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Începutul de an reprezin-
tă pentru administrația locală o 
nouă perspectivă în dezvolta-
rea comunei. Vom continua, pe 
axe principale, dezvoltarea in-
frastructurii stradale și edilitare 
în baza proiectelor pe fonduri 
europene. De asemenea, vom 
organiza evenimente culturale și 
sportive, transparentizarea și di-
gitalizarea în funcţie de priorităţi 
şi necesităţi.

Dacă anul 2021 a fost unul 
plin de realizări, vom face ca 
anul 2022 să aducă un plus de 
înfăptuiri privind dezvoltarea co-
munei și mai binele cetățenilor 
noștri.  

1, 2, 3, START... Un nou debut în 2022

Punctul pe i
Culmea medicinii

Un vaccin atât de “sigur” 
încât trebuie să fii ameninţat 
ca să-l iei, pentru o boală atât 
de „cumplită” încât trebuie să 
fii testat ca să ştii că o ai.

Marea problemă a omeni-
rii acestor vremuri este oare 
un eveniment întâmplător 
- așa cum ni se “toarnă” în 
urechi de către mașinăria de 
propagandă - sau o uriașă 
afacere ce are la bază un 
principiu consacrat în aceas-
tă “lume” (lumea afacerilor): 
inventezi o problemă și apoi 
vinzi soluția?

Au sosit – pur şi simplu, 
în sensul cel mai categoric 
– proştii şi inculţii la putere şi, 
în ciuda tuturor legilor eco-
nomice şi a tuturor regulilor 
politice, fac proştii, ca nişte 
ignoranţi ce se află. În loc de 
a se împotrivi, oamenii cum-
secade adoptă expectative 
binevoitoare, se fac că nu văd 
şi nu aud, pe scurt trădează. 
Nu-şi fac datoria. Imparţialii 
şi încrezătorii înregistrează şi 
tac. Sunt cei mai vinovaţi. (Ni-
colae Steinhardt)
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Ars poetica

Urare la 
început de an

de Nichita Stănescu

Clopotele norilor
cu ding-danguri de ninsoare
la-nceputul orelor
iată-le, bat ora mare.

Crugul anului se schimbă,
un cuvânt rămâne-n urmă,
însă prea frumoasa limbă
niciodată nu se curmă,

ci azvârle înainte
noi urări, numai de bine,
prevestite de cuvinte
ninse sus, în înălţime;

Să vă fie anul-an,
suplu ca pe râuri unda,
să nu fie bolovan
peste suflete secunda,

nori să fie doar de ploaie
peste câmpuri, jos, la vale,
niciodată să-ntretaie
raza fragedă de soare;

fie aerul curat,
plin de păsări liniştite,
niciodată sfâşiat
de lungi fumuri stalactite;

limpede vă fie apa,
verde pururea pământul,
nu vi-l tulbure cu sapa
semnul rău, înnămolindu-l;

pasul zvelt şi luna albă,
gestul mâinii prietenos,
niciodată steaua slabă
cu luci mohorât de os,

pâinea să vă stea pe masă
aburindă, aburind
gheaţa ultimă rămasă
pe ferestrele din gând.

Pură fie-vă zăpada,
încălzind la subţioară
floarea albă din livada
înflorită-n primăvară.

Cu deosebită considerație.
Gheorghe POP

Primar
Ionuț Cristian LUDA

Viceprimar

Omul, aşa cum îl recomandă faptele sale

De la catedr` la Prim`rie, un pas decisiv
Descind în Primărie şi mă 

întâmpină un tânăr cu un surâs 
larg, de om bun. În îndelungata 
mea carieră de gazetar - măr-
turisesc - am întâlnit tot felul de 
oameni, care mai primitori, care 
mai ascunşi în intenţii şi gânduri, 
care mai rezervaţi cu persoane-
le ce le-au ieşit pentru prima 
dată în cale. El le are pe toate 
cele bune şi, iată, după trei luni 
de când am reluat redactarea 
ziarului local, la Bucovăţ, m-am 
convins că l-am “citit” bine pe vi-
ceprimarul cel nou. 

De îndată ce a fost ales în 
această postură, primul gând i-a 
fost acela de a cunoaşte realită-
ţile din teren, drept pentru care a 
pornit să se întâlnească cu oa-

menii, să le afle păsurile, să des-
câlcească iţele încurcate cu voia 
sau fără voia lor, să scoată din 
amorţire bunele intenţii zădărni-
cite prin varii acte samavolnice.

Pa[opti[tii vizionari [i harta României la 1855

România era tranşată, bucăţi-bucăţi, pe butucul mereu însângerat al istoriei, dar marii, ardenţii şi 
inspiraţii vizionari de la 1848 o vedeau întreagă, de la Nistru pân’la Tisa.

Iar visul lor era atât de sincer şi de hotărât că istoria însăşi a fost nevoită să-şi abandoneze mersul 
ei implacabil şi să-şi îndrepte paşii după visul lor.

Legende, tradiţii, credinţe

Lec]ia de demnitate

Aurel MILĂ,
Învăţătorul satului
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Înainte vreme era o rânduia-
lă în toate. Copiii îşi respectau 
părinții. Părinții se respectau re-
ciproc şi acordau cinstea cuve-
nită bunicilor.

Femeia respecta bărbatul. 
Acesta muncea pentru toți, pur-
tându-le de grijă. Femeile, cu 
precădere, aveau o rânduială a 
lor… Făceau mâncare şi curăţe-
nie în casă, grijeau de animale, 
lucrau grădina şi ajutau, la nevo-
ie, bărbatul la muncile câmpului 
(săpat, pologit, adus acasă re-
colta etc). 

Bunicii se mişcau încolo şi 
încoace, dând o mână de ajutor 
femeii în îndeplinirea multelor 
sale îndatoriri, cum ar fi dereti-
catul, întreţinerea curăţeniei în 
curte şi la stradă, în faţa casei, 
mici reparaţii în gospodărie, 

munca în grădină.
Ei îşi asumau rolul de a face 

educaţie copiilor în spiritul cu-
noaşterii şi respectării normelor 
de purtare bună în familie, şcoa-
lă şi societate.

Dacă, în numerele anterioa-
re, am discutat despre elemente 
de preistorie aflate pe teritoriul 
actual al Comunei Bucovăț, oda-
tă cu acest număr se va discuta 
de perioada daco-romană. Ast-
fel, primele urme ale civilizației 
geto-dace descoperite pe hota-
rul Bucovățului sunt reprezenta-
te de două monede dacice. 

Prima dintre ele este o tetra-
drahmă, tip Filip II, care datează 
din secolul III î.D.Ch, executată 
îngrijit, și cântărește 13, 33 g, cu 
o tăietură. Cea de-a doua tetra-

drahmă de tip Ramna, datează 
din secolul II Î.Ch. Prin aceste 
descoperiri arheologice mone-
tare se atestă faptul că, pe hota-
rul comunei Bucovăț, cultura și 
populația geto-dacă a fost pre-
zentă înaintea erei noastre. 

În ceea ce privește prezența 
stăpânirii romane pe acest teri-
toriu, integrat Imperiului Roman 
la începutul mileniului I, ne stă 
mărturie valul roman. 

Istoria locală, izvor de cunoaştere

Hronicul str`vechimii noastre (IV)
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START...
Ne-am propus, pentru acest 

an, următoarele obiective: l Fi-
nalizarea dispensarului medical 
l Demararea construcției re-
prezentând capela din Bucovăț 
l Amenajarea unui teren mul-
tisport la Bazoșu Nou l Extin-
derea rețelei de electricitate în 
cartierele noi l Continuarea 
asfaltării unor PUZ-uri noi și dru-
muri din Bucovăț și Bazoșu Nou 
l Implementarea, renovarea 
și introducerea Punctului Mu-
zeal Bucovăț în circuitul turistic 
județean l Achiziționarea unor 
utilaje pentru buna gospodărire 
a comunei l Organizarea unor 
evenimente culturale și sportive 
l Extinderea rețelei de apă în 
PUZ-urile noi l Dezvoltarea și 
accesibilizarea infrastructurii tro-
tuarelor din Bucovăț și Bazoșu 
Nou l Finalizarea zonei de 
funcțiune aferentă domeniului 

de servicii (PUD) pentru un viitor 
spațiu comercial destinat cum-
părăturilor l Amenajarea cen-
trului comunei Bucovăț cu mobi-
lier stradal și copaci ornamentali 
l Amenajarea unui spațiu de 
joacă destinat preșcolarilor de 
la Gradinița PP Bucovăț l Ame-
najarea unui parc de agrement 
în Bazoșu Nou l Digitalizarea 
Primăriei Bucovăț prin anumite 
platforme digitale. 

