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CENACLUL LITERAR „MIHAI EMINESCU” DIN NEW YORK OMAGIINDU-L PE 
ACADEMICIANUL IOAN-IOVITZ POPESCU, O PERSONALITATE 
ROMÂNEASCĂ DE EXCEPȚIE
 

UN OM, UN UNIVERS

    Cenaclul Literar ”Mihai Eminescu” cu sediul în Astoria, New
York,  cenaclu  înființat  și  condus  de  președintele
pr.prof.univ.dr. Theodor Damian, este cunoscut și apreciat, în
special prin revista ”Lumină Lină” atât în patrie, cât și în mai
multe țări de pe diferite continente. De-a lungul a peste două
decenii, cenaclul a fost gazda primitoare a multor evenimente
culturale. În cadrul cenaclului, au fost lansate cărți de valoare

din  domeniile  umanist  și  realist,  au  fost  prezentate  expoziții  de  pictură,  de  sculptură,  de  vestimentație
contemporană, au fost schimbate păreri complexe despre viață în dialoguri fructuoase cu prieteni veniți din
patrie. 
  În ultimul an, din cauza pandemiei care a îngenuncheat temporar planeta, cenaclul și-a micșorat numărul de
sesiuni,  dar nu le-a anulat.  Astfel,  la sugestia doamnei prof.univ.dr.  Victoria Plaveti,  prietenă a membrilor
comunității româno-americane din New York, a fost lansată, duminică, 14 martie a.c., cartea ”Din viața lui
Iovițu” (apărută la Editura Academiei Române în anul 2020, într-o formă grafică excepțională), carte avându-l
ca autor pe eminentul academician prof.univ.dr. Ioan-Iovitz Popescu, profesor și îndrumător al Victoriei Plaveti
în anii studenției și apoi, în pregătirea pentru doctorat, în București. 
  La Biserica Ortodoxă Română ”Sf.Ap.Petru & Pavel”, după slujba religioasă oficiată cu har de către preotul-
paroh Theodor Damian și după slujbele de pomenire ale celor plecați la Domnul, au început lucrările cenaclului
care s-au desfășurat sub egida unor instituții de prestigiu: Academia Oamenilor de Știință din România (filiala
New York), Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Mitropolia Ortodoxă Română a Celor Două Americi și
Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă din New York.
   Theodor Damian, președintele cenaclului, a mulțumit participanților și a citit emoționantul mesaj electronic
primit de la autorul cărții: ”Distins Părinte Preot Profesor Theodor Damian, Cele mai calde mulțumiri pentru
evenimentul extraordinar din viața mea, schițat în această carte. Sufletul și gândurile mele vor fi cu Domniile



Voastre acolo. Părtași la această bucurie, iau pe toți prietenii și colegii mei de la Academia Română și de la
Măgurele. Cu iubire Frățească Creștină, Iovițu”. Theodor Damian a punctat apoi legătura între religie și știință,
aducând explicații din care reiese că cele două concepte pot coexista firesc. Domnul Iovițu, fiind un fizician de
anvergură mondială, are un cuvânt important de spus în prezentarea acestui aspect atât de controversat.
Academicianul are deplina convingere că știința nu elimină divinitatea, ci aceste două noțiuni se întrepătrund.
Așa se explică prezența eterică a soției sale, Denisa, femeia iubirii lui eterne, în visele Victoriei Plaveti. Deși
Denisa a decedat în urma unei operații dubios efectuate, soțul ei, Iovițu, afirmă cu tărie: ”cel ce a plecat nu
pleacă niciodată de tot”, fiindcă iubirea profundă e mai puternică decât moartea.
 
