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S-a mai dus o lună !  Suntem în aprilie ! Deci trebuie să ne pregătim de
Paște  ! Anul acesta sărbătorile pascale (ortodoxe) vor fi pe 19 aprilie. 

Dar, din păcate, sărbătoarea Sfintelor Paști se anunță anul acesta sub 
auspicii  de restriște pentru  întreaga populație a planetei : PANDEMIA 
coronavirus COVID-19 ! (Vezi articolul colegului Mirel Vanca la pg. 3) 
Evenimentele-consecință : starea de alertă,   măsurile speciale adoptate de 
autorități, afectează întreaga populație a planetei . Ce putem să spunem sau 
să facem? În plus – parcă n-ar fi deajuns – noi ne încadrăm în segmentul de 
vârstă declarat de ca fiind cel mai vulnerabil la atacul virusului !  
Fără  exagerare, afirmația că asistăm la debutul unui  conflagrații mondiale 
istorice - WW3  - este absolut pertinentă ! Numai că de data aceasta, sintagma 
nu este  atribuită unui conflagrații militare, ci uneia neconvenționale. Desigur, 
avîndu-se în vedere efectul potențial  al armelor moderne - care ar putea 
distruge de mai multe ori viața de pe planetă – o conflagrație militară  nu poate 
fi luată în considerare.  
       Deși subiectul abordat poate suscita o eventuală dezbatere pe tema 

încadrării sale în tematica revistei noastre, personal consider că  datorită 
importanței sale, nu se pune problema cenzurării lui. 

 Odată epuizat  subiectul, să revenim la ale noastre. În contextul măsurilor 
luate de autorități, într-adevăr,întâlnirea  lunară….nu mai poate fi luată în 
considerare. De altfel proclamarea stării de urgență urmată de închiderea 
localurilor publice îl soate din discuție . Vom continua să ne întâlnim odată ce 
anomalia aceasta va înceta ! 
Concret, absența întâlnirii lunare va afecta apariția revistei doar prin faptul că 
nu vor apare participanții , fotografiile lor și atmosfera în care s-a desfășurat. 
Desigur, avînd în vedere cele 8 decenii ale noastre, aceste aspecte au 
importanța lor, de loc de neglijat. Nu cred că trebuie să continui…. 
În rest, doresc să vă asigur că, indiferent de coronavirus, revista va fi la timp 
pe site, iar eu la dipozția Domniilor Voastre, stimați cititori, pentru orice 
informație sau sugestii. 

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 162, aprilie 2020 EE           Radu GRUIA 

Click Cuprins
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       După Revoluţia din 1989, generaţia noastră trăieşte un alt moment crucial din istoria României. 
Sunt sigur că după această pandemie ( Doamne dă să treacă mai repede!) noi, cei care-i vom 
supravieţui,  şi lumea întreagă nu vom mai arăta ca înainte de asta. Pro-memoriam, redau în paginile 
ce urmează postările mele zilnice pe Facebook din momentul în care a izbucnit epidemia de 
coronavirus la noi în ţară, însoţite de câteva comentarii suplimentare şi câteva  cifre menite să arate 
amplitudinea zilnică a fenomenului.  

19.03.2020 
După cum se ştie , epidemia de corona virus a izbucnit în China în decembrie 2019. De acolo a 

venit, via Italia, şi la noi. Pe data 26.02, la noi în ţară se înregistrează primul infectat cu coronavirus 
Pe data de 11 martie 20202, Organizaţia Mondială a Sănătăţii declară pandemie cauzată de 
coronavirus. .Pe 16.03, Preşedintele Iohanis a decretat Starea de Urgenţă. În19.03,  în ţară sunt 277 
de cazuri de infecţie din care 25 vindecate. Ni se recomandă insistent să stăm în casă. Ne aflăm în 
Scenariul 2 (peste 100 de infectări), Scenariile se referă la ce se face cu cei infectaţi. 

DECLARAŢIA LUI CRISTI CHIVU, FOST COMPONENT AL ECHIPEI 
NAŢIONALE DE FOTBAL A ROMÂNIEI. 

Cristi Chivu, stabilit în Milano, a avut un mesaj dur pentru toată lumea, în plină pandemie de 
coronavirus. Din Lombardia, cea mai afectată zonă de COVID-19 din Italia, fostul internațional a 
avut o izbucnire nervoasă și le-a transmis oamenilor un mesaj categoric.  

„Pot să spun ceva în direct? Dă-l dracului de Campionat European și de fotbal! Nu mai 
interesează pe nimeni. Stați acasă! Măsurile luate de autorități sunt făcute pentru a-i ține în case pe 
oameni. Acesta este un virus extrem de ușor de transmis. Nu contează că eu mă cred Batman sau 
Superman sau că dacă beau o țuică dimineața nu se lipește de mine. Nu este adevărat! Toți suntem 
vulnerabili în fața acestui coronavirus. Stați dracului în case!”, a declarat Cristian Chivu la ProTV. 

Sursa ; MECANICII”61, Anul 16, # 162, aprilie 2020,   Artemiu VANCA 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3319918431371657&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARC2gM9IMTIv9RSeufMv0w_KKZsxfRrbn63FgECEWVRJ8W3PIrK36x7yUVX7HI1S7ia2cEI60FMA8cL_
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19.03 2020 
Întăresc invitaţia „delicată” de a sta casă a lui Cristi Chivu, cu cea pe aceeaşi temă a lui Tibi 

Corodean. Cântă Adrian Cucu. A lui e „barba albă”. 

Stau acasă - Gill Dobrică | Hitul primăverii 

Stau acasă, stau cuminte/ Stau cuminte, nu pornesc la drum/ Izolat în casa mea cea dragă/ Eu 
sunt cel mai sănătos acum(...) Ascult de doctori când îmi spun să stau în casă/ Fac tot ce-i posibil 
să nu ies în oraş/ Şi să mângâi părul alb al bărbii mele mă abţin, dragii mei/ Apă caldă şi săpun/ Şi 
contact uman puţin către deloc/ Stau acasă, boala n-are spor/ Stau acasă şi fac bine tuturor“, sunt 
câteva dintre versurile piesei. 
 

                        
 

20.03.2020 
Numărul de infectări 308 şi  cel de vindecări 31. Am făcut rost de o bicicletă ergonomică şi 

pedalăm pe rând , eu şi Ani, cu ferestrele deschise,  ca să facem mişcare. Bicicleta are un contor 
care măsoară timpul, distanţa, viteza şi caloriile consumate. Rulez în medie cu 20 km/h. Recordul  
de distanţă parcursă zilnic (în două sau trei etape) este de 16 km. 

 
STĂM ACASĂ ŞI FACEM MIŞCARE, ÎNCERCĂM SĂ SUPLINIM PLIMBĂRILE 

ZILNICE ÎN PARC. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3324266227603544&set=pcb.3324269477603219&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAJWRo672nTM98u0A8o9zUzcPO-Ozm4UH87sRHZD4Q_PzaE1mi6WrHeutrHQP7uQxY2-FO03wNcM0SO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3324266944270139&set=pcb.3324269477603219&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCNqFAa3ablUUuLjsPuVDzK_hzHtpQ_6vcpdm-c5ftsOOQFBSdR0iTzxMrMoDdJYw5oHpi8wB4aMno0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3324266227603544&set=pcb.3324269477603219&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAJWRo672nTM98u0A8o9zUzcPO-Ozm4UH87sRHZD4Q_PzaE1mi6WrHeutrHQP7uQxY2-FO03wNcM0SO
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21.03. 2020 
Numărul de infectări 367, iar de vindecări 52. Nu toată lumea respectă recomandările de izolare 

socială.   S-au întocmit 117 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor şi s-au aplicat 329 
de sancţiuni contravenţionale. Există şi lume needucată şi lipsită complet de responsabilitate pentru 
ei şi pentru cei ce-i înconjoară. Se dă Ordonanţa Militară nr.2. Ordonanţele se referă la cei neinfectaţi 
încă. Cu fiecare nouă Ordonanţă se iau măsuri noi şi se înăspresc cele luate anterior. 

RAED ARAFAT, reacție după ce oamenii au ieșit la grătare: "Virusul nu se vede, nu se simte 
și nu are gust ca să-l evitați" 

Secretarul de stat Raed Arafat a reacţionat sâmbătă, după ce oamenii au ieşit în număr mare la 
plimbare în parcuri sau la grătar, în împrejurimile Bucureştiului, în pofida recomandărilor făcute în 
contextul pandemiei de coronavirus, precizând că rămânerea acasă este extrem de importantă, iar 
virusul poate fi evitat numai prin izolare şi distanţare socială. 

22.03.2020 
Numărul de infectări 433, iar de vindecări  64. Au fost confirmate primele 3 decese datorate 

virusului. Acum că a început să se moară din cauza acestui „monstru”, s-ar putea să fim mai 
disciplinaţi.  Izoleta a devenit, în aceste zile, una dintre cele mai vizibile mijloace de transport. 

CORONAVIRUS nu face deosebire de rasă, vârstă, naţionalitate, religie, sex, poziţie socială. 
Aveţi grijă de voi! Staţi acasă!  

  Mesajul OMS pentru tineri: „NU VĂ CONSIDERAŢI INVINCIBILI! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3324266227603544&set=pcb.3324269477603219&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAJWRo672nTM98u0A8o9zUzcPO-Ozm4UH87sRHZD4Q_PzaE1mi6WrHeutrHQP7uQxY2-FO03wNcM0SO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3324266227603544&set=pcb.3324269477603219&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAJWRo672nTM98u0A8o9zUzcPO-Ozm4UH87sRHZD4Q_PzaE1mi6WrHeutrHQP7uQxY2-FO03wNcM0SO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3327012563995577&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARCznYoUqfCF-FmiscWZ6oV6FnqyWiyL1ZGig1FX9kJBpW3nT0mHEXttNYEsapVP2tKAcoK7AotpGC_Y
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23.03.2020 
Numărul de infectări 576, mai mult decât dublu faţă de ziua anterioară, numărul de vindecări 

73, numărul de decese 7.  Unii politicieni continuă să se acuze unii pe alţii în loc să-şi dea mâna ca 
să învingem pandemia. 

În această perioadă de pandemie cu coronavirus, vieţele şi destinele noastre sunt în foarte 
mare măsură în mâinile preşedintelui ţării şi a primului-ministru. Fie că-i simpatizăm, fie că nu, 
trebuie să-i susţinem! Nu pot fi înlocuiţi aşa cum s-a procedat cu câţiva directori de spitale, în 
această periodă. Îi vom avea pe toată perioada pandemiei. Nu încercaţi să le diminuaţi autoritatea! 
Nu-i batjocoriţi, nu-i criticaţi inutil! Încercaţi să le transmiteţi, civilizat, ce ar mai trebui să facă. 
Aveţi grijă de voi! Staţi acasă! 

 

             
 

24.03.2020 
Numărul de infectări a ajuns la 762, iar cele de decese la 12. S-a dat de către Ministerul 

Afacerilor Interne  prima Ordonanţă. Cârcotaşii de serviciu au început să le critice. Se dă Ordonanţa 
Militară nr.3 

Primul-ministru LUDOVIC ORBAN a detaliat în teleconferinţa de azi pe tema pandemiei de 
coronavirus, măsurile suplimentare luate de Guvern împreună cu Preşedintele ţării pe linia 
combaterii acesteia. Măsurile vor primi caracter de lege printr-o Ordonanţă a Ministrului de Interne. 
O zicală arhicunoscută spune: „ Dispoziţiile  se execută şi nu se discută!”. E cazul să procedăm şi 
noi aşa cu măsurile luate şi să nu încercăm să demonstrăm public că noi am fi putut lua unele mai 
bune, pentru că asta va duce la încălcarea lor. Acum este foarte important ca ele să fie respectate. 
Transmiteţi-vă măsurile de îmbunătăţire direct la autorii ei, care au tot interesul să le introducă într-
o viitoare Ordonanţă dacă li se vor părea bune. În condiţii normale asta face Parlamentul, în 
condiţiile Stării de Urgenţă o face Guvernul. 
Aveţi grijă de voi! Staţi acasă! 

                                  

 
 
 
 

          
 
          

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3334332023263631&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARD0wRwAYiuHT1LKFLqiM5fJ1RH-qhAhgSchOX_ZW0wDMjHC0Uo52wresOyLMB6JIZ2aqEKD-kkVdIoq
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3334332023263631&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARD0wRwAYiuHT1LKFLqiM5fJ1RH-qhAhgSchOX_ZW0wDMjHC0Uo52wresOyLMB6JIZ2aqEKD-kkVdIoq
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3334332023263631&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARD0wRwAYiuHT1LKFLqiM5fJ1RH-qhAhgSchOX_ZW0wDMjHC0Uo52wresOyLMB6JIZ2aqEKD-kkVdIoq
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         25.03 2020 

Numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 906, cel a deceselor la 17, iar al vindecărilor la 86, cele mai 
multe la Timişoara. Creşte, din fericire şi numărul testărilor, fără însă să ajungă la nivelul necesar. 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă: Testaţi! Testaţi! Testaţi!. Se repatriază tot mai mulţi 
români din Diaspora. Ce n-au reuşit cei care şi-au propus să-i aducă pe români acasă, reuşeşte 
coronavirus. 

DIASPORA este denumirea generică pentru cei care au plecat din ţară ca să-şi facă un rost pe alte 
meleaguri. Numărul lor este în jur de cinci milioane, răspândiţi pe aproape tot globul. Fie că au o 
calificare (doctori, ingineri, asistenţi medicali, muncitori calificaţi), fie că sunt necalificaţi dar 
muncesc acolo pe rupte, de când au plecat au trimis rudelor rămase în ţară miliarde de euro, bani 
care au contribuit simţitor la creşterea economiei noastre şi a nivelului nostru de trai. Unii dintre ei 
s-au întors mai demult şi au făcut să bată un vânt înoitor acolo unde locuiesc şi lucrează. O 
minoritate din rândul celor plecaţi sunt infractori şi oameni fără căpătâi, care s-au dus în alte ţări să 
fure, să cerşească sau să comită alte infracţiuni. 
Pandemia de corona virus i-a determinat pe aproximativ o zecime dintre diasporeni să se întoarcă în 
ţară, pe mulţi dintre ei pentru că rămăseseră fără locuri de muncă. Era normal să fie primiţi şi au 
fost primiţi. Funcţie de unde au venit, ajunşi în ţară trebuiau să stea la izolare sau în carantină. N-au 
făcut-o toţi şi mai ales n-au făcut-o cei care aparţin ultimei categorii descrise, contribuind la 
îmbolnăvirea celor cu care au venit în contact. Sunt convins că pentru fapta lor vor primi pedeapsa 
cuvenită. Conduita acestora nu poate fi însă un motiv să-i blamăm pe toţi diasporenii, aşa cum au 
început s-o facă unii concetăţeni de ai noştri lipsiţi de judecată, afectaţi de opţiunile politice şi de 
vot ale acestora din trecutul apropiat. SĂ NU FACEM POLITICĂ ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ! Să 
fim solidari şi concentraţi toţi pe combaterea pandemiei de coronavirus!  
Aveţi gijă de voi! Staţi acasă!                                                       

26.03.2020 
Numărul infectărilor a ajuns la, 1029  al vindecărilor la 94, iar al deceselor la 22. La Suceava 

se îregistrează un număr alarmant de îmbolnăviri. 

VICTOR COSTSCHE şi-a dat azi demisia din funcţia de ministru al sănătăţii în Guverul Ludovic 
Orban. El face parte din categoria medicilor tineri care au plecat din ţară, s-au specializat în 
Occident, apoi au revenit în ţară. Înainte de a fi ministru a fost un foarte apreciat doctor chirurg la 
un spital particular din Sibiu şi conferenţiar la Facultatea de Medicină a Universităţii Lucian Blaga 
din Sibiu. 
I s-a cerut să demisioneze pentru o afirmaţie hazardată făcută în legătură cu testarea antivirus a 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3336820513014782&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARAGTUYkziqBSbrXSeS9C3N6xYJCjkcw9Icx7tbSz-wwFJ5saJ3fRcnW0xK2ZAPtBiY8qAZtiHO4-Hzx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3336820513014782&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARAGTUYkziqBSbrXSeS9C3N6xYJCjkcw9Icx7tbSz-wwFJ5saJ3fRcnW0xK2ZAPtBiY8qAZtiHO4-Hzx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3336820513014782&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARAGTUYkziqBSbrXSeS9C3N6xYJCjkcw9Icx7tbSz-wwFJ5saJ3fRcnW0xK2ZAPtBiY8qAZtiHO4-Hzx
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tuturor bucureştenilor , dar, cred eu, şi pentru lipsa de măsuri care să împiedice evenimente similare 
cu cel care au avut loc la Spitalul din Suceava, soldat cu infectarea cu coronavirus a mai multor 
cadre medicale şi pacienţi.S-a dovedit că nu e suficient să fii un specialist bun, cadru universitar, 
tânăr şi de viitor, ca să ocupi o funcţie atât de importantă, ci este nevoie să ai şi experienţă 
managerială. Şi mai grav este atunci când în funcţia de ministru, indiferent în ce domeniu, sunt 
numite persoane pe criterii exclusiv politice, ceea ce la noi s-a întâmplat destul de des. 
Îi doresc lui NELU TĂTARU, noul ministru al sănătăţii, mult succes în combaterea pandemiei de 
coronavirus în ţara noastră! Avem mare nevoie ca el să aibă succes. Pentru asta trebuie însă să-l 
ajutăm şi noi, respectând măsurile luate de autorităţi. 
Aveţi grijă de voi! Staţi acasă! 

  Victor Costache      Nelu Tătaru 

27.03.2020 
Numărul de îmbolnăviri a ajuns la 1292, cele de însănătoşiri la 115, iar cel de decese la 26. În 
farmacii nu se găsesc măşti de protecţie şi soluţii dezinfectante şi câteva feluri de medicamente. Eu 
nu găsesc Eutirox şi am intrat în panică. 

 MASCAŢII. Azi, ora 11, înainte de-a pleca la cumpărături, cu măşti confecţionate de mine, din 
şerveţele, după o procedură luată de pe Internet.  

  28.03.2020 
Numărul de infectări 1452, de vindecări 139, de decese 30. Numărul persoanelor sancţionate 

pentru nerspectarea măsurilor impuse prin Ordonanţele Militare a ajuns la 29.973. Scandalos! 

DANIELA TREZZI a fost o infirmieră italiană, în vârstă de 34 de ani, care s-a sinucis când a aflat 
că este pozitivă la testul cu noul corona virus, de teamă să nu-i infecteze şi pe alţii. Asta, în timp ce 
la noi persoane care vin din zone de carantină sau care au fost în contact cu oameni infectaţi cu 
Covid 19 ascund acest fapt şi se plimbă nonşalante printre noi transmiţându-ne cu generozitate 
virusul, în ciuda tuturor recomandărilor de a intra în carantină sau a se izola. E cazul şi a celor doi 
fraţi din judeţul Timiş, care întorşi din Italia, în loc să se izoleze au rămas împreună cu familia şi şi-
au infectat tatăl în vârstă, care a murit la scurt timp. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3339436262753207&set=pcb.3339437302753103&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB3bAS8Y-s9RA3ddO8MIcZDJ2tzoWAM7CVc917Q5sGpXy4yGnhi1guwNqpXi6oqmgzi5Z7vJlnQ0Mz-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3339435712753262&set=pcb.3339437302753103&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC3CS99OHK4KBK2hMWGgJHvDovnTvUoPTldkh5Q7rkbSpuJW3Swhpah5Fe_u9aQoxNRlU-quPmPvICU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3341328639230636&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARBnGyzUxdgkSauURGVUtqlRJ_mKjTjl_Zw-1sJU1xuWREZNfNAiH8BSLYmDXZvphFcX4Z0F4LaEeKtx
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Cred că nu-i suficient să-i numim iresponsabili pe cei care se pretează la aşa ceva pentru că, aşa 
cum am văzut, ei sunt de fapt CRIMINALI, iar cei care-i ştiu şi-i tăinuiesc sunt PĂRTAŞI LA 
CRIMĂ. 
Aveţi grijă de voi! Staţi acasă! 

29.03. 2020 
Numărul total al îmbolnăvirilor 1760, numărul vindecărilor 169, iar cel a deceselor 40. Câţiva 
politicieni profită de pandemie ca să câştige capital politic. Sper ca strategia aceasta să se întoarcă 
împotriva lor.Se dă Ordonanţa Militară nr. 4. 

GABI BALINT – fost internaţional român de fotbal, în vârstă de 57 ani. 

"E un lucru care, sincer, mă dezgustă zilele astea. E momentul ca partidele politice să nu se 
mai considere Steaua, Dinamo, Rapid sau Craiova. Trebuie să înțeleagă că ei reprezintă România, ei 
sunt echipa națională în momentul ăsta. Ei trebuie să lupte împreună. 
M-am săturat să aud că cei care au fost înainte n-au făcut nimic, iar ceilalți să zică același lucru de
cei care sunt acum la conducere. Trebuie să fie uniți în momentele acestea! Nu mă consider un om
care se pricepe la politică, dar sunt român și îmi pasă de țara mea. Sper să se trezească acești
oameni și să demonstreze că sunt buni politicieni.
Vrem fapte, nu vorbe sau acuze. Vrem să se vadă ceva. Și noi, când intram pe teren, dovedeam
ceva. Nu am câștigat toate meciurile, am mai și pierdut, dar am muncit, am alergat, ne-am străduit.
Asta vreau să văd!

Dragi români, suntem în fața unui meci greu pe care îl vom câștiga dacă vom acționa ca o 
echipă. Să fim uniți, să fim responsabili! Avem un avantaj: jucăm acasă, nu în deplasare. Stăm 
acasă! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3343854605644706&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARCydA_EBaTWzzBGD0fxmfW7WIVG_qHqwzXAWfEAJBrwqM9unovn-79YzSoLuK4NtIX7uVP-Mwxj1y8v
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3343854605644706&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARCydA_EBaTWzzBGD0fxmfW7WIVG_qHqwzXAWfEAJBrwqM9unovn-79YzSoLuK4NtIX7uVP-Mwxj1y8v
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3343854605644706&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARCydA_EBaTWzzBGD0fxmfW7WIVG_qHqwzXAWfEAJBrwqM9unovn-79YzSoLuK4NtIX7uVP-Mwxj1y8v
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3346394078724092&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARBhmhFUEVfLUt7BbkQFhWp4BzG19ycnf2-19a89o3iWK0HACvpHBrhqzSeqHyQEHVeX98cAdltp8Rj2
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30.03.2020 
Nunărul infectărilor a ajuns la 1952, al însănătoşirilor la 180, iar a deceselor la 44. Se 

înregistrează primele demisii din rândul corpului medical. Se dă Ordonanţa Militară nr. 5 şi se 
prgăteşte intrarea în Scenariul 4 (peste 2000 de îmbolnăviri) 

PANDEMIA DE CORONAVIRUS, LINIA I-A 
Se ştie că în linia I-a, în lupta cu pandemia de coronavirus, este personalul medical. Insuficient 
echipat, în spitale insuficient dotate, conştienţi de riscul la care se supun, majoritatea medicilor, 
asistentelor medicale şi infirmierelor din ţara noastră îşi fac datoria. La polul opus se află toţi 
medicii din Spitalul Mioveni şi medicul, asistentele medicale şi infirmierele de la secţia ATI a 
Spitalului din Orăştie, care, de frică, şi-au dat demisia, deşi în spitalele lor nu există încă nici un caz 
de infecţie cu coronavirus. Mai mulţi medici de la Spitalul din Suceava au plecat în concediu. Cum 
poate fi interpretat gestul lor? Eu zic că-i vorba de dezertare şi că cei vinovaţi de asta trebuie trataţi 
ca atare.  
În momentul de faţă, în ţara noastră sunt, din diverse motive, 250 de cadre medicale infectate cu 
Covid-19. Una dintre cauze este isuficienţa echipamentului de protecţie şi de aparatură de testare. 
Toate ţările care se confruntă actualmente cu numeroase cazuri de infecţie cu coronavirus se plâng 
de lipsă de echipamente de protecţie şi slaba dotare a spitalelor lor. Se pare că această pandemie a 
prins pe toată lumea nepregătită! Toţi, în momentul acesta, aleargă după echipamente de protecţie, 
ventilatoare şi dispozitive de testare automată. Şi la noi se fac eforturi mari în direcţia aceasta. 
Oricât de mari ar fi aceste eforturi ele nu vor fi suficiente atâta timp cât ne va mai lipsi ceva. N-
avem voie să-i expunem în plus pe cei din linia I-a!  
Aveţi grijă de voi! Staţi acasă! 

31.03 2020 

Numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 2245, al însănătoşirilor la 180.al deceselor la 82. Problema 
demisiilor medicilor preocupă opinia publică. Eu le amintesc dezertorilor de jurământul depus. Se 
dă Ordonanţa Militară nr.6. Oraşul Suceava şi câteva comune din imediata lui apropiere intră în 
carantină. Intrările şi ieşirile din oraş, cu foarte puţine excepţii, sunt oprite. Azi ar fi trebuit să aibă 
loc întâlnirea noastră lunarăde la Intermacedonia. Coronavirus ne-a interzis-o. Îi simţim lipsa. 

JURĂMÂNTUL LUI HIPOCRAT – formularea modernă 
Formularea moderna a jurământului lui Hipocrat, adoptat de Asociaţia Medicală Mondială în cadrul 
Declaraţiei de la Geneva din anul 1975:  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3349080275122139&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARC1h1exOcqymhs87cskcPbDOEfsI9zcONfaEw1KgZY0RS1Y_gftPYG3V1a8VtKecn9uoYQlKpB0rQi0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3349080275122139&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARC1h1exOcqymhs87cskcPbDOEfsI9zcONfaEw1KgZY0RS1Y_gftPYG3V1a8VtKecn9uoYQlKpB0rQi0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3349080275122139&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARC1h1exOcqymhs87cskcPbDOEfsI9zcONfaEw1KgZY0RS1Y_gftPYG3V1a8VtKecn9uoYQlKpB0rQi0
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“Odată admis printre membrii profesiunii de medic mă angajez solemn să-mi consacru viaţa în 
slujba umanităţii; 
Voi păstra profesorilor mei respectul şi recunoştinţa care le sunt datorate; 
Voi exercita profesiunea cu conştiinţă şi demnitate; 
Sănătatea pacienţilor va fi pentru mine obligaţie sacră; 
Voi păstra secretele încredinţate de pacienţi chiar şi după decesul acestora; 
Voi menţine prin toate mijloacele onoarea şi nobila tradiţie a profesiunii de medic; 
Colegii mei vor fi fraţii mei; 
Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, 
partid sau stare socială; 
Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană de la începuturile sale chiar sub ameninţare şi nu voi 
utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii. 
Fac acest jurământ in mod solemn, liber, pe onoare!”  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3351019404928226&set=a.282878888408975&type=3&eid=ARAzsE68YqXi7xw7RbnDDwQ_aErs9WCpmvK_8hiQk0pmIlK4BnMx-vMLH9PP28gI1OSJ1r0FN8VOYwxK
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În septembrie 2018 făceam un tratament de slăbire la sanatoriul Herghelia de 
lângă Târgu Mureș…Printre cei vreo 60 de pacienți am remarcat un bărbat 
înalt, cu părul complect alb dar cu fața încă tânără, arăta de vreo 50 de 
ani…Avea un piept lat și puternic și când l-am auzit vorbind cu alți pacienți m-
a impresionat timbrul vocii lui, situată undeva între tenor și bariton, dar cu o 
reverberație impresionantă. Când vorbea, vocea lui atrăgea atenția celor din 
jur, încă înainte de a înțelege ce vroia să spună…”Ăsta trebuie să fie un fost 
cântăreț de operă…” mi-a trecut mie prin gând, înainte de a-l cunoaște pe 
Florian Jianu… 
 
La Herghelia timpul trecea repede cu diversele tratamente pe care le aveam 
de urmat, dar pe urmă venea seara…cu luna plină care trona pe terasa 
dinspre munte a clădirii sanatoriului …Programul se termina la ora 20.00, 
după care urma liniștea nopții și somnul…o parte constitutivă a 
tratamentului…Televizor nu exista – și asta o măsură luată pentru a asigura 
desprinderea pacienților de viața lor de toate zilele – așa că…cei mai mulți 
dintre pacienți se supuneau acestei reguli, se inchideau în camerele lor și 
încercau să adoarmă…  
 
Dar era greu să te supui unui asemenea dictat când toată viața ai lucrat până 
spre miezul nopții…Așa că… Rodica și cu mine…am avut o problemă în 
plus…dar noi întotdeauna am căutat - și găsit – ceva deosebit…Nici acum n-
am făcut ce au făcut ceilalți pacienți,  nu ne-am întors în cameră ci am ieșit 
pe terasă și am luat-o spre pădure…căci de acolo se auzeau voci și 
cântec…Ne-am apropiat și am recunoscut pe simpaticul meu coleg de 
tratament și pe soția lui, Carmen, care-l acompania. El avea în mână o 
chitară…și melodia lor dădea înserării un farmec deosebit…Ne-am așezat și 
noi lângă ei…și când ei au făcut o pauză am început noi să fredonăm o 
melodie pe care eu o știu din copilărie, dar a cărei origină îmi scapă. Versurile 
sună așa: 
 

Din val în val 
Și de furtuni istovit 
Scumpa mea iubită 
La tine eu am venit. 
 
Ca să-ți aduc  
Cel mai frumos ideal: 

Un aspect inedit al creativității 
 artistice populare în România 

Sursa: MECANICII’61, anul 16, # 162, aprilie 20202 EE                          Radu MIHALCEA                        
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Inima mea  
Averea unui biet marinar ! 
 
Haideți pe mare 
Hai să plutim ! 
Cu înfrigurare  
Să rătăcim ! 

 
Astea sunt - desigur – reminiscențe ale vieții mele de constănțean, care a 
avut de a face cu vapoarele și cu marinăria în primii 32 de ani de viață…dar 
nu au de a face cu subiectul anunțat în titlu…Dar așa am reușit să strângem 
legăturile și să devenim prieteni…ei simțind că și în piepturile noastre bate o 
inimă sensibilă la melodiile românești originale…Ei ne-au răspuns imediat cu 
o melodie și cu versuri scrise chiar de Florian: 
 
Poti sa-mi trimiți aici niște versuri de ale tale ? 
 
Am petrecut multe seri la poala pădurii, ei cântând melodii originale și noi 
fredonând pe lângă ei…Așa am aflat de o altă pasiune a lor : skiul alpin și…în 
general, excursiile pe munte! Și aici ne-am potrivit fiindcă atât Rodica cât mai 
ales eu am petrecut zile nenumărate pe pistele montane, alunecând la vale și 
auzind – în imaginație, desigur – melodii minunate, tributare stării de excitație 
pe care ți-o provoacă viteza când aluneci pe zăpada imaculată, în plin soare 
și …în liniștea totală de pe munte…Încă și mai demult, de când eram 
studenți, visam să plecam la sfârșit de săptămână în Bucegi…dar n-am făcut-
o nicio dată… 
 
Așa am aflat că și familia Jianu – originari din Craiova dar acum locuind in 
Arad, ambele orașe de câmpie – se duc cu regularitate la munte unde se 
întâlnesc cu alți amatori de alpinism și…de muzică ! Acolo, în singurătatea și 
liniștea cabanelor alpine, după o zi de ski – sau numai de rătăciri pe cărările 
de munte - se adună seara în jurul focului din cămin și…cântă ! Una dintre 
melodii – pe care nu am cum s-o reproduc aici – are următoarele versuri, 
scrise de Dorel Moldovan: 
 

În munți s-au pus troiene de zăpadă 
Cărările de munte parcă tac. 
Zăpezile mai albe aș vrea să cadă 
Amintiri îmi caut în rucksac. 
 
Și dacă viața-mi este trecătoare 
Pe creste noi suntem nemuritori. 
Cu schiurile prinse în picioare 
Prin sate au pornit colindători. 
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Si am venit în strai de sărbătoare 
Montaniarzi căliți și moroșeni. 
Și în rucksacul meu mai am o floare 
Să ne amintim că suntem pământeni. 
 
Pornim colindul dorului de munte 
Bocancii urcă greu și-s lunecoși. 
Și crestele ne-așteaptă mai cărunte 
Echipaj format din eschimoși. 

 
Notez toate versurile acestea ca să nu se piardă, să rămână cumva pentru 
posteritate fiindcă nu știu, nu cred că au fost publicate undeva…Ele sunt o 
expresie a puterii creatoare a poporului român, mult timp oprimată de 
mizeriile de după război dar care renaște acum cu toată forța… 
 

* 
Un an și jumătate mai târziu, în ianuarie 2020, eram din nou în tratament întro 
instituție similară, la Podiș, lângă Bacău. Era vineri după amiaza și noi ne 
pregăteam de un sfârșit de săptămână plictisitor – sâmbata și duminica nu se 
făceau tratament iar Bacăul…nu ni se părea prea atractiv…Auzim pe cineva 
bătând la ușă : « Vă caută cineva, veniți jos, în hol ! »… 
Ei, na, cine să ne caute pe noi ?  
Coborâm și…pe cine vedem ? Pe familia Jianu ! 
 
Ce bucurie ! La așa ceva nu ne așteptam ! Au venit de la Arad până la 
Bacău… ? Formidabil ! Și au venit să ne vadă ? Cu totul extraordinar ! 
 
Bucuria a fost și mai mare când ne-au spus că au venit să și cânte ! Ei, 
nu…că asta a întrecut toate așteptările !  
 
Ne-am suit într-un taxi – în mașina lor nu mai aveam loc – și am mers la un 
restaurant, al cărui patron – un armean stabilit în România – organizase o 
seară muzicală ! Ne-am așezat într-un colț de masă – localul era arhiplin - și 
am ascultat mai întâi un bard local desfășurându-și programul…Foarte 
frumos, foarte original, fără manele, cu mult bun simț, cu acea pasiune tipic 
românească care face deliciul celor al căror inimă bate românește… Când 
trăiești în străinătate simți imediat inegalabilul specific românesc… 
 
 

Privesc spre munții dragi și mă pierd în nopți de vară… 
În șoapte de păduri deslușesc un joc tăcut. 
Cu sufletul rănit de un vis de odinioară 
Și-o lacrimă din ochi a căzut. 
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DE vei veni prietene la munte 
Iubirea ta din suflet va înflori 
Iar visul drag, uitat în nopți tăcute 
Se va implini cândva, într-o zi. 
 
Știu, îți amintești cum foșnea pe tărmuri marea… 
Iubirea ta de atunci însă n-o vei mai găsi. 
Vino sus în munți și ascultă-ne chemarea 
Și-n zori, din nou, vei iubi. 
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Cioran zicea, mai în glumă, mai în serios, că să treci de la limba română la 
limba franceză e ca și cum ai trece de la o rugăciune la un contract. De ce e 
limba română așa o limbă unică? Nu că vrem noi, românii obișnuiți, ci c-o 
admiră de la înălțimea propriilor studii chiar lingviștii și istoricii străini, cărora 
nu le putem reproșa subiectivitatea. 
Așadar, azi, de Ziua Internațională a Limbii Materne, să auzim 11 motive saltă 
limba de baștină a lui Brâncuși pe podiumul „pietrelor” rare ale omenirii. 
 1. Româna e singura limbă romanică care a supraviețuit în părțile acestea ale 
Europei. Rămâne un mister cum de s-a întâmplat așa, în condițiile în care pe-
aici au trecut valuri peste valuri de barbari, cu ale lor limbi slavice (din estul 
Eurasiei) sau uralice (din nordul Eurasiei). 
Altfel spus, popoare cuceritoare cu graiuri „bolovănoase”, puternice, care-au 
îngenuncheat limba latină pe oriunde au trecut. Mai puțin la noi. 
 2. Româna-i veche de 1700 de ani. Și că-i veche n-ar fi cine știe ce motiv de 
lauri, dar e veche în acel fel în care, de-am călători în timp în Țara 
Românească acum 600 de ani, nu ne-ar fi deosebit de greu să înțelegem ce le 
spunea unul ca Mircea cel Bătrân ostașilor săi. 
Poate vă pare de la sine înțeles, dar adevărul e că foarte puține limbi din lume 
și-au păstrat „trunchiul” întreg. Limba lui Shakespeare sau cea a lui Napoleon 
nu se pot lăuda cu așa o stare de conservare. 
 3. Dintre limbile latine, doar româna are articolul hotărât „enclitic”, adică 
atașat la sfârșitul substantivului. Spunem „fata”, „băiatul”, „tabloul”, și nu „la 
fille”, „le garçon”, „le tableau”, cum ar fi în franceză. 
Chestia asta ne conferă o melodicitate intrinsecă-n grai, plus o concizie-n 
exprimare. Practic, ne e de-ajuns un singur cuvânt ca să ne facem înțeleși 
atunci când ne referim la un obiect sau la o ființă anume. Ei, majoritatea 
popoarelor au nevoie de două cuvinte pentru asta. 
 4. „Se scrie cum se aude.” Se scrie cum se aude, dar vine la pachet cu sute de 
particularități de pronunție pe care noi, români fiind, le punem în aplicare ușor, 
natural, fără să le pritocim. 
N-avem nevoie de manualul de fonetică la capul patului pentru ca organul din 
cavitatea bucală să se miște într-un fel când rostim „ceapă”, și în alt fel când 
rostim „ea”. Chiar dacă grupul de vocale e același. Pentru vorbitorii de arabă, 
de pildă, regula asta se învață cu creionul sub limbă – sunt dintre cei cărora le 
vine greu. 
 5. Lingviștii spun că, cel mai și cel mai bine, româna s-ar asemăna cu 
dalmata, din care istoria păstrează doar câteva sute de cuvinte și propoziții. 
Problema cu dalmata e că nu mai circulă. Sunt 0 vorbitori de dalmată pe Terra 
în acest moment, și probabil c-așa vor rămâne până la finalul veacurilor. 