Vom depune toate eforturi-
le ca, la finalul anului 2022, să 
putem beneficia de obiectivele 
enumerate. Ne propunem să 
atragem fonduri europene pen-
tru înfiinţarea unei reţele de sta-
ţii pentru încărcarea vehiculelor 
electrice şi dezvoltarea infras-
tructurii educaționale. Avem în 
vedere întocmirea unor proiec-
te de mare anvergură vizând 
implementarea și dezvoltarea 
rețelei de canalizare prin Pro-
gramul Național de Investiții “An-
ghel Saligny”.

Urmare din pag. 1

Lec]ia…
Iar duminica şi în sărbători, 

îi luau de mână, mergeau la bi-
serică şi la horă, învăţându-i să 
se comporte cuviincios cu toată 
lumea. Fiecare îşi știa locul și 
rostul în cadrul familiei. Cu toții 
aveau frică de Dumnezeu.

Seara, femeile se adunau, 
pe rând, la casa fiecăreia dintre 
ele, în şezători. Erau evenimen-
te prin care celebrau munca, 
obiceiurile şi portul popular, cân-
tau şi spuneau poezii, vorbeau 
despre evenimentele din sat ca 
despre adevărate repere identi-
tare. Câteodată, prezentau as-
pecte din viaţa satului sub forma 
unor spectacole sui-generis, 
repetiţii pentru ceea ce urma să 
se întâmple pe scena căminului 
cultural. Mi-era drag, copil fiind, 
să asist la asemenea întruniri 
de muncă (tors, cusut, împletit 
etc) şi de distracţie în acelaşi 
timp. Era un bun prilej să aud 
vorbindu-se despre cutare că a 
fost cel mai bun la muncă, dar 
şi la joc, despre unii, alţii care se 
cam dădeau în stambă după ce 
trăgeau câteva pahare în plus 
la birtul din sat. Fetele învăţau 
cum se face mâncarea cu drag, 
primeau sfaturi și multe vorbe de 
mângâiere.

Bărbaţii se adunau şi ei în 
faţa casei vreunuia şi povesteau 
despre rostul muncii câmpului, 
ori depănau amintiri din război. 
Eram atât de impresionat, încât 
povesteam acasă cam tot ceea 
ce auzeam de la bătrânii adunaţi 
pe clupul de la stradă. 

Era o lume unde niciunul 
nu se ridica deasupra celorlalţi, 
preamărindu-se. Toţi își știau 
locul și fiecare își primea res-
pectul și grija cuvenite. Lumea 
era atentă la cuvinte și la pur-
tări. Plutea o mulțumire pe chi-
pul lor și o bucurie în suflet pe 
care nu aveai cum să le mai uiţi 
vreodată. O femeie putea învăța 
numai de la alte femei cum să îşi 
respecte condiţia de mamă. Să 
ierți, să lași de la tine de dragul 
celorlalți, să găsești vorba cea 
dulce şi să spui în față atunci 
când ai de spus o nemulțumire. 
Așa se educau fetele. Băieţii pri-
meau lecţii de demnitate, cinste 
şi vrednicie de la înţelepţii sa-
tului. Dar asta a fost odată și Îi 
mulțumesc lui Dumnezeu că am 
prins puțin din vremurile acelea.

Așa erau vremurile, așa erau 
oamenii, și toate aveau o rân-
duială bună, pusă sub semnul 
respectului de sine şi de comu-
nitate. “Ai grijă să nu râdă satul 
de tine! Şi, mai ales, să nu intri 
în gura babelor! Căci, odată ce 
ai intrat în morişca lor, nici Bega 
şi nici Timişul la un loc nu-ţi mai 
spală ruşinea!” Asemenea me-
saje rămân în mintea celui care 
le aude pentru toată viaţa.

S-au dus vremurile când 
vara era vară, iarna iarnă şi 
omul om. Era frumos, aproape 
ireal de frumos. Idilic, aş spune, 
aducându-mi aminte de timpul 
acela.

Oh, Doamne, cât de profun-
dă e tradiţia noastră şi câte ar 
mai fi de povestit! Le vom lua pe 
rând şi le vom înfăţişa în aceas-
tă rubrică. Spre neuitare. 

Hronicul…
Conform cercetărilor, Buco-

vățul este prezentat ca un spațiu 
situat în apropiere de valurile 
romane care se întindeau de la 
Remetea Mare până în apropi-
ere de localitatea Dragșina. Ur-
mele acestui val nu se mai ob-
servă în zilele noastre. 

Acest val forma hotarul is-
toric dintre localitățile Bucovăț 
și Moșnița Veche, cunoscut de 
oamenii locului sub numele de 
iarc (iarc - șanț, canal de scur-
gere). Această teză a valului ro-
man este discutată de specialiști 
sub spectrul a două teorii, astfel 
că anumiți istorici susțin originea 
romană a acestor diguri înălțate, 
iar alții susțin teoria reprezentată 
de faptul că digurile sunt de ori-
gine huno-avare. 

Avarii, care au stăpânit 
acest teritoriu în jur de 200-250 
de ani, ar fi fortificat regiunea și 
ar fi ridicat un fel de întărituri și 
șanțuri sub denumirea de ringi, 
agani, circuli. În susținerea pri-
mei ipoteze, istoricul Johannes 
J. Ehrler precizează că nu ar fi 

vorba de o demarcare de fronti-
eră dintre Pannonia și Dacia, ci 
mai mult de un aliniament folo-
sit de romani împotriva invaziei 
dușmane. Afirmația lui Johan-
nes J. Ehrler este susținută de 
considerentul că valurile romane 
au apărat comunitățile Imperiu-
lui Roman spre Transilvania, 
prin Banat. 

Valul roman avea 2-3 metri 
înălțime, iar alcătuirea lui era 
formată dintr-un șanț de doi me-
tri adâncime, săpat la baza digu-
lui de răsărit, cu lățimea de zece 
metri. Acestea erau formate din 

două aliniamente ce mergeau pe 
aceeași direcție. Primul alinia-
ment începea din hotarul comu-
nei Grebenaț (actualmente, loca-
litate situată în Serbia), traversa 
pe la nord mai multe comune, 
după care se arată o întrerupere 
de circa 10 km și continuă pe ho-
tarele comunelor Șipet, Stamora 
Română, Moșnița, Bucovăț, Re-
metea Mare, Ianova, respectiv 
Bencecul Român. Alți specialiști 
vorbesc despre trei aliniamen-
te, linii, dintre care prima trece 
pe la marginea hotarului dintre 
Bucovăț și Remetea Mare. 

De la catedr`…
Le-a zis unora: “Hai să nu 

mai alergăm după cai verzi pe 
pereţi şi să nu mai dezgropăm 
morţii, ci să ne străduim ca lu-
crurile bune să devină realitate! 
Vreţi aşa?” Şi toate s-au rânduit 
după trebuinţă. 

Îmi zice: - Istoria face parte 
din viaţă; cu fiecare clipă ce se 
scurge ea consemnează oa-
meni şi fapte, întâmplări, desti-
ne, împliniri, dar şi… eşecuri. Eu 
sunt de partea reuşitei pentru că 
gândurile şi simţămintele mele 
mă conduc într-acolo. De altfel, 
moto-ul pe care mi l-am ales în 
viaţă aparţine lui Nicolae Titules-
cu: “Încearcă să fii un far, ori, cel 
puţin, un licăr de lumină!” Înţele-
geţi ce vreau să spun?”

Omul acesta chiar este po-
trivit pentru ceea ce face. Înclin 
uşor din cap, ne voind a-l în-
trerupe nici măcar cu o silabă. 
Este atât de jovial cum rar mi 
s-a întâmplat să întâlnesc oa-
meni dăruiţi profesiei, ideii de a 
lăsa urme durabile pe unde trec, 
după cum avea să-mi spună 
ceva mai încolo. Dincolo de ori-
ce consideraţii ale mele, îl invit 
să continue: 

- Eu am ales să devin pro-
fesor pentru că am simţit nevoia 
unei schimbări de atitudine în 
acest domeniu social de la noi. 
Prea se căscase o prăpastie în-
tre catedră şi bancă. Voiam să 
mă apropii de copilul din mine 
spre a întrezări profesorul de 
mai târziu, în măsură să con-
tribuie, cu adevărat, mai mult 
decât o făceau, în realitate, das-
călii noştri, la dezgheţul relaţiei 
dintre profesor şi elev. Asta, ca 
să devin ceea ce încercam să 
descopăr, în toţi anii de şcoală, 
că aş putea fi. 

În cei şase ani de profesorat 
- am predat geografie şi istorie -, 
mi-am perfecţionat înclinaţiile de 
aşa manieră încât să aduc, real-
mente, o rază de căldură şi înţe-
legere faţă de multele poticneli 
pe care le au elevii de-a lungul 
anilor de şcoală. În felul aces-
ta, am reuşit să-mi împlinesc 
dorinţa de a deveni un profesor 
apropiat de elevi, pe de o parte, 

exigent şi drept, pe de altă par-
te, simţind că profesia se defi-
neşte, cel mai bine, prin înaltele 
atribute pe care doar vocaţia le 
incumbă. 

