Cuvânt Înainte
Am parcurs cu interes paginile cărŃii "GENERAłII-DIALOGURI NECESARE" ,
scrisă de profesorul CuliŃă Ioan Uşurelu ,atras , ca şi în alte volume ale domniei sale , de teme
şi probleme ale moralei : cea eternă , istorică , dar şi cea contemporană , cu multe exemple din
viaŃa politică de azi. Titluri cum ar fi : " Caracterul " , " Diaspora-exilul" , "Despre
sinceritate", " Liderul" , "Mediocrulşi mediocritatea " , " Singurătatea omului " , " Suntem
sinceri ?" "Suntem muritori?" , " Trufaşul" etc. sunt doar câteva din cuprinsul cărŃii ce
încearcă , într-un limbaj accesibil , fără pendanterie didactică , având citate sugestive din
literatura universală , să comenteze , dar , mai ales , să dezbată înŃelesul unor termeni ,
profesiuni , racile sociale sau profiluri , în nobila dorinŃă de a transmite generaŃiilor tinere nu
numai un punct de vedere , dar şi o pledoarie pentru valoare şi cultură , în înŃelesul clasic al
cuvântului . Pledoaria şi erudiŃia profesorului CuliŃă Ioan Uşurelu trădează , dincolo de efortul
pedagogic , credinŃa că tinerele generaŃii ale României vor regăsi drumul spre acele valori ,
care au făcut posibile nu numai creaŃia şi ştiinŃa românească , dar şi luciditatea şi conştiinŃa de
sine a creatorului de pe ambele versante ale CarpaŃilor.
O carte interesantă , întru totul lăudabilă prin ambiŃioasele şi dificilele concepte
discutate, un escurs paideic , ce onorează cariera unui harnic şi devotat dascăl , editor şi şef de
revistă culturală , animator literar al celebrei zone a Focşanilor , a Vrancei , pe unde au
hălăduit nu puŃini corifei şi mentori , maeştrii ai scrisului românesc de la Al. VlahuŃă la Duiliu
Zamfirescu , dintre clasici , ca şi de colegii noştri , poetul Liviu Ioan Stoiciu şi nuvelistul
Varujan Vosganian.
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