treilea capitol cuprinde o serie de materiale privitoare la marele cleric Visarion Puiu, la
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viaþa ºi activitatea lui patrioticã ºi bisericeascã ºi la
legãturile cu Paºcaniul. Acesta este urmat apoi de un
capitol diferit ca structurã ºi abordare faþã de cele
precedente, în cadrul cãruia autorul analizeazã, prin
prisma trãirii Ortodoxiei ºi a adevãrurilor ei, un mare
beletrist al secolului trecut, Mihail Sadoveanu, ºi o
mare eruditã a literaturii aceluiaºi veac, Zoe
Dumitrescu Buºulenga. Autorul dovedeºte aici atît
calitatea sa de cunoscãtor al vieþii ºi operei celor doi,
cît ºi capacitatea de a problematiza cu privire la anumite aspecte ale acestora.
Urmeazã apoi un capitol ce cuprinde note
biografice, în cadrul cãruia sunt prezentate vieþile
unor patriarhi ai Bisericii noastre (Justin, Teoctist ºi
Daniel), ale unor stareþi ºi stareþe, ºi sunt descrise,
din punct de vedere al itinerarului transtemporal, o
serie de lãcaºuri monahale cu care pãrintele a intrat
în contact.
Cel din urmã capitol este alcãtuit din douã meditaþii, cea dintîi cu privire la corupþie ºi concepþia biblicã cu privire la însemnãtatea ei ºi cea din urmã cu
privire la dilemele antropologice ale societãþii contemporane.
Volumul este însoþit de o serie de anexe, în cadrul
cãrora sunt prezentate în facsimil informaþii privitoare la personalitãþile evidenþiate în paginile lui.
Opera pãrintelui, o antologie a materialelor rezultate în urma activitãþii sale cãrturãreºti ºi publicistice,
se prezintã astfel ca o adevãratã enciclopedie, din
paginile cãreia cititorul poate lesne extrage informaþii privitoare la istoria patriei, a marilor personalitãþi ale secolului trecut, la viaþa ºi activitatea
Bisericii, la afinitãþile existente între marii literaþi ºi
credinþã, la problemele ce macinã lumea de astãzi,
dar ºi la viaþa ºi activitatea autorului, un vrednic slujitor al altarului divin, fapt pentru care o recomandãm atît cititorilor dornici de a afla lucruri noi cu
privire la istoria þãrii ºi a Bisericii, cît ºi doritorilor de
lecturã care vor sã-ºi delecteze simþul vizual cu realizãrile unui mare iubitor de slovã, a cãrui memorie se
va perpetua cu certitudine în veºnicie, prin prisma ei.
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