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Mamei noastre care, acum la vârsta de 100 de ani, ne veghează de
acolo de sus

AVERTISMENT

Doamna Prof. Univ. Dr. Servilia OANCEA, care anterior şi-a
încântat specialiştii cu volume de fizică şi biofizică, chimie anorganică şi
agrometeorologie, de această dată, ne supune atenţiei - fără reţinere şi cu
rezultate excelente – domeniile ISTORIEI,
MEMORIALISTICII şi
POLITICII! Voi fi cât se poate de sincer: autoarea a dispus de un material
extrem de bogat şi elocvent, în prima ordine fiind propria-i experienţă,
profund marcată de odiseea tatălui D-sale, preotul Gherasim Bratoveanu,
care în fapt a traversat toate soiurile de gulag al anilor ´40-´60. În al doilea
rând, autoarea s-a informat întocmai unui istoric, pentru ca, finalmente, să
valorifice dosarul personal al tatălui de la Consiliul Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii şi care, în totalitate, surprinde toate
„binefacerile” holocaustului roşu care, fiind impus de Kremlin după 1944,
s-a abătut asemenea unui cataclism asupra României şi Românilor, cu
consecinţe nebănuite şi pentru generaţiile actuale şi viitoare. Ceea ce doresc
să observ numaidecât are în seamă faptul că Gherasim Bratoveanu nu a
fost un „oarecare”, ci şi-a aflat de mult locul în Mărturii şi mărturisitori ai
Bisericii din România (1948-1989) – Biserica Ortodoxă (Bucureşti, 2004,
Colecţia Cicerone Ioniţoiu). De asemenea, fapt remarcabil, toate
documentele din Nu pune, Doamne, lacăt gurii mele sunt inedite, ceea ce
sporeşte valoarea cărţii, mai ales că autoarea dovedeşte un indiscutabil har al
povestirii, îşi impune un stil inimitabil, iar, din dorinţa de a spune totul şi
de-a preîntâmpina posibile experimente viitoare, recurge la critica istorică,
confruntând cu profesionalism sursele scrise şi orale. Dar autoarea nu doar
reconstituie trecutul, cu răbdare şi grijă pentru Adevăr, ci, din perspectiva
timpului, îl şi judecă, cu scopul precis de a contribui, câtuşi de puţin, la
preîntâmpinarea altor experimente nenorocite bântuite de totalitarism – falsa
democraţie, economia zisă de piaţă sau capitalistă însă antiumană, minciuna
şi „modelele” de import, de fel digerate dar atât de specifice acestei naţiuni,
pe cale de a deveni, la nici un sfert de veac după „Revoluţia” din 1989 egală
cu o lovitură de stat, o populaţie …

Incontestabil, volumul Doamnei Profesor Servilia Oancea pune în
evidenţă, ceea ce nu ne surprinde având în vedere rezultatele cercetărilor
sale de specialitate în cadrul Universităţii Agronomice „Ion Ionescu de la
Brad” din Iaşi, calităţile şi meritele savantului. Recomand cu multă plăcere
această CARTE tuturor cititorilor care trebuie să ştie că, pentru a face pasul
decisiv către Viitor, nu trebuie să neglijeze neajunsurile care, adesea ne
copleşesc, lipsa de programe şi de personalităţi, condiţiile de vecinătate, ci,
probabil, aşa după cum observă în chip justificat unul dintre personaje,
deficitul de caractere care, decenii la rând, în loc să-i descurajeze i-a
încurajat pe toţi neprietenii noştri de pretutindeni dovedindu-le, dacă mai era
nevoie, că, dintre Români, jumătate au fost/suntem urmăriţi, pe când
cealaltă jumătate au fost/sunt urmăritori?!
Cartea se doreşte şi reuşeşte a fi pe deplin o Pledoarie pentru
Adevăr, care, convenabil sau nu, se impune a fi cunoscut, şi încă până la
capăt. Ceea ce desprindem şi îndemnul sugestiv exprimat în titlu: Nu pune,
Doamne, lacăt gurii mele …
Sincere felicitări Doamnei Profesor Servilia Oancea şi noi succese
deosebite!
Gh. Buzatu
Iaşi, 5 februarie 2013
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