Ajunsesem să predau la trei 
şcoli ca să-mi completez norma 
didactică, ceea ce nu m-a spe-
riat deloc; ba, dimpotrivă, m-am 
simţit cu atât mai implicat în a 
mă dedica – trup şi suflet – co-
piilor de acolo unde alţii nu s-au 
înduplecat să profeseze. 

Aşa sunt eu: determinat să-
mi fac datoria la modul impeca-
bil. Le spuneam copiilor că viaţa 
nu merită trăită cu jumătăţi de 
măsură, pe considerentul că 
„merge şi aşa”. Să facă astfel 
încât seara, înainte de culcare, 
să-şi zică: „Am avut o zi bună! 
Mulţumescu-Ţi Ţie, Doamne, că 
mi-ai ajutat să duc la îndeplinire 
tot ceea ce am năzuit!”. Ajun-
sesem director de şcoală, însă 
menirea mea de dascăl a rămas 
fidelă ideii de a fi „arhitecţi de 
oameni”. Năzuinţele devin reali-
tate dacă faci ca lucrurile să se 
întâmple, fără să cauţi justificări 
şi scuze atunci când ceva scâr-
ţâie în propria atitudine.

– Dar, iată că profesorul de 
geografie şi istorie, Ionuţ Luda, 
trecut prin două facultăţi, ocu-
pă acum fotoliul de viceprimar! 
Cum, asta?! 

– În această postură, cu atât 
mai mult, e nevoie de răspunde-
re, de implicare şi  devoţiune. În 
cazul acesta, catedra îşi măreşte 
aria de cuprindere pe raza unei 
comune ce se defineşte prin în-
noire, apropiere de marele oraş 
nu doar prin distanţa în kilometri, 
ci prin înseşi atributele specifice 
omului modern, ce-şi rostuieşte 
un destin la cote înalte, com-
parativ cu ceea ce au nădăjduit 
oamenii din satele noastre din-
totdeauna. Proximitatea marelui 
oraş ne obligă la mai mult şi mai 
bine. Şcoala rămâne, perpetuu, 
în sufletul meu, aidoma un creu-
zet în care se clădesc caractere, 
unde elevul primeşte instrucţia 
cuvenită spre a deveni adultul 
pe umerii căruia se va sprijini 
însăşi ţara. Ce poate fi mai înăl-
ţător de-atât? Este de-a dreptul 
monumental! 

Mă implic, cu toată dărui-
rea şi priceperea, spre a aduce 

şcolile noastre la nivelul înalt al 
secolului 21. Cine trece pragul 
şcolilor din Bucovăţ se convinge 
– sunt sigur de asta! - că me-
rită să-şi dea copiii, aici, ca să 
înveţe carte. De ce? Pentru că 
avem condiţii excepţionale, la 
standarde europene: tehnologie 
educaţională de ultimă generaţie 
şi dascăli pe potrivă. Spun asta 
fără să exagerez, conştient fiind 
de faptul că experienţa şcolară 
te marchează pe viaţă. Vă invit, 
dragi oameni buni, să vizitaţi 
Şcoala Gimnazială din Bucovăţ 
şi veţi rămâne uimiţi de modul în 
care instituţia aceasta îşi înde-
plineşte menirea de arhitect al 
construcţiei umane pentru ziua 
de mâine. 

Viceprimarul Ionuţ Luda 
este prezent aproape zilnic prin-
tre oameni, în vatra veche şi în 
cartierele noi, deopotrivă. Dialo-
gul cu semenii reprezintă facto-
rul cheie în cunoaşterea situaţiei 
din teren, acolo unde oamenii îşi 
duc viaţa, îşi împlinesc aspiraţii 
şi năzuiesc spre mai bine pen-
tru ei şi pentru copiii lor. Vorbele 
sale ţâşnesc ca dintr-o fântână 
vie la care adastă lumea de azi 
în mersul său înainte, prin viaţă, 
spre ziua de mâine. Zâmbetul 
său cald, tonul calm, cu inflexi-
uni de om calculat, mereu având 
în minte lucrurile aşezate pe un 
făgaş potrivit, inspiră încredere 
şi speranţă. Cineva îmi spunea 
aşa: „Dacă acest om n-ar fi apă-
rut printre noi, cu siguranţă s-ar 
fi găsit cineva să-l inventeze; 
desigur, cu sensul de a-l aduce 
de pe unde exista, încât să ni se 
alăture în efortul de a muta mun-
ţii din loc.”

Aşa se face că omul acesta 
a apărut printre noi la momentul 
potrivit, iar munţii s-au aşezat, 
la rândul lor, acolo unde le era 
sortit, spre a face să rodească 
un plus de normalitate în vie-
ţile noastre. Iar eu, smerit, îi 
mulţumesc convorbitorului meu 
pentru că mi-a sugerat cea mai 
bună concluzie la acest portret 
al omului Ionuţ Luda, atât de po-
trivit demnităţii pe care o ocupă 
la ora de faţă în beneficiul co-
munităţii bucovicene. Ceea ce 
trebuia demonstrat. Este tocmai 
lumina din suflet, răsfrântă în 
fapte şi în cuvinte. 

Urmare din pag. 1

Urmare din pag. 1

Urmare din pag. 1

S` gåndim cu capetele noastre!
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Instituţia de presă “Extrabla-
det”, care face parte din acelaşi 
trust cu cotidianul “Politiken” (cel 
mai apreciat ziar din Danemar-
ca), îşi cere scuze pentru frica 
pe care a inspirat-o cititorilor, 
adoptând discursul oficial al gu-
vernului despre pandemie de la 
Copenhaga, fără să pună la în-
doială politicile statului, conform 
„Cotidianul”.

„De aproape doi ani, noi 
– presa şi cetăţenii – am fost 
preocupaţi în mod hipnotic de 
statisticile zilnice ale autorităţilor 
despre coronavirus. Am început 
cu modul în care variază numă-
rul infecţiilor, al spitalizărilor şi 
deceselor din cauza virusului. 
Am dat importanţă mare celor 
mai mici oscilaţii prezentate de 
experţi, politicieni şi autorităţi, 
care ne-au avertizat constant 
despre „monstrul corona”, care 
se ascunde sub patul nostru. 
Un monstru care abia aşteaptă 
să aţipim pentru a ne lovi în toiul 
nopţii.

Alerta mentală constantă 
ne-a epuizat pe toţi. Noi – presa 
– trebuie să ne evaluăm propriile 
acţiuni. Şi nu am reuşit să facem 
asta. Noi nu am fost suficient de 
atenţi atunci când autorităţile au 
trebuit să răspundă la întrebarea 
despre ce înseamnă spitalizările 
cu corona şi ce înseamnă spita-
lizările din cauza corona. Este o 
diferenţă. O mare diferenţă. Ci-
frele spitalizărilor care ne-au fost 
prezentate au fost cu 27% mai 
mari decât numărul spitalizărilor 
doar din cauza coronavirusului. 
Ştim asta acum.

Desigur, autorităţile sunt în 
primul rând responsabile pentru 
informarea corectă a populaţiei, 
cu onestitate şi precizie. Numărul 

celor care s-au îmbolnăvit şi au 
murit de covid ar fi trebuit publi-
cat cu mult timp în urmă, pentru 
a avea o imagine clară despre 
mostrul de sub patul nostru. Per 
total, mesajul autorităţilor şi al 
politicienilor în timpul acestei cri-
ze istorice lasă multe de dorit. Ei 
mint atunci când o parte a popu-
laţiei îşi pierde încrederea în ei.

Un alt exemplu. Vaccinurile 
au fost prezentate constant ca 
„superarma” noastră. Iar spitale-
le au fost numite „superspitale”. 
Însă aceste „superspitale” se 
pare că sunt solicitate la ma-
ximum, deşi aproape întreaga 
populaţie este înarmată cu acea 
„superarmă”. Până şi copiii au 
fost vaccinaţi la o scară uriaşă, 
ceea ce nu s-a întâmplat în ţările 
vecine.

Cu alte cuvinte, se întâm-
plă ceva ce nu merita termenul 
„super”. Fie că sunt vaccinurile, 
spitalele sau o combinaţie între 
cele două, este vorba despre 
decizia fiecăruia. Însă cel puţin 
comunicarea din partea auto-
rităţilor nu merita în niciun fel 
prefixul „super”. Dimpotrivă!”, se 
arată în comunicatul publicaţiei 
„Extrabladet”.