  Victoria Plaveti a mulțumit pentru gestul prietenesc al familiei și al prietenilor de a participa la lansarea cărții
domnului Iovițu, om de știință – în domeniul fizicii nucleare – recunoscut la nivel mondial. Dânsul a fost și este
”cel mai iubit dintre fizicieni, inventator al Etheronilor”. Face parte din catrenul celor mai valoroși fizicieni ai
lumii: 1. Albert Einstein (1920), 2. Niels Bohr, Atomic Ether (1913), 3. Ernest Rutherford,  4. Ioan-Iovitz-Popescu
(1982).  Victoria a vorbit cu adânc respect și admirație despre Ioan-Iovitz-Popescu, o somitate atât în domeniul
fizicii, cât și al lingvisticii, aspect nou și plin de semnificații complexe. De asemenea, ea a vorbit cu emoție
despre calitatea superioară, ca om și prieten, a fostului ei profesor de facultate.
      Cartea este o culegere selectivă de mesaje electronice între autor și prieteni de-ai săi din România și din
alte țări în care s-au desfășurat cercetări în domenii diferite. Două părți distincte – iubirea și pasiunea pentru
cercetare științifică –  se întrepătrund de-a lungul celor aproape 400 de pagini: este, pe de o parte, iubirea
pasionată, infinită a domnului Iovițu pentru soția sa, Denisa, căreia îi este dedicată cartea și, pe de altă parte,
sunt  cercetările  științifice,  mai  cu  seamă din  domeniul  fizicii,  cu  realizări  remarcabile  la  nivel  național  și
internațional. Academicianul este recunoscut și apreciat pentru contribuția sa în corelarea fizicii cu lingvistica,
un aspect cu totul nou și, tocmai de aceea, fascinant. Întreaga sa viață stă sub semnul ortodoxiei în care crede
cu tărie și, mai mult decât atât, demonstrează că Divinitatea există.
  Iată câteva aprecieri despre distinsul academician român.
      Gabriel Altmann: ”Iovitzu m-a contactat și am început să realizăm cele 1001 de idei ale lui. El a propus,
dedus, verificat, a făcut figuri da Vinciane (deși matematice) și nu s-a mai oprit. Ceva se află în capul lui, care îl
determină să dezvolte idei noi, să combine, să propună, să le angajeze în știință. Este un om de știință prin
excelență, el trăiește pentru cercetare.”
      Mesagerul lui Gabriel Altmann: ”… uriașul fizician Ioan Iovitz Popescu, care ar trebuie să aprobe sosirea
Primăverii!”
      După o viață lungă de intensă și pasionată cercetare, concluzia la care a ajuns academicianul pare simplă în
vorbe,  dar  uluitoare  prin  adâncimea  de  dincolo  de  Cuvânt:  ”După  cum  vedeți,  sunt,  totuși,  un  păcătos
lăudăros, care nu are, poate, decât scuza că dorește din tot sufletul să demonstreze cu fapte că Denisa și Viața
de Dincolo EXISTĂ:” Și a demonstrat.
    M.N.Rusu, redactor-șef al revistei ”Lumină Lină”, apreciază cartea ca fiind ”aproape o capodoperă”. Iovițu
este considerat ”ultimul enciclopedist savant care se mișcă pe mai multe paliere”. Moartea timpurie și tragică
a soției  sale,  Denisa,  i-a  amintit de celebrul Sic  cognito din cartea marelui  scriitor  clasic  Bogdan Petriceicu
Hasdeu,  interzis sub comunism. Teoria despre comunicările intra și  extramundană este ilustrată în cartea
iubirii dintre Iovițu și Denisa. M.N.Rusu subliniază ceea ce consideră că este mai important din volumul lansat:
”O carte uluitoare în conținutul ei iradiant, cu vaste semnificații. Citind cartea, pagină cu pagină, nu-mi venea
să cred că e scrisă de un savant atomist și enciclopedist contemporan. Academicianul face parte din seria
ilustră a  enciclopediștilor  români,  serie  care se deschide cu Dimitrie  Cantemir,  B.P.Hasdeu,  Nicolae Iorga,
Lucian Blaga și Mircea Eliade. În tragedia românească a Denisei trebuie făcut vinovat sistemul cu sateliții lui.
Am citit cu atenție pagini de mitologie atât în scrisorile Denisei pentru soțul ei, cât și în cele ale soțului către
icoana Denisei, pur și simplu mitologice. Mulțumesc domnului academician Ioan Iovitz Popescu pentru cartea
trimisă prin Vicki  Plaveti. Lectura cărții  mi-a dat posibilitatea să cunosc sufletul  și  mintea de mare savant
cogitant a domnului Iovițu. Cartea prezentată astăzi este un roman de dragoste cu adevărat istoric, sub toate



