
"PREOTUL DE LA TV"
Pe vremea cand l-am cunoscut pe Florin Oancea nici unul dintre noi nu avea fire de par alb si nici griji
prea mari. Ne petreceam vremea vorbind in versuri si filosofand. Intre timp au trecut 10 ani batuti pe
muchie si el are 39 de ani.<br />  <br />  Majoritatea teologilor se indreapta catre parohii, altii isi continua
drumul catre cunoastere pornind de la teologie si folosind-o ca pe un tirs al inteleptilor in drumurile lor pe
potecile lumii. Florin Oancea este unul dintre acestia.<br />  <br />  Ipostaza in care este cel mai bine
cunoscut sibienilor e aceea de realizator de emisiuni de cultura si spiritualitate crestin-ortodoxa.<br /> 
<br />  Licentiat in teologie si doctorand la Facultatea de Istorie si Patrimoniu "Nicolae Lupu", Sibiu, cu o
teza despre "Sincretismul religios in Dacia romana", Florin Oancea gandeste si face emisiuni de
televiziune din anul 1998. L-am intrebat daca nu regreta ca nu are o parohie a lui. A raspuns direct, senin,
fara sa stea pe ganduri: "Ma simt un preot cu parohia pretutindeni si spovedesc cum pot in emisiunile
mele. Cred ca amandoua caile sunt valabile, si cea preoteasca si cea laica, pentru ca toti oamenii sunt
intr-o conditie teologala de cautare a lui Dumnezeu."<br />  <br />  <b>Profesorul de religie</b><br /> 
stia ca va face teologia inca din clasa a X-a si nici nu si-a dorit vreodata sa urmeze alt drum. Samburele
acestei dorinte a rodit in el si dintr-un impuls dat de tatal sau, om care facuse doi ani de teologie si despre
care vorbeste cu mare drag si respect.<br />  <br />  S-a temut sa faca pasul catre preotie din pricina
responsabilitatilor, pentru ca, spune el:"Preotul raspunde nu numai de el, ci si de turma pastorita."<br /> 
<br />  Cu toate acestea nu a putut sta departe de oameni, de nevoile lor si si-a dedicat o parte din timp
profesoratului. De-a lungul anilor, Florin Oancea a fost profesor de religie la mai multe scoli si licee din
Sibiu. Experienta i-a adus un plus de curaj, rabdare si intelegere. si-a dat seama ce munca sisifica, aparte
este aceea de a lucra cu copiii. "Conditia profesorului de religie este aceea a celebrei maxime a lui Leon
Bloy, maxima pe care si Constantin Noica si-o dorea pusa pe frontispiciul utopicei scoli de la Paltinis: NU
SE sTIE CINE D�sI CINE PRIMEsTE. Orele de religie sunt un pas impreuna catre Dumnezeu. Acestea,
ca si emisiunea "Convorbiri duhovnicesti", au loc in pridvorul bisericii pentru ca incep si se sfarsesc cu
rugaciune", a spus Florin Oancea.<br />  <br />  <b>"Suntem pe duca, de asta scriu"</b><br />  <br /> 
Oamenii se poarta cu el ca si cu ceilalti semeni, numai ca atunci cand afla ca a absolvit Teologia, se mira.
Imediat dupa aceea devin mai deschisi in dialog. Mirarea lor se amplifica atunci cand afla ca este si poet,
pentru ca, pe langa religie, profesorat si emisiuni de televiziune, Florin Oancea mai are o mare dragoste:
poezia. Prima lui carte de versuri, "Ciroze", a aparut in anul 1994 ca urmare a unui important premiu,
fiind foarte bine primita, apreciata si comentata in lumea literara romaneasca.<br />  <br />  Poetii scriu
din varii motive, unele mai abstracte, altele de-a dreptul debordant de simple. Florin Oancea scrie pentru
ca: "... in crizele de astm ale acestei lumi e nevoie si de morfina unor texte ca ale mele. Universul nostru
prostitutional trebuie eviscerat odata. Seamana cu un soi de lectie de anatomie, ... ca in celebrul tablou al
lui Rembrandt."<br />  <br />  La inceputul anului 2006, asteapta sa-i apara cea de-a treia carte de
versuri, "Poeme citostatice" (titlu provizoriu). Faptul m-a bucurat, dar m-a si facut sa-l intreb daca nu are
impresia ca poezia se afla in declin, ca nu mai are cautare, ca nu mai citeste lumea poezie. Mi-a raspuns
zambind ca este convins ca poezia lumii e vie si ca "pe lume exista doua tipuri de competente, ambele
absolut necesare: prima, cea a enciclopedistului, care articuleaza lumea si-i da consistenta, si cea de-a
doua, a poetului, mai discreta, dar nu mai putin esentiala, care ofera informatii vitale despre sufletul
lumii."<br />  <br />  <b>Florin Oancea</b><br />  Realizator al emisiunilor de televiziune:<br />  >
"Exploziv" - RTS (statia afiliata ProTV)<br />  > "Oameni si oameni" - Alpha TV, Sibiu<br />  >
"Convorbiri duhovnicesti" - Antena 1, Sibiu<br />  <br />  Colaboreaza cu revistele literare:"Romania
Literara", "Contrapunct", "Contemporanul - Ideea Europeana", "Euphorion", "Calende", "Paralela 45",
"Familia", "Convorbiri Literare", "Contrafort", etc.<br />  <br />  Carti publicate:<br />  > 1994 -
"Ciroze" - editura Timpul, Iasi<br />  > 2005 - "Eu cred ca suntem un popor de lideri sudati intr-o turma
perfecta" - editura Neremia Napocae, Cluj Napoca
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