ION CHIRIAC A PLECAT LA ªCOALA
DIN CER

„

Duminicã, 1 septembrie,
în prima zi de toamnã a
plecat la ªcoala din cer
poetul, profesorul, pãrintele blîndeþii”, ION CHIRIAC. Aºa suna
anunþul familiei din data de joi, 5
septembrie 2013, din ziarul
„Evenimentul” de Iaºi.
„Un om între oameni” era poetul ION CHIRIAC, dupã cuvântul
lui Camil Petrescu, într-o „viaþã de
om aºa cum a fost”, dacã l-am
invoca ºi pe marele istoric al
românilor, Nicolae Iorga. A fost un
om ºi un poet de o deosebitã valoare, care va rãmâne în conºtiinþa tuturor celor care
au avut onoarea de a-l cunoaºte.
S-a nãscut la 5 octombrie 1941, în satul Caraclãu,
com. Bîrsãneºti, jud. Bacãu. Poet ºi publicist,
Membru al Uniunii Scriitorilor din România,
Facultatea de Filologie-Istorie-Filosofie din Iaºi
(1959-1964), Facultatea de ziaristicã din Bucureºti
(1986-1988), cursuri de specializare pe probleme de
educaþie ºi învãþãmînt în Franþa. Profesor la Liceul
Sãbãoani, Roman (1964-1966), ziarist la cotidianul
„Flacãra
Iaºului”
(1966-1967),
„Scînteia
Tineretului” (1967-1969), activist la Comitetul
judeþean Iaºi ºi U.T.C. (1969-1971), director al Casei
tineretului ºi studeþilor Iaºi (1978-1989), muzeograf
principal la Muzeul Literaturii Române (1990-2000).
Debuteazã cu poezii în „Iaºul literar” (1960), editorial cu volumul Ce se numeºte toamnã (1968).
Colaborator la „Iaºul literar”, „Luceafãrul”,
„Contemporanul”, „Cronica”, „Ateneu”, „Convorbiri literare”, „Neamul Românesc” etc.
Publicã urmãtoarele volume de versuri: Rãsãrit
de fatã mare (1970), Lumina pãmîntului (1973),
Nopþi cu ªtefan cel Mare (1974), Liniºtea dintre nori
(1977), Elegiile inimii (1979), Exact aºa vor cînta
privighetorile (1982), Cenuºa de pe inimã (1984),
Plopii fãrã soþ (1985), A treia noapte dupã rãstignire
(2001), Augustina Viºan-Arnold (2009), Episcopia
Sf. Spiridon (în colab., 1999), Pe muntele vînãt
(2011).
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La plecarea din Sãbãoani,
elevii sãi i-au presãrat flori pe
linia de cale feratã, în semn de
preþuire ºi respect pentru profesorul lor. Venind la Iaºi a lucrat
ca ziarist la cotidianul „Flacãra
Iaºului”, unde l-am ºi cunoscut.
În 1968, la apariþia volumului
meu de debut, mi-a dat urmãtorul
autograf:
„Poetului
Constantin Mãnuþã, inima lui
Ion Chiriac cu suflet cu tot”.
A fost corespondent de presã
în Vietnam, s-a manifestat în
mai multe domenii de activitate.
Cît a lucrat la U.T.C. ºi în calitate de director la Casa
Tineretului ºi Studenþilor, era sufletul ºi inima tinerilor, aºa dupã cum semna ºi pe cãrþile sale de poezie.
Studenþii i-au spus „Bãdie” ºi aºa i-a rãmas numele
pentru vecie.
De peste 35 de ani, de cînd l-am cunoscut, l-am
avut mereu în preajmã ca prieten, colaborator apropiat, frate mai mare ºi îndrumãtor întru ale poesiei. Am
lucrat cu el în redacþia revistei „Neamul Românesc”,
dupã 1990, ºi în calitate de membri ai juriului la
Concursul de creaþie a elevilor din judeþul Iaºi
„Tinere condeie”. La înfiinþarea Asociaþiunii Astra la
Iaºi ºi la apariþia publicaþiei pentru românii de pretutindeni „Revista românã”, Ion Chiriac a fost printre membrii fondatori, existînd o colaborare îndelungatã între el ºi doamna Areta Moºu, preºedinta
Despãrþãmîntului „M. Kogãlniceanu”. Dintr-o astfel
de colaborare s-au nãscut proiecte culturale de mare
anvergurã ºi popularitate. La loc de frunte se aflã, de
aproape 20 de ani, proiectul DENII EMINESCIENE.
„Per aspera ad Astra” (Pe cãi anevoioase spre
stele) ai plecat, dragã poete ION CHIRIAC, ºi toþi
prietenii tãi sperã sã se întîlneascã cu tine la ªcoala
de poezie din cer.
Vei rãmîne veºnic în inimile noastre!
Constantin MÃNUÞÃ
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