aspectele posibile, sugerându-mi că moartea Denisei este ca o tragedie antică grecească”. Criticul și istoricul
literar M.N.Rusu și-a exprimat apoi fericirea că este contemporan cu această carte și cu autorul ei.
    Prof.univ.  Valentina  Ciaprazi  a  subliniat  modestia  titlului  cărții,  față  de  ideile  complexe  ale  mesajelor
epistolare și, mai ales, față de episodul cutremurător referitor la moartea Denisei. Cartea ”este un roman de
dragoste între doi oameni de știință. Pierderea ființei iubite este cea mai dură lecție de viață. Dar spiritul nu
piere. Cu cât a fost dragostea mai mare, cu atât spiritualitatea de după e mai mare.” A fost rediscutată apoi
legătura între știință și religie.
     Profesoara Mariana Terra a mulțumit doamnei Victoria Plaveti pentru bucuria de a ne fi oferit o carte atât
de profundă în  idei  esențiale  despre existența  umană:  viața de aici,  de  pe pământ,  și  continuarea vieții,
Dincolo.  Este  subliniată  munca  pasionată  a  profesorului-academician  care,  ca  și  soția,  a  fost  nominalizat
pentru Premiul Nobel în domeniul fizicii. Autorul crede cu tărie în Dumnezeu și își exprimă, nu o dată, acest
minunat crez: ”Denisa se află la Domnul mai vie și mai puternică decât oricând. Domnul a luat-o cu el, dar a
lăsat-o totodată, și în strânsă comuniune cu mine.”
     Profesoara Nicole Smith a citit fragmente emoționante din carte despre decesul Denisei, deces care s-a
produs la un spital din Târgu Mureș, după operația nereușită pe cord prin care i se înlocuise o valvă. A fost
acesta un act criminal al chirurgului sau incompetență? Iovițu este convins că totul a fost gândit malefic, iar
doctorul este vinovat de ucidere, nu de neglijență. Durerea pierderii terestre a Denisei se atenuează la gândul
că, mai devreme sau mai târziu, el, Iovițu, se va reîntâlni cu iubirea vieții sale, acolo, Sus, la Domnul, unde vor
fi din nou fericiți.  
    Un cuvânt de caldă mulțumire îl  aducem doamnei profesoare Victoria Plaveti, studenta de odinioară a
academicianului Ioan-Iovitz-Popescu. Mai mult decât atât, dânsa este un exemplu pilduitor prin onorarea pe
care a acordat-o  unui OM,  mentorului care a ajutat-o să devină ceea ce este acum, profesoară apreciată de
studenți și de prietenii ei români și români-americani.  
 
   Fotoreporterul Alex Marmara a imortalizat pe peliculă momente din timpul sesiunii de cenaclu.

***
     Cartea  ”Din viața  lui  Iovițu”  ne introduce într-un  univers  fascinant  al  vieții  terestre  și  al  celei  eterne
surprinzând  o  profundă  estetică  a  iubirii  între  soți  și  a  pasiunii  în  cercetarea  științifică.  Faptul  că  un
academician de prestigiu în științe exacte, în fizică, crede în Dumnezeu și respectă tradițiile noastre milenare
este încă o dovadă, pe lângă multe altele asemănătoare, că omul, această ființă unică și uluitoare, poate cuceri
bastioane științifice având sufletul dedicat Celui de Sus.
    Adevărat patriot, Ioan-Iovițu Popescu mărturisește: ”Sunt mândru că sunt român… sunt mândru de limba
noastră”. 
   Și  noi, membri ai Cenaclului Literar ”Mihai Eminescu”, suntem mândri că avem printre noi,  în țară și  în
diaspora, oameni iluștri, cum este academicianul Ioan-Iovitz Popescu. Cartea dânsului am lansat-o cu drag și cu
deplină apreciere în Astoria, New York, aici, într-o ”mică Românie” de peste Atlantic.  

prof. Iana Târnăvean
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