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r Un brC1 V o~taş al 1L ptei pentru dreptate 

OCTAVIAN .UNGUREANU 

La 100 de ani de la naşterea lui Ion Isac (r;. 18.III.1893--
7.III.1962)î.l evocăm în rândurile cc urmează şi-i omagiem me
moria C<:t prinos de rC:CW1oşti.nţă pentru faptele sale ele arme 
din războiul reîntrngirij neamului şi înfăptuirii României 
Mari. Si tot aici, să amintim celor de azi că învăţ.ătorul clin 
Ccrătu-Pojogeni s-a aflat cu toate clanurile tinereţii sale ne 
câmpurile de bătălie şi-n mijlocul ostaşilor ţărani. al căror 
comandant fusese şi cu toate experienţele dobândite, şi- via
ta publică ele după război. 

Incă din tranşee, locotern'nlul rezervist lansa apeluri !a 
o nouă solidaritate ·cetăţene.ască şi la noi acţiuni poli'Lic0 
p.entru îndreptarea ţării pe făqaşurik unei vieţi . noi. Plu
garii dobândeau pământul făgăduit ele roqe în 1917, clrcµt 
răsplală !}C'.1tru vitejie. fc'rdinund I. rcqc al României, la 
toţi de faţă şi viitori (.„) s;Junea: „Vouă fiilor ele ţ5rani care 
aţi apărat cu braţele voastre pământul unde v-ati născut, 
unde aţi crescut, vă spun Eu. Regele vostru. că, pe lânqă 
răsplata cea man'. a izbânzii. vă dă fiecăruia recunoştinţa 
neamului nostru întrcq, aţi câşliqat totodată. dreptul ele-a stă
pâni într-o măsură mai larqă pământu] pentru care v-aţi lup
tat - Vi se va da pământ. Eu. Regele vostru voi fi întâiul 
a da- exemplu. Vi se va d,; şi o largă parti.ciparl' la treburi'.c 
statului". 
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Ion D. Isac a crezut că după război soarta confraţilor săi 
d·n satele sărace ale Gorjului urma să se modifice, că îndu
rările tre:::us-cră şi că alte oriZOllturi se vor arăta lumii rurale 
In noua Românie întregită. 

S-a avântat î·n luptele po:ii.icc şi s-a ales ca repre:wn
tant al naţiunii, iar de. la Tribuna Parlamentului îşi ridica 
glasul tunător şi ele admirată competenţă •în apărarea drep
tăţii. Şi tot în a1lii aceia ele lumini şi umbre, ,scrisc'"se o carte 
ce a făcut vâlvă : „iZlc de sbucium şi ~1lorie (Pe Valea Jiu
lui 1916), cca dintâi di1;lr-o trilogh:- Cl' urma să arate citi
torilor suferinţc]p de pe tron turi ale combatanţilor de -linia 
întâia, izbânzile şi credinţele ce le răsăreau în suflelc şi-' 1 

minţile lor muncite cil' gânduri şi cloruri. Iar când memoria· 
Iul său de război se afla în librării. Ministerul cultelor şi In
strucţiu1iii recomanda cartea şcolilQr şi corpului didactic. 
pc-ntru -conţinutul l'Î patriotic. 

· A fost recenzurată în publicaţiile milil1are şi re-coman
dală pentru educaţia trupei. ca după 53 de ani să se înc•.J
mete şi autorul acestor rânduri să-i scoată la iveală pagi
nile îngălbenite, într-o nouă ediţie. completată cu o selecţie 
cl0 r"'lorică p-arlament.ară şi publicistică clin gazetele sa~c 
„Pandurul" şi „Gazeta Plugarilor", clin „Gorjeanul" şi clb 
„RevisLa lnvăţătorimii Gorjene", clin „Românismul" lui Şte
fan Bobancu şi din „Secera" ţărănistă, cu titlul „Ion D. Is;Jc". 
„Din zile:e unui învăţător ele la ţ:iră" -- 1986. 

C?.a mai de• se<imă înfăptuire a clas~ălului Isac ,a fos~ 
Şcoala de meserii de Cerătu. care.' a străbătut un drum lun:i 
Şi anevoios clin 1925 până-n 1948. 

Animatorul cultural a fosl şi apărătorul sincer şi pasio
nat al ţăranilqr în parlament călcând ci.I demnitate pc ur
mele lui Moş Ion Roată şi ale lui Constantin Tă·nas2. Ion Isa:: 
a bătut şi talpa pe caldarâmul Budapestei şi în a doua mo
bilizare, clupă asalturile strălucitP asupra armatelor bolşevi
z„1tc ale lui Bela Kur.;, Şi să nu trrcem peste îndrumările sal·c 
în detenţiile şi istovirile silite în lagărele dictaturii comunis
te, fiindcă fusese de-al ţăranilor şi se zbătuse pentru pă
mânt şi pentru drcpturi)e lor. 

Fire de om ele ac ţi unl' entuziast până a -~i pi erele corn~ 
pătul c'.ocotitor şi slujit ele o inteligimţă ageră şi ele o gân
dire strălucită şi mistuit de flacăra idealului naţional. lor. 
D. Isac a făcut epocă -în anii interbelici şi-şi merită un Ioc 
de cinste în Panteonul marilor români. 
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