Vasile DIACON

OMUL, LOCUL, FAPTA
rintre lucrãrile omagiale
publicate în ultimii ani,
dedicate cu precãdere
unor mari personalitãþi ale spaþiului
cultural românesc, ne-a reþinut
atenþia un volum mai… aparte. Este
vorba despre volumul Mãrturii…
Constantin Popa la 65 ani, apãrut
sub îngrijirea lui Vilicã Munteanu, la
editura Magic Print din Oneºti, nu cu
mult timp în urmã.
Rãsfoind volumul, mi-am
amintit ce spunea, la o emisiune televizatã,
profesorul
universitar
Constantin Dropu, unul din marii
specialiºti ieºeni în economie agrarã,
cã, în vremurile noastre, facultãþile
de drept ºi de teologie scot pe bandã
rulantã „utilizatori de cuvinte”, pe
cînd imperativele epocii cer absolvenþi de facultãþi care
sã fie „oameni ai faptelor”. Un astfel de om al faptelor ni
se dezvãluie din paginile acestei frumoase cãrþi inginerul
Constantin Popa, absolvent al Facultãþii de Horticulturã,
specialitatea Viticulturã, din cadrul Universitãþii
Agronomice „Ion Ionescu de la Brad” din Iaºi, unde a
avut ca dascãli nume mari ale specialitãþii, în fruntea
cãrora se situeazã vestitul oenolog, academicianul
Valeriu D. Cotea.
Printre cei care semneazã rînduri dedicate omagiatului Constantin Popa se numãrã personalitãþi marcante
ale epocii noastre, precum Ioachim Bãcãuanul, episcop
al Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului, care îl
plaseazã pe inginerul Constantin Popa printre contemporani, în cîteva rînduri concise, adunate sub titlul Un om
între oameni, unde aratã cã „Dumnezeu a aºezat în sufletul domnului Constantin Popa darul de a multiplica, cu
acea pasiune creatoare ºi responsabilã, talanþii primiþi,
dar nu în mod egoist, ci comunitar ºi agapic-hristic.
Avînd o inteligenþã sclipitoare, creativitate pozitivã, viziune intuitivã ºi discernãmînt selective, dl Popa a ºtiut
sã gãseascã modalitatea de a le fructifica în multele
locuri ºi situaþii diverse în care a activat”.
Despre fostul sãu student Constantin Popa, omul
care a „reuºit” în agroturism în zona Slãnic Moldova,
academicianul Valeriu D. Cotea susþine cã acesta „poate
fi declarat, cu toatã satisfacþia, nu numai unul dintre
numele cele mai reprezentative ale seriei sale, dar ºi a
tuturor seriilor de absolvenþi ale Facultãþii ieºene de
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Agronomie din a doua jumãtate a
secolului XX”.
Aprecieri elogioase semneazã ºi
foºtii sãi profesori Petru Magazin,
Ion-Valeriu Ciurea, alãturi de mai
tinerii Radu Ababei, Aurel Chiran,
Vasile Cocriº, Maria Stoian, cãrora li
se adaugã fostul Ministru al
Turismului Dan Matei Agaton, fostul senator de Bacãu Ionel
Aichimoaie ºi mulþi alþi colegi ºi prieteni.
Recunoscut om de afaceri în
zona Bacãului, cu un doctorat în
montanologie, aºezîndu-se, din acest
punct de vedere, pe aceeaºi linie cu
bucovineanul Radu Rey, care a pus
bazele ºtiinþei montanologice în
spaþiul românesc, Constantin Popa
adunã, pe lîngã numele sãu, în aceastã carte, circa 100 de
„admiratori”, cu toþii personalitãþi ale vremii, realizînd
„o carte pentru un om deosebit”, el însuºi fiind considerat „un om ca o carte rarã”, dupã cum subli-niazã Vilicã
Munteanu în prezentarea sa.
Cartea se constituie într-o veritabilã oglindã a vieþii
ºi activitãþii unui om de acþiune, calitate pe care el însuºi
o pune în evidenþã atunci cînd se prezintã: „Mã simt încã
în putere sã construiesc, sã profesez, sã fac proiecte…”.
Tenacitatea este, am putea spune, acul de busolã care
i-a jalonat drumul în viaþã, aºa cum este ilustratã în captivantele ºi consistentele pagini de interviu, realizat de
acelaºi Vilicã Munteanu.
Din lectura acestei cãrþi se poate reþine cu uºurinþã
cã prin fapta proprie îºi înnobileazã, înainte de toate,
propriul nume, pe care îl transmite ca moºtenire sfîntã
urmaºilor sãi, ºi, tot prin faptã, „sfinþeºte locul”, dupã
zisa înaintaºilor noºtri.
Mai mult ca sigur, Constantin Popa, aºa cum se
dezvãluie din paginile acestui reuºit volum, întruneºte
exigenþele de care vorbea profesorul Constantin Dropu,
de „om al faptei” care a reuºit sã-ºi apropie un numãr
apreciabil de oameni de spirit.
Cert este cã, în peisajul publicistic contemporan,
apariþia cu necesitate a unor astfel de lucrãri, scoate din
anonimat multe personalitãþi care s-au ascuns mult timp
sub vãlul modestiei.
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