O poziţie asemănătoare a 
fost adoptată şi de către publi-
caţia „Bild”, cea mai populară 
din Germania. Julian Reichelt, 
redactorul-şef, a făcut un anunţ 
video pe YouTube, în care a ce-
rut iertare milioanelor de copii 
pe care guvernul, prin interme-
diul presei, i-a făcut să creadă 
că sunt un „pericol mortal pentru 
cei dragi şi pentru societate”.

„Vreau să exprim aici ceea 
ce nici guvernul, nici cancelarul 
nu îndrăznesc să le spună mili-
oanelor de copii din ţară.

Vă rog să ne iertaţi. Iertaţi-
ne pentru că, de un an şi jumă-
tate, o politică v-a transformat în 
victime ale violenţei, neglijării, 
izolării şi singurătăţii! Vă rog să 
ne iertaţi pentru această politică 
şi pentru acoperirea ei în presă, 
care, precum o otravă, v-a făcut 
să vă simţiţi ca un pericol mortal 
pentru societate!

Nu sunteţi un pericol pentru 
societate, să nu credeţi această 
minciună. Noi trebuie să vă pro-
tejăm. Mulţi oameni şi „Bild” au 
denunţat ceea ce li s-a întâm-
plat copiilor noştri. Nu a urmat 
nicio reacţie. A organizat Merkel 
vreun summit pentru copii? Nu! 
În schimb, i-a convins că îşi vor 
ucide bunicii dacă îndrăznesc să 
fie ceea ce sunt, de fapt – copii. 
Dacă se întâlnesc cu prietenii lor.

Nimic din toate astea nu a 
fost demonstrat ştiinţific. E uşor 
să le impui aceste lucruri copii-
lor, ei nu se pot apăra şi nici nu 
votează. Când un stat anulează 
drepturile unui copil, trebuie să 
dovedească că face asta pentru 
a-l apăra de un pericol iminent. 
Această dovadă nu ne-a fost 
oferită. A fost înlocuită cu pro-
paganda care i-a prezentat pe 
copii ca vectori ai pandemiei, 
deşi la început au spus că ei au 
imunitate bună şi sunt feriţi de 
pericolul covid.

Cei care au vrut să contra-
zică această propagandă nu au 
fost niciodată invitaţi la masa ex-
perţilor. Politicienii ar face bine 
să deschidă mai degrabă şcolile 
şi sălile de sport, nu secţiile de 
vot. Altfel, vor avea pe conştiinţă 
şi vor lăsa în cărţile de istorie o 
mulţime de suflete nevinovate”, 
a spus jurnalistul.

Radu URSAN

Excesele pandemiei
Istoria ne arată că cele mai cumplite lucruri (războiul, genoci-

dul, sclavia), nu au rezultat din nesupunere, ci din supunere. Pro-
blema noastră nu este nesupunerea civică, ci obedienţa civică. 
(Howard Zinn)

Iar acum, luaţi una şi de la mine: Gândurile ne iau mereu de 
unde suntem şi ne duc acolo unde vrem să ajungem. (C. J.)

“Ierta]i-ne, am gre[it!”

Caz scandalos în Austria
Un elev de 9 ani, din Austria, a fost nevoit să dea un test de cul-

tură generală în afara școlii, la - 1 grad C, pentru că nu purta mască 
de protecție. Potrivit cotidianului “Klagenfurt”, cazul a luat proporții 
semnificative după ce părinții elevului în cauză au amenințat că vor 
depune plângere. Copilul a fost testat negativ pentru covid-19 și era 
în posesia unei scutiri medicale de la purtarea măștii.

Cazul, descris drept „inedit”, a stârnit reacții în toată Austria. 
Deputatul de dreapta Markus Leinfellner a asigurat că va raporta 
Ministerului Educației ceea ce consider a fi un „eveniment scanda-
los”, scrie Courrier International.

De altfel, Austria se remarcă prin faptul că se caută vânători de 
nevaccinaţi. Cei ce refuză să se vaccineze riscă amenzi de până 
la 3.600 de euro, iar dacă nu plătesc pot primi până la 12 luni de 
închisoare.

Mda, Hitler are urmaşi de nădejde!
Oana IVAN

Mesaj sinistru
Pe pagina „Ro-Vaccinare”, a 

Guvernului, a fost postat, în 15 
ianuarie, un mesaj sinistru.

Acesta a stârnit reac-
ția părintelui Ionuț Ghibanu, vi-
car-eparhial al Arhiepiscopiei 
Târgoviștei. “Este profund scan-
dalos pentru întreaga comuni-
tate creștină, prin faptul că este 
o amenințare în sine, dovedind  
dispreț față de valorile neamu-
lui. Dacă nu porți mască, nu mai 
prinzi pasca. Adică mori!? Pas-
ca este pâinea binecuvântată 
oferită credincioșilor în noaptea 
pascală, simbol al bucuriei și al 
comuniunii, mărturie de credință 
și semn al celei mai mari săr-
bători creștine, asociate cu 
viaţa, cu biruinţa şi cu Hristos. 
Nu putem permite batjocorirea 

credinței străbune, a Bisericii, 
despre care Mihai Eminescu, 
recent celebrat, spunea că este 
mama neamului românesc. Ori, 
când te iei de mamă, nu iese de-
loc bine!” 

Radu URSAN

Nole, r`mâi în inimile noastre!
Președintele Serbiei, Ale-

xandar Vucici, a transmis me-
saj de susținere compatriotului 
său, Novak Djokovici, după ce 
tenismanului i-a fost retrasă 
viza, pentru a doua oară, de 
autoritățile australiene.

„Dacă ați vrut să-i interziceți 
lui Djokovici să câștige trofeul 
pentru a 10-a oară, de ce nu i-ați 
returnat viza imediat, de ce nu i-
ați spus că este imposibil să pri-
mească viză? De ce îl hărțuiți? 
Ni se spune ce înseamnă stat 
de drept. Vă imaginați ce s-ar fi 
întâmplat dacă un ministru din 
Serbia ar fi anulat decizia unui ju-
decător, a unei instanțe judiciare 
valide? Ne-au arătat cum arată 
o justiție independentă, ce pare 
neimportantă, din moment ce 
toată puterea este la executiv. 

Serbia este alături de Djoko-
vici și se comportă mult mai bine 
decât voi, respectând legislația 
internațională și ceea ce în-
seamnă reprezentarea adecva-
tă a unui stat. Vom lupta pentru 
el și faptul că voi îl hărțuiți nu ne 
schimbă părerea despre poporul 
australian, pe care îl respectăm 
și îl apreciem. 

Puteți scrie sute de mii de 
mesaje cu ce e mai rău despre 
Djokovici, el este cel mai bun 
jucător de tenis din toate timpu-
rile și aşa va rămâne în inimile 

noastre. Iar voi, cei care credeți 
că veți obține ceva prin hărțuire, 
să știți că nu vă veți apropia ni-
ciodată de Novak Djokovici, par-
te din poporul nostru mândru și 
demn. Novak, suntem cu tine!”, 
a sunat mesajul prezidențial.

Djokovici nu a plecat învins 
din ţara cangurilor. A intrat şi a 
ieşit un om sănătos dintr-o ţară 
bolnavă.

*  *  *
În context, merită aminti-

tă reacția autorităților române 
într-un caz asemănător, cel al 
arbitrului Sebastian Colţescu. 
Atunci, acuzat de rasism de ju-
cătorii unei echipe de fotbal din 
Turcia, Colțescu nu a fost apărat 
de autorități. Dimpotrivă, minis-
trul Sportului de la acea vreme, 
Ionuţ Stroe, şi-a cerut scuze „în 
numele sportului românesc”. Mi-
nisterul Afacerilor Externe a con-
damnat rasismul”. Nici măcar F. 
R. F. nu i-a luat apărarea repre-
zentantului său. Publicația „Ga-
zeta Sporturilor” a scris despre 
„derapajul rasist” al lui Colțescu. 
Singurii care l-au apărat au fost 
antrenorul Laszlo Boloni şi prima-
rul Iaşiului, Mihai Chirica. Toate 
acestea, înainte ca ancheta foru-
lui european să se desfășoare. 
La finalul anchetei, Colțescu a 
fost declarat nevinovat.

Radu URSAN
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Chiar şi într-o zi 
oarecare poţi da 
peste o minune

La n�� t�t�l a în�e��t aşa 
f����s – de la ��nst���ţ�a “în 
��ş�” la �eea �e este astăz� – în-
�ât �ână ş� e� a� ����es�a �ă a� 
��tea fi ����a des��e � ���este, 
î�� s��ne Ma��ana F�d��, ��-
������eta� alăt����� de Ca�el�a 
P��a Ga���lă. T�t �eea �e �edeţ� 
a��� s�a �lăd�t în d��ă l�n�. A� 
în�e��t �� şase �����, în de�e�-
���e t�e��t. Vestea s�a �ăs�ând�t 
�� �e�ez����ne, în�ât a� f�st l�-
ată ���n s����nde�e de t�t �eea 
�e a ���at. 

Pă��nţ� �� ����� d��n��� de � 
s�h���a�e în ��aţa l�� a� s�s�t 
să �adă ��n�nea n���tă “G�ăd�-
n�ţa M�ntess��� M�nd� B����ăţ”, 
s�t�ată în �a�t�e��l “Ma��a Pa��” 
ş� ta�e le�a �lă��t. Aşa se fa�e 

�ă a� f�st asaltaţ� de �e�e��; ��� 
ş� s���l�, ������ n� ���a� să �a� 
�le�e, e�a� fas��naţ� de �eea �e 
le�a� a�ătat, de ����� a�e�a �a�e 
î� �he�a� să se j�a�e î���e�-
nă. P�ea e�a t�t�l n��, ��ea se 
s��ţea� ��ne ����laş��, în�ât a� 

aj�ns, �e�ede, la 34 de s�flete. 
A� an�ajat �at�� ed��at�a�e, 
�e lân�ă ��ne, ş� � fe�e�e la 
���ăţen�e. La fie�a�e în�e��t de 
să�tă�ână � d��t���ţă ��ne să�� 
��ns�lte, �a� �en��l îl sta��leşte 
�n �ed�� n�t��ţ��n�st. 

M���l dej�n este de la 8 la 
10, însă fie�a�e �ănân�ă at�n�� 
�ând d��eşte în a�est �nte��al 
de t���. Mân�a�ea n� ��nţ�ne 
��ăjel�, n� este ��ea să�ată, fi�nd 
înt��� z� �� �a�ne, �a� în �ealaltă 
fă�ă �a�ne. N� ex�stă d�l����� în 
�en�� (��ăj�t���, t��t, �����lată 
et�), de�ât s�� f���ă de f���te. 
A� t�e� �ese �e z� ş� d��ă ��s-
tă�� (f���te, �a��t �� f�l�� de ��-
����).

Pent�� �ă, t�e���e să �ă s��n, 
�����a��l n�st�� este de la ��a 
8 la 18. A��� de���nd a��l�tăţ� �e 
fa� �a�te d�n “a�senal�l” ����ă��� 
����l �e ���neşte să ex�l��eze 

l��ea. Da, �h�a� aşa! În�aţă să 
se î���a�e ş� să se dez��a�e 
s�n����, să se ex����e f����s ş� 
�����n���s, să f�l�seas�ă l�te�e, 
��f�e, d��e�se �ate��ale de st�-
d�� (������, ��le, �eţ��aşe et�), 
să �ănân�e, să s�ele fa�f���a, 

să �a�t����e la j����� �a�e le st�-
��lează �ând��ea, să ���jeas�ă 
de �lante, să f�ă�ânte al�at, să 
î��leteas�ă, să fie ��d�naţ�, să 

��teas�ă ş� să s���e, să �ânte ş� 
să ��n�as�ă �a� ��lt de�ât aţ� 
��tea ��ede: �e���afie, �st���e, 
���l���e, z��l���e, anat���e, 
��ed�nţă.

Ia� t�ate a�estea le în�aţă 
�ş��, în j�a�ă, t�t�l fi�nd �ând�t 
în detal��, ��ne ţ�nt�t, de la ��a�t�-
�ă la te��et�e, n���de��� �n�e�s. 
A�e� �lan�fi�a�e �ent�� �n an. 
De ��ldă, în�aţă să �e��n�as�ă 
al��na, �e �ănân�ă, �e ne dă ea 
ş� ��� a�e� ���jă de st��, �asa 
în �a�e ea l����eşte; desenează, 
��l��ează, �ântă a�ând în ��nte 
a�eastă z���ăt�a�e �a�e ne fa�e 
��aţa �a� ��nă. În�aţă l�te�ele 
(în �el�ef) at�n�ând��le �� �âna, 
a��� f���ând �âte �n ���ânt �� 
l�te�ele �es�e�t��e ���n alăt��a�e.

N� l���ă� �� t�ţ� de�dată, �� 
�e �ând, �� fie�a�e, da�ă ş� �ând 
d��es�. N� le s��ne� n����dată: 
“Fă asta!”, �� “V�e� să l���ă� î�-
��e�nă la al�ăt���ea �n�� ���ânt, 
��� la ��e�aţ�� a��t�et��e, ��� la 
��n�aşte�ea an�t������l��, a da-
��l�� ş� ���an�l�� et�?” N� fa�e� 
n��, �� î� înde�nă� �e e� să fa�ă 
ş� d�a� î� ���e�tă� d�s��et, de 
fa�t î� aj�tă� să n� ��eşeas�ă. 
N� s��ne� “N�a� fă��t ��ne!”, �� 
“Ma� în�ea��ă � dată!”. În fel�l 
a�esta, e� ���nd ���aj, le �la�e 
să des���e�e �eea �e a�e� în 
�����a� să fa�e�. Ş� se �����ă 
�ă, de fie�a�e dată, “le �ese”. 

A�e� �����a�e a�t�st��e, 
�ele �a� înd�ă��te fi�nd se��ă��le 
te�at��e: Să��ăt�a�ea l���n��, 
��az�e �� �a�e �e��e� în �a�� 
�� la����ane a���nse, ��nfe�-
ţ��nate d�n hâ�t�e ��e��nată, 
f�� ��l��ate sa� ��t�� de la�te, 
la lăsa�ea se���, �ântând �ele 
t�e� �el�d�� ded��ate Sfânt�l�� 
Ma�t�n (�at�l��), ��az�e �� �a�e 
î��ă�ţ�� �������l, ��e��� Sf. 
Ma�t�n �ant�a. A��� s��ne� ��-
�estea la �e�� ş� ������ des��e 
în�ăţăt���le �a�e se des���nd de 
a���. Alte se��ă�� �a�e ne �la� de-

�se��t de ��lt s�nt �ele ded��a-
te �a�e�, Z�le� C���l�l��, l�� M�ş 
N���lae ş� M�ş C�ă���n, sfâ�ş�t�-
l�� de an. Ma� e ş� să��ăt�a�ea 
d��lea��l��, �ând ��n �� “��t�fe-
��” �ata ��e�ăt�ţ� de �ă��nţ�, ş� se 
fa�e � înt�ea�ă �a�adă de ase-
�enea “zâ��ă�eţ�” �� l��ână�� 
în �nte����, �n�� �a� ha��ş� de�ât 
alţ�� ş� ta�e ne �a� a��ză� �e 
te�a a�easta. 

Î� în���ajă� �e�e�, î� �h�-
dă� d�a�, n� fa�e� n�� în l���l 
l��, �a�, la ���ă, î� fel���tă� �en-
t�� �ât de ��ne s�a� ������tat. 

N� l��ses�, des����, a�t���tăţ�le 
��a�t��e, �e �a�e le desfăş��ă� 
în ���tea d�n s�ate, �nde a�e� 
�âte�a a�a�ate, ��e��� ş� � ���-
ţ��ne în��ăd�tă, �� n�s��, �nde e� 
se j�a�ă. Da� se ş� îndeletn��es� 

�� ��ăd�nă��t�l. Ad�� � �lantă de 
a�asă, �e �a�e a��� � în���jes�, 
� �dă, � �ân�â�e, se �����ă �ă 
î� �e��e ��ne, în�aţă ��� să ���-
�edeze �a să n� se �fileas�ă.

S�nt ����es��nat de ��n�t�-
al�tate, h���enă, s�l���t�d�ne. Ca 
în Ge��an�a, f�ate! Şt��, �� � 
�ând�n��ă n� se fa�e ����ă�a�ă. 
Da� ����a t�e���a să ��nă. Ş� s�
a� �ă�ea �ă a �en�t. Să fie înt���n 
�eas ��n!

Sunt clipe când simţi 
că realitatea este 
desprinsă din vis

C����� f���aţ� a���, la ��-
d�l a�esta, ��� a�ea � f����asă 
���n��e în ��aţă. Ia� a�este de-
���nde�� ��� de�en� �aza ed��a-
ţ�e� de �a� tâ�z��. Des����, ��n-
tează ed��aţ�a d�n fa��l�e ş� �ea 
d�n ş��ală, da� t�t de �ă�ătâ� 
�ă�ân ������ �aş� în �����nţa ��-
d�l�� în �a�e ne ��� ������ta în 
��aţă, n��� aşa?! Me�e� le s��-
ne� ���eşt� în �a�e se î��letes� 
fi�ţ��nea �� �eal�tatea. Ia�, la �n 

���ent dat, �nt�ă în j�� �ă��a�
sa ��s�l. Cel �a�e, �a� tâ�z��, de�
a l�n��l an�l�� de ş��ală, de��ne 
năz��nţă, �â�nă, as���aţ�e.

T�t �e a� înt��� z� n� �e� �a� 
a�ea. Ve� �ă�âne d�a� �� �e 
eşt�. Pent�� �ă s�n���a a�e�e 
eşt� t�. De a�eea a� aşte�n�t 
a�este �ând���, ����es��. e��ţ�� 
ş� s��ţă��nte. Să a�eţ� ��n�şt�n-
ţă �ă a���, lân�ă l����nţa d�s., � 
fa��l�e de ��t��� ş� înd���ăt���� l�� 
�e� �l�n� de ha� al�ăt��es� � l��e 
fe����tă. Vă as���� �ă este �e�a 
�a� ��es�s de ����nte.

Ma��ana F�d�� ş� ��le�e-
le e� atât de ded��ate ����ţ�l�� 
a�est��a s�nt ��ld��t�a�e ���n t�t 
�eea �e fa� a���, la a�eastă ��ă-
d�n�ţă �ent�� ��len��l t�e�. O�a-
z�e �� �a�e a� înţeles �e�a de 

ne��eţ��t: “Când �fe��, �fe�ă d�n 
�n��ă, altfel n� �a� a�e �al�a�e, 
a�e d�a� ��eţ! Ş� asta ţ�ne de na-
t��a l������l��. 

P.S. Inf���aţ�� ��teţ� �ăs� ş� 
�e Fa�e���k. Ex�stă �n ���� al 
�ă��nţ�l�� �a�e �ăd �e l���ează 
������ l�� ş� fa� s�h��� de �ă�e�� 
în �����nţa asta.

Lumea fabuloasă a copilăriei sub semnul bucuriei de a trăi frumos

O gr`dini]` pentru mileniul trei M�t�1: Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l 
câştigăm. (Victor Hugo)

M�t�2: Visele copilăriei se numesc poveşti. Ale celor mari se 
numesc speranţe. Magia nu are vârstă.
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Supliment al ziarului “Cronica de Bucov`]”
Poetul cuvintelor 

potrivite
(Tudor Arghezi)

Argus
Sub semnul 

voca]iei

A
Noi punem \n cuvinte potrivite bucuria [i emo]ia vie]ii

Despre Emi-
nescu vorbesc 
cu veneraţie râul, 
ramul, vântul şi 
marea, galaxiile 
şi pulberea de 
stele ce i-au lu-
minat gândurile, 
însoţindu-i zborul 

spre astre celui atins de aripa geniului. 
Nicolae Iorga îl considera «întruparea 
literară a conştiinţei româneşti, unică şi 
nedespărţită», iar Elena Văcărescu ve-
dea în el «un sfânt păstor român care nu 
mână oi, ci stele».

În exerciţiul meu de admiraţie faţă 
de «poetul nepereche», cum îl numea 
George Călinescu, îi invit pe marii Crea-
tori, de la Homer și Dante, la Shakespea-
re și Goethe, la un festin literar imaginar. 
Fiecare să rostească Laudatio, îngenun-
chind simbolic în fața geniului creator, 
unic, încarnat pentru o clipă de eternita-
te în operele lor. O paradă a “greilor” ce 
aduc binecuvântare lumii prin har divin 
menit să farmece auzul şi să fascineze 
privirea.

Pentru că poetul naţional a lucrat 
dintotdeauna, după cum scria Tudor Via-
nu, „cu ideea originilor lumii, a infinitului, 
a creaţiei”, el având să devină, în vizi-
unea lui Constantin Noica, „omul deplin 
al culturii române”, dar şi „românul abso-
lut”, în dialogurile socratice ale lui Petre 
Ţuţea. De aceea, nu este întâmplător că 
la 15 ianuarie, sărbătorim Ziua Culturii 
Naționale, care este și Ziua Limbii Ro-

mâne, consacrată Geniului românesc.
Până la Eminescu, poeții, lucrători 

cu și întru Logosul românesc, păreau 
niște Botezători, glăsuind în pustie, dar 
presimţind că va veni unul, unicul, ce 
va cuvânta cum nu se mai auzise până 
atunci.

Contemporanii poetului descoperă 
în el „o lumină de lumini” (Al. Hodoş); 
un filosof ce „revărsă valuri de lumină în 
cugetarea românească” (A. T. Laurian). 
Pentru Haşdeu, poetul e un trimis al lui 
Dumnezeu, iar Vlahuţă şi Iorga îl consi-
deră un „zeu tânăr”. Dacă, la moartea 
lui Eminescu, Caragiale consemnează 
apoteoza „sfântului tânăr”, C. Rădules-
cu-Motru susţine înveşnicirea eminesci-
ană: „Pecetea pe care a aplicat-o geniul 
acestui poet pe ceara sufletului româ-
nesc este singura ce n-a fost roasă de 
dintele vremii şi are caractere citeţe pen-
tru orişicine; pecetea altora a durat cât a 
durat şi viaţa lor trupească. Nemuritor în 
înţelesul permis al cuvântului este numai 
Eminescu”.

Eu îl ador pe Eminescu. Și mi-aș 
dori ca urmele lui să ne mângâie zilele 
şi să ne aducă un clinchet de bucurie din 
înălţimea Cerului, din împărăţia Făt-Fru-
mosului din lacrima căruia să ne curăţim 
sufletele de prea multa prefăcătorie ce 
ne umbreşte şi ne întunecă, adeseori, 
simţirea pretins patriotică. Luminează-
ne, Eminule, calea spre sfinţenie, ro-
gu-te!

Velinka BOGICI
Profesor coordonator

Crezul nostru

Edward ENGELMANN
Continuare în pag. 2

Mihai Eminescu, omul absolut al culturii române

Rebeca BUCSAI

Daria RUIEN Continuare în pag. 2

Continuare în pag. 2

Mihai Emines-
cu, poetul național 
al românilor, per-
sonalitate de im-
portanță colosa-
lă pentru cultura 
noastră, este cel 
dintâi care a făcut 
din limba română 

un adevărat obiect de artă, în condiţiile 
în care poezia se afla abia la începuturile 
sale. Acesta este poetul nepereche a că-
rui operă învinge timpul, după cum afirma 
divinul critic, George Călinescu. Astăzi, el 
este apreciat de cititori și critici literari ca 
fiind cel mai important scriitor romantic, 
luceafăr al poeziei românești.

Poetul a reușit să dea formă unei 
sensibilități frământate, etern visă-
toare, prin opera sa bogată, rezultat al 
unui efort intens de creație. A dat viaţă 
atâtor nelinişti, a găsit răspuns unor în-
trebări şi aspecte fundamentale din câte 
angajează viaţa şi moartea, natura şi 
iubirea, geneza şi sfârşitul lumii, proble-
matica civilizaţiilor și neliniştile unui po-
por situat la întretăierea marilor interese 
apărute din rapacitatea imperiilor ce fă-
ceau şi desfăceau destine tocmai aici, la 
porţile Orientului, pe aceste coordonate 
istorice, geografice şi militare. 

Mihai Eminescu rămâne cel mai în-
semnat poet al românităţii şi unul dintre 
cei mai mari poeţi romantici ai lumii. El, 
tipul uman şi creator al inadaptatului de 
geniu, ce resimte cu dureroasă lucidita-
te abisul dintre idealurile înalte şi lumea 
mărginită în care trăieşte, şi-a definit 
condiţia de nemuritor prin opera sa plină 
de zbatere şi duioşie, de dor şi zbucium. 
Scrisul era viața lui: omul cel mai silitor, 
veșnic citind, meditând, scriind… poet în 
toată puterea cuvântului, apud Titu Ma-
iorescu.

Mihai Eminescu este chintesenţa 
sufletului curat al românului, glasul său 
dulce, vorba sa domoală, cugetul său 
avântat. Cel care l-a susţinut şi l-a pro-
movat, cel care l-a oropsit, poate la fel de 
mult, până la moarte, pare-se, Titu Maio-
rescu, îl descrie astfel: “Limba naţională 
şi-a găsit în poetul Mihai Eminescu cea 
mai frumoasă înfăptuire până azi, ce va 
fi punctul de plecare pentru toată dez-
voltarea viitoare a vestmântului cugetării 
româneşti.”

Despre cât de român a fost Mihai 
Eminescu o spun înseşi vorbele lui, ce ţin 
loc de concluzie la acest semnal publicis-
tic: “Suntem români şi punctum!”.

Mihaela GOLOGAN
Profesor de limba şi literatura română

Celui mai bun dintre români, omagiu!

Luceaf`rul poeziei române[ti

15 Ianuarie, Ziua Culturii Na]ionale

Mihai Emi-
nescu s-a năs-
cut în 15 ianuarie 
1850, la Botoșani 
şi a încetat să mai 
vadă lumina zilei 
la 15 iunie 1889, 
în București. A fost 
al șaptelea dintre 

cei unsprezece copii ai lui Gheorghe şi ai 
Ralucăi Eminovici.

A fost poet, prozator și jurnalist, soco-

tit de cititori și de critica literară postumă 
drept cea mai importantă voce poetică 
din literatura română.

Copilăria și-a petrecut-o la Botoșani 
și Ipotești, în casa părintească și împre-
jurimi, în totală libertate de mișcare, fiind 
în contact cu oamenii și cu natura, stare 
evocată cu adâncă nostalgie în poeziile 
Fiind băiet păduri cutreieram sau O, ră-
mâi.

Portretul principelui literaturii române

Arc peste timpul Poetului

- Domnule Emi-
nescu, vă invit la un 
dialog de suflet pe 
tema dragostei de 
neam şi ţară. Ce 
înseamnă, în viziu-
nea domniei voas-
tre, să fii patriot? 

- Eu sunt de pă-
rere că naţia asta are nevoie de oameni 
de nădejde şi de judecată, de omenie şi 
de caracter, care să-i conducă destinele. 

La vreme de bejenie, în timpurile de 
demult, au apărut aceia dintre noi care 
au înţeles durerile celor mulţi şi necăjiţi. 

Ei n-au voit onoruri, slujbe gras plă-
tite, nici alte favoruri, ci au suferit alături 
de oamenii simpli, pentru care boierii 
n-au avut înţelegere şi nici dare de mână 
în a-i ajuta să-şi dea la şcoală pruncii. 
I-au umilit și exploatat cât au putut pe 
ţărani. 

În dialog: lumea de ieri cu cea de azi

Despre patriotism, cu mintea coborât` în inim`
Interviu cu dl. Mihai Eminescu, poet, ziarist, eseist şi bun român

Luceafărul triumfă de-a pururi

Vreme trece, vreme vine…
Recitindu-l pe 

Eminescu, gândul 
ne poartă în vre-
mea epigoniilor, 
figurilor triste de 
politicieni cocoțați 
în dregătorii înalte, 
deputați, consilieri 
și alte specimene 

din fauna claselor superpuse.
Redăm un fragment dintr-un articol 

publicate în ziarul Timpul.

Acești netrebnici care ne conduc
Ce caută aceste elemente nesănă-

toase în viaţa publică a statului? Ce caută 
aceşti oameni care pe calea statului voiesc 
să câştige avere şi onoruri, pe când statul 
nu este altceva decât organizarea cea mai 
simplă posibilă a nevoilor omeneşti? Ce 
sunt aceste păpuşi ce doresc a trăi fără 
muncă, fără ştiinţă, fără avere moştenită, 
cumulând câte trei, patru însărcinări publi-
ce dintre care n-ar putea să împlinească 
nici pe una în deplină conştiinţă?
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Moartea prematură a lui Mihai Eminescu, emblema trădării naţionale

Când vom afla adev`rul?
P e 

28 iunie 
1883, Mi-
hai Emi-
n e s c u 
avea să 
fie inter-
nat în sa-
n a t o r i u l 

doctorului Șuțu, cu diagnosticul 
de “manie acută”. Conform pă-
rerii dr. Ion Nica, poetul suferea 
de psihoză maniaco-depresivă. 
De aici avea să înceapă calva-
rul poetului. Din motive neeluci-
date, se răspândește zvonul că 

Eminescu ar suferi de sifilis și i 
se administrează tratament-șoc, 
pe bază de mercur în doze de… 
opt ori mai mari decât limita per-
misă atunci. 

În 8 martie 1886, este inter-
nat la Mănăstirea Neamț. Un an 
mai târziu iese din sanatoriu, iar, 
în 13 iulie 1887, un grup  profe-
sori de la Facultatea de Medici-
nă avea să ateste că e sănătos 
psihic și că e nevoie  să fie tratat 
de boala lui cea neglijată, care 
se manifestă la picioare.

Însă, avea să fie internat  ia-
răşi, în 3 februarie 1889, la spi-

talul Mărcuța din București, apoi 
la sanatoriul Caritas. Medicii l-
au examinat și au concluzionat: 
“Dl. Mihai Eminescu este atins 
de alienație mintală și reclamă 
șederea sa într-un institut”.

În 15 iunie 1889, ora 4 dimi-
neața, avea să se stingă din 
viață în Casa de Sănătate a 
doctorului Șuțu, din strada Plan-
telor, București. Batjocura conti-
nuă; i se face autopsia, creierul 
său fiind uitat pe fereastră, în 
soare, înainte de a fi trimis spre 
examinare…

Larisa LĂDAR

Ș t i m 
că Emi-
n e s c u  
lucra la 
„Curierul 
de Iaşi“. 
S a l a r i u l 
său era 
modes t , 

negociat pe baza unui contract 
verbal, însă avea libertate edi-
torială deplină. Slavici spunea: 
„Eminescu lucrează cu zel şi cu 
mai multă credinţă decât mine. 
Nu-l strică decât lipsa lemnelor 
de foc“. De altfel, lipsa banilor 
este o temă recurentă și în vre-
mea când scria la „Timpul“.

Era cea mai vehementă 
voce pentru unirea țării-mamă 
cu Ardealul, încurcând ițele ce-
lor ce doreau o alianță militară 

cu Germania și Austro-Ungaria. 
Ca multi alți jurnaliști, Eminescu 
a intrat în vizorul poliției politice 
pentru că a semnalat această 
problemă și afacere de stat ne-
curată. 

Slavici se plângea, înain-
te de sosirea lui Eminescu, de 
lipsa banilor, de plecarea zia-
riştilor din redacţie, de faptul 
că „Timpul” devenise un ziar 
neinteresant, pe care nu-l mai 
citea nimeni. Eminescu avea să 
trezească redacţia la viaţă. El 
ajunge, curând, “stăpânul” zia-
rului.

Aici a lucrat, timp de aproa-
pe șapte ani, alături de Slavici 
și Caragiale. Critica vehement 
Parlamentul pentru înstrăina-
rea Basarabiei, își acuza colegii 
că participă la înființarea unor 

instituții bancare în scop de spe-
culă, susținea că apropierea de 
Imperiul Austro-Ungar nu este 
nici posibilă, nici recomanda-
bilă. Era dedicat complet luptei 
pentru România, amendând atât 
liberalii, cât și conservatorii pen-
tru politica de cedare în faţa ma-
relui capital.

Maiorescu nota, la acea 
vreme: Eminescu s-a făcut 
simțit, de cum a intrat în redacție, 
prin universul de idei al culturii 
ce acumulase singur, prin logică 
și vervă”. 

Activitatea sa ca jurnalist îl 
făcea cu atât mai periculos, cu 
cât avea și pârghiile necesare, 
transformând, prin ideile sale 
exprimate, în mod magistral, zia-
rul Timpul în cotidian național…

Giulia PÂNTEA

Pen-
tru mine, 
E m i -
n e s c u 
e s t e , 
î n a i n t e 
de toate, 
o carte 
de su-

flet, de lecuire psihică prin cul-
tură. Constantin Noica vorbea 
despre o boală rară, care l-a 
cuprins după parcurgerea inte-
grală a creaţiei «omului deplin 
al culturii româneşti»: eminesci-
anita. Este o boală care ar trebui 
să se ia, intelectualii români ar 
trebui să se îmbolnăvească mai 
des de «eminescianită», astfel 
încât gloata denigratorilor să se 
împuţineze (...) Este de-a drep-
tul fantastic cum te poţi regăsi 
(«odihni», ar zice C. Noica) în 
Eminescu la orice vârstă biolo-
gică, context istoric sau stare 
sufletească (...).

Eminescu nu a fost doar 
poet şi gânditor, ci şi un mare 
jurnalist român (cel mai mare) şi, 
în această calitate, primul ana-
list economic şi politic din istoria 
României.

“Diagnosticele”, avertismen-
tele, analizele şi soluţiile sale, 
bazate pe o profundă cunoaşte-
re a realităţilor româneşti, a is-
toriei şi a contextului european, 
sunt valabile şi astăzi. Citindu-i 
textele publicistice, ai senzaţia 
halucinantă că sunt scrise aici şi 
acum. 

Editorialele domnului Emi-
nescu, din cadrul rubricii cu 
acelaşi nume, sunt fragmente 
extrase din articolele sale - apă-
rute în publicaţile Albina, Fa-
milia, Federaţiunea, Convorbiri 
Literare, Curierul de Iaşi (1869-
1877), Timpul (1877-1883), Ro-
mânia Liberă (1889) - şi din ma-
nuscrisele publicate postum.

Andreea PARASCHIVA

Primus inter pares

Ve[nic tån`r [i ferice

Cel mai strălucit ziarist al românilor

Eminescu, romån adev`rat
Ace[ti…

Ciudată ţară, într-adevăr! Pe 
cei mai mulţi statul i-a crescut, i-
a hrănit prin internate, ca după 
aceea să-şi câştige, printr-un 
meşteşug cinstit, pâinea de toa-

te zilele. Dar statul a ajuns la un 
rezultat cu totul contrar.

După ce aceştia şi-au mân-
tuit aşa-numitele studii, vin la 
stat şi cer să-i căpătuiască, să-i 
hrănească până la sfârşitul vie-
ţii.

Dar nu-i numai atâta.
Autor: MIHAI EMINESCU

Un arc…
Începând cu 1858, a urmat 

Școala primară la Cernăuți. Între 
1860 și 1863 a frecventat cursu-
rile liceului german din Ducatul 
Bucovinei. În 1865, Eminovici 
a lucrat ca îngrijitor al bibliote-
cii profesorului său, Aron Pum-
nul, iar între 1869 și 1872 a fost 
student la Viena, la Facultatea 
de Filozofie și Drept. Frecven-
ta cu mult interes biblioteca 
Universității.

1866 este anul primelor ma-
nifestări literare ale lui Eminescu. 
La 24 ianuarie moare profesorul 
de limba română Aron Pumnul, 
iar elevii săi editează broșura 
„Lăcrămioarele învățăceilor gim-
naziști” unde apare și poezia 
„La mormântul lui Aron Pumnul”, 
semnată M. Eminoviciu. La 9 
martie a debutat în revista “Fa-
milia”, a lui Iosif Vulcan, cu poe-
zia De-aș avea.

Viața lui Eminescu a fost o 
continuă oscilare între atitudini 
introvertite și extrovertite. După 
părerea lui I. L. Caragiale, Emi-
nescu avea temperament de 
excesivă neegalitate. Așa l-am 
cunoscut atuncea, așa a rămas 
până în cele din urmă momen-
te bune: vesel și trist; comuni-

cativ și ursuz; blând și aspru; 
mulțumindu-se cu nimica și 
nemulțumit totdeauna de toate; 
aci de o abstinență de pustnic, 
apoi lacom de plăcerile vieții; 
fugind de oameni și căutându-i; 
nepăsător ca un bătrân stoic, iri-
tabil ca o fată nervoasă. Ciudată 
amestecătură! – fericită pentru 
artist, nefericită pentru om!

Titu Maiorescu promovează 
imaginea visătorului rupt de re-
alitate, ce nu suferea din cauza 
situaţiei materiale precare, indi-
ferent la ironiile și laudele seme-
nilor, caracteristica lui principală 
fiind „seninătatea abstractă”.

Mihai Eminescu, cel mai 
mare scriitor român pe care l-a 
ivit timpul până acum, a lăsat o 
mare amprentă în literatura ro-
mână prin operele sale geniale. 
Eminescu este poetul cel mai re-
prezentativ al literaturii române, 
“poetul nepereche”, creator al 
unei opere ce străbate timpul cu 
o forță nealterată, trăind într-o 
perpetuă actualitate. Niciodată 
până la Eminescu limba română 
n-a sunat cu atâta plenitudine, 
atât de natural și atât de firesc.

Eminescu reprezintă conti-
nuitatea culturii române, deschi-
zând prin modernitatea totală a 
gândirii și a creației sale, drumul 
spre și mai depline împliniri.

Despre…
Acei oameni de nădejde vin 

la cârma ţării cu încredinţarea că 
misia lor este aceea de a-şi ono-
ra condiţia de aleşi între aleşii 
neamului. Ei au înţeles mai bine 
decât oricare că mintea scobo-
râtă-n inimă aduce foloase cât 
să lumineze calea spre noi şi 
bune făptuiri. 

Aceştia au fost voievozii noş-
tri cei mari, Vodă Cuza şi atâţia 
alţii. De la înălţimea staturii lor 
s-au văzut, până la marginea 
ţării, neajunsurile şi nedreptăţile 
pe care netrebnicii care ne-au 
condus au tăbărât pe biata ţară.  

- Ce poate face şcoala în pri-
vinţa asta? 

- De folos trebuie să fie în-
văţăturile care să însufleţească 
copiii spre a ţine minte că „patria 
este norodul, nu tagma jefuitori-
lor”, cum bine spunea Tudor din 
Vladimiri, când s-a pornit cu talpa 
ţării să scuture naţia de jefuitorii 
dinlăuntru. Şcoala luminează 
mintea copiilor, le arată căile de 
urmat şi îi deşteaptă spre a cere 
socoteală celor de la cârma ţării. 

- Sunt oamenii politici cu 
adevărat patrioţi? 

- N-aş zice. Sunt slugarnici, 
de-a dreptul, până ce obţin dre-
gătorii, ocupă demnităţi şi depu-
tăţii, apoi devin satrapi în toată 
puterea cuvântului. Negoţul cu 
promisiuni contra funcţii, abuzu-
rile la care se dedau, târgul one-
ros cu străinii arată faţa hâdă a 
politicianului rupt de realităţile 
crude ale țării. 

Inculţi şi aroganţi, se conduc 

după principiile domnilor fana-
rioţi, care, cu câteva excepţii, 
s-au nărăvit în a-şi însuşi bani 
şi averi cât să le ajungă pentru 
două sau mai multe generaţii. 
Trag sub pulpana lor favoruri şi 
onoruri din care îşi adună sti-
pendii nemeritate. De patriotism 
vorbesc doar la ceremonii. 

- Chiar poate fi cineva bol-
nav din dragoste de ţară? 

- Eu aş zice că da, există 
asemenea oameni care, însă,  
se sfiesc să-i dea deoparte pe 
trubadurii făţarnici, ce dedi-
că ode ţării doar de ochii lumii, 
mascând pornirile lor situate la 
graniţa dintre boală şi nebunie. 
Ce poate fi mai rău decât să su-
grume limba română cu versuri 
ditirambice, în contrast evident 
cu faptele lor de nemernici?

- În ce fel poate contribui 
literatura la cultivarea spiritului 
naţional? 

- Literatura cultivă înalte va-
lori morale, etice și estetice. Mă 
gândesc la cronicarii noştri din 
vremuri glorioase, datorită căro-
ra ştim cum s-au nevoit românii 
şi ce au făcut domnitorii noş-
tri ca naţia să supravieţuiască, 
scoţându-i din mare sărăcie pe 
ţărani, cei care au mers la oas-
te, au lucrat pământul, au adus 
pe mesele tuturor hrana cea de 
toate zilele. 

- Vorbiţi-ne, vă rog, despre 
omul inteligent, ca prototip al 
cârmuitorului de ţară. 

- Am avut şi dintr-aceştia, 
cum să nu, dar numărul lor a 
fost prea mic ca să conteze la 
schimbarea în bine a mersului 
societăţii spre o viaţă cât de cât 
rostuită pe făgaşuri de dreptate 

şi bună rânduială. Cârmuitorul 
inteligent simte că aerul devine, 
la un moment dat, irespirabil, iar 
gloata nu este ceva de lepădat, 
ci de admirat pentru lucrarea şi 
pentru sudoarea ei spre a umple 
mesele şi burţile celor îmbogăţiţi 
pe nemerit, ridicaţi în slăvi doar 
pentru că ocupă dregătorii.  

- Care este rolul moralităţii în 
ecuaţia normaluluii unei societăţi 
clădite pe meritocraţie? 

- Spre asta e de dorit să nă-
zuiască o naţie ce se pretinde 
demnă de existenţa şi de istoria 
ei. Dacă nu eşti moral, nici că ţii 
seama de legile sfinţeniei; asu-
preşti clasele producătoare  pen-
tru a-ţi burduşi stomacele tot mai 
nesăţiabil. Moralitatea, în situaţii 
din acestea, rămâne o vorbă în 
vânt, o minciună sfruntată, de fe-
lul celor care se spun la tot pasul 
pe la noi. Păcat. Mare păcat!  

- În fine, v-aş mai reţine aten-
ţia cu un ultim aspect privitor la 
tema în discuţie. Credeţi că ne 
îndreptăm într-o direcţie bună? 

- Ar putea fi aşa dacă cei hă-
răziţi de la natură s-ar uni într-un 
for care să-şi propună schimba-
rea în bine a vieţii noastre socia-
le, economice, politice şi de alte 
nuanţe. Să căutăm, aşadar, să 
aducem în fruntea ţării oameni 
buni la suflet şi la cuget. Fără 
de asta, societatea rămâne pri-
zoniera celor răi. Numai oamenii 
buni aleg calea bună şi o urmea-
ză întocmai. Punct.

- Vă mulţumesc pentru acest 
dialog şi vă doresc odihnă bine-
meritată în lumea sfinţilor, bunu-
le compatriot! Vă zic, cu sfiiciu-
ne, „Trăiască Naţia!”

- Sus cu dânsa!
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