      

Limba Română 
Curtoazia  Paul Moren 

Sursa: MECANICII’61, anul 16, # 162, aprilie 20202 EE                                   Internet                        
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Dalmata a fost declarată limbă moartă pe 10 iunie 1898. Este data decesului 
ultimului ei vorbitor, croatul Tuone Udaina, care o stăpânea parțial. Înainte să 
moară, Udaina a mărturisit că limba îi e familiară încă din mica copilărie, că și-i 
amintește „ca prin vis” pe părinții lui conversând, uneori, în această limbă. 
 6. Româna e limba cu al treilea cel mai lung cuvânt din Europa. 
„PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANICONIOZĂ”, 44 de litere. 
Definește o boală de plămâni care se face prin inhalarea prafului de siliciu 
vulcanic. Interesant e că boala nu prea se face, deci nici cuvântul nu se 
folosește. 
 7. Limba română e intrată în patrimoniul UNESCO, aidoma Barierei de Corali 
din Australia, Marelui Zid Chinezesc ori Statuii Libertății. Româna a intrat în 
patrimoniul imaterial al lumii prin două cuvinte. E vorba de „dor” și „doină”, 
două cuvinte intraductibile, concluzionează UNESCO. 
„Dor” și „doină” se comportă mai degrabă ca niște diamante roz decât ca niște 
alăturări de sunete – exprimă emoții într-atât de specifice culturii noastre încât 
traducerea lor în alte „glasuri” ar fi o contrafacere. Nu mai e nevoie să 
precizăm că tot ele trec drept cele mai bogate în sens substantive din română. 
 8. Alt aspect unic în lume, româna „dirijează” cuvintele latine după regulile 
balcanice. Vocabularul e, vorba vine, „italienesc”, dar rânduielile gramaticale 
sunt de tip slav. Apar și coabitări între cele două registre, latin și slav. 
Concret, genul dativ și genitiv au aceeași formă (ca-n latină), timpul viitor și 
perfect se formează după o regulă hibrid între latină și slavă, dar infinitivul se 
evită (ca-n limbile slave). 
 9. Nicio altă limbă nu folosește atâtea zicători și expresii. Româna e printre 
puținele limbi în care „câinii latră și ursul merge”. E limba cu cele mai absurde 
imagini proverbiale, dar și limba în care proverbele, deși tot un fel de 
metafore, sunt considerate limbaj accesibil, limbaj „pe înțelesul tuturor”. 
Proverbele astea, spun specialiștii, exprimă cea mai intimă preocupare a 
poporului român – sensul să fie bogat, dar fraza scurtă. Să spui mult în foarte 
puține cuvinte (la asta se referea și Alecsandri în celebra „românul s-a născut 
poet”). Cu titlu de curiozitate, cele mai numeroase zicători autohtone au ca 
subiect înțelepciunea – aproximativ 25% din totalul frazelor-proverb. 
 10. La fel de luxuriantă se dovedește româna și-n ceea ce privește numărul de 
cuvinte. Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, ne dă de înțeles că 
româna-i între primele 8 limbi ale lumii. Ultima ediție a „Marelui Dicționar al 
Limbii Române” adună 170.000 de cuvinte. Asta-n condițiile în care autorii au 
lăsat de-o parte diminutivele, și alea vreo 30.000. 
 11. La cât de veche e pe teritoriul european, româna ar trebui să aibă dialecte 
– adică limba locuitorilor din Banat, de pildă, să fie mult-diferită de cea a 
locuitorilor din Maramureș (vezi triada spaniolă-bască-catalană din Spania). 
Și totuși, nu-i cazul limbii române, în „curtea” căreia există graiuri și 
regionalisme, însă nu dialecte. Filologi ca Alexandru Philippide și Alf Lombard 
susțin că, iarăși, din punctul ăsta de vedere, româna e un fenomen fără 
precedent în lume… 
 

NR. Pentru că tot am aflat o mulțime de aspecte pe care nu le cunoșteam despre limba  
natală, să aruncăm o privire și pe spațiul ocupat încă de români. 
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Curtoazia lui Nicu Suruceanu

Românii din jurul României și dimensiunile unității noastre 

Românii din jurul României (în viziunea unui călător incurabil) 

… Românii nu sunt nicăieri coloniști, venituri, oamenii nimănui, ci 
pretutindenea unde locuiesc sunt autohtoni, populație 
nepomenit de veche, mai veche decât toți conlocuitorii lor. Căci 
dacă astăzi se mai ivește câte un neamț singular care caută să ne 
aducă de peste Dunăre, nu mai întrebăm  ce zice un asemenea 
om, ci ce voiește el…   

Daci sau romani, romani sau daci: e indiferent, suntem români și 
punctum. Nimeni n-are să ne-nvețe ce-am fost sau ce-ar trebui să 
fim; voim să fim ceea ce suntem – român 

                                                                              Mihai Eminescu                                                                                                                                          
 
România este locuită de români şi înconjurată de români. 
                                                                              Nicolae Iorga 
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Nu în zadar am luat ca motto pentru acest articol un citat din opera lui Mihai 
Eminescu și altul din cea a lui Nicolae Iorga; ele sunt edificatoare pentru români, 
pentru cei din Țară și pentru cei din afara granițelor. 

Citate similare puteam găsi și la alți cercetători – etnologi, etnografi, istorici, folcloriști, 
lingviști – ai românilor de pretutindeni cum ar fi: Bogdan-Petriceicu 
Hasdeu, Theodor Burada, Anton Golopenția ș. a. 

 
De fapt, aceste teze mi-au fost călăuzitoare în peregrinările mele: în 15 ani un sfert 
de milion de kilometri prin românime, din care doar 30 de mii de kilometri cu avionul, 
restul 220 de mii – cu autoturismul personal, echivalând cu înconjurul, de șase ori, 
al Terrei noastre la ecuator. 

 
Acești ani și aceste mii de kilometri de drum mi-au permis să văd,să înțeleg, să 
apreciez și să adun informații, cele mai multe în imagini, despre frații noștri de pe 
întinsurile continentului european, de la istro-românii de pe litoralul Adriaticii până la 
moldovenii din Caucazul de Nord și de la gorali,(muntenii) din Carpații nordici până 
la aromânii din nordul Greciei. 

 
În perioada respectivă, pe aceste distanțe, am acumulat circa 300 de mii de imagini, 
sute de CD-uri și DVD-uri cu imprimări, scanări ale acestor locuri sfinte pentru 
Neamul nostru. 

 
…Și toate au pornit de la o simplă curiozitate, transformată, cu timpul, într-o 
mare pasiune și fascinație pentru impresionanta extindere, istorică și culturală, 
a etniei românești pe meridianele și paralelele bătrânului continent european. 
Din punct de vedere cronologico-geografic, aceste peregrinări prin românime 
includ trasee bătătorite (dar și nebătătorite) de alții,care au cercetat respectivele 
spații sub aspect etnologic, etnografic, demografic, istoric, folcloric, lingvistic 
etc. 

 
Multe dintre aceste drumeții le făcuse cândva, cu circa 140 de ani în urmă, marele 
călător și etnograf Teodor Burada. Obiectul preocupărilor mele personale l-au   
constituit aproape că exclusiv locurile de trai sedentar al românilor, în diferite  
perioade ale istoriei, și nicidecum românii 
împrăștiați de soartă, în lumea largă, mai ales în epoca actuală, a unei 
„tranziții” fără de sfârșit. Cu alte cuvinte, m-am călăuzit de extrem de precisa 
afirmație a lui Mihai Eminescu, potrivit căreia „[…] românii nu sunt nicăieri coloniști, 
venituri, oamenii nimănui, ci pretutindenea unde locuiesc sunt autohtoni, populație 
nemaipomenit de veche, mai veche decât toți conlocuitorii lor”. 
Și concluziile pe care le trag au la bază exclusiv impresiile personale din aceste 
călătorii. 
 
Prima constatare pe care țin să o fac are în vedere fărâmițarea, într-un hal fără de 
hal, a etniei române, inclusiv la nivelul etnonimului și al glotonimului, altfel zis – al 
denumirii poporului și limbii noastre. 
 
Diferiți invadatori, dar și unii vecini „binevoitori” au făcut tot posibilul ca reprezentanții 
aceleiași națiuni, fii și fiice ale acelorași părinți să fie numiți în mod diferit, aceasta 
făcându-se de cele mai multe ori intenționat, din rațiuni strategice, pentru justificarea 
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politicilor de cotropire, de asimilare, iar în ultimă instanță  și de genocid al românilor. 
 
Cel mai edificator ar fi cazul pământurilor dintre Nistru și Prut, pentru că tot ce s-a 
întâmplat în Basarabia sub țarii ruși, apoi în RSSM sub regim bolșevic, apoi în 
Republica Moldova, pentru a cărei independență (așa credeam atunci) am votat și 
eu, îmi este cel mai bine cunoscut. 
 
Nu e cu nimic mai bună situația din actuala Ucraină, nici din Valea Timocului (Bulgaria, 
Serbia), nici din Albania, Grecia… Reprezentanții aceleiași națiuni sunt divizați în 
români și moldoveni (în Republica Moldova, Ucraina, Rusia); sunt numiți după bunul 
plac al„stăpânilor” actuali moldoveni (Republica Moldova, Ucraina), vlahi (Serbia, 
Bulgaria), latinofoni (Grecia); sunt înscriși în documentele de identitate ca și locuitorii 
majoritari (istro-românii sunt considerați croați) sau nu sunt recunoscuți în genere ca 
minoritate etnică (aromânii din Grecia) parțial și din Albania), aceasta pentru a-i lipsi 
de orice drepturi, pentru a-i asimila mai ușor. 

 
De asemenea, în fel și chip este numită și limba română din țările sus-amintite, în 
Rusia/URSS și în Serbia, limbii noastre mai impunându-i-se, decenii la rând, 
alfabetul chirilic. 

 
Divizarea, dezbinarea aceasta, se făcea și se mai face nu numai pentru a-i rupe  
de la matricea românească, dar și pentru a crea, a stimula complexe de inferioritate 
etnico- minoritară, de populație „străină”, „nesemnificativă”, „înapoiată”: cel mai 
edificator exemplu fiind cu vlahii din Serbia și Bulgaria, însă nu mai puțin strigător 
 la cer este și „modelul moldovenist”, promovat la Chișinău, dar și la Kiev. 

 
Moldovenismul primitiv de la Chișinău sau alte forme de dezmembrare etno- 
glotonimică, păguboase din toate punctele de vedere, au un numitor comun ce 
s-ar rezuma la: ura oarbă față de tot ce-i românesc și dragosteanecondiționată  
față de stăpân. Dovada cea mai grăitoare a netemeiniciei și a lipsei de pers-
pective a „moldovenismului”, „vlahismului” și alte asemenea stă în nișterealități 
incontestabile. 

 
Apologeții și promotorii mai mărunți ai „moldovenismului” sau „vlahismului” luptă 
cu încrâncenare exclusiv pentru comoditatea lor, pe când din rândul celor care 
luptă ca să-și păstreze ființa românească– fie ei din Republica Moldova sau din 
Nordul Bucovinei, fie din Serbia, Bulgaria, sau chiar aromâni din Grecia, 
Macedonia slavă, 

 
Albania –, există mulți, am cunoscut personal numeroși oameni care sunt gata să-și 
dea și viața pentru această cauză, pentru adevărul istoric și lingvistic românesc. 

 
Altă constatare ce se impune e că institutele de specialitate din România zilelor 
noastre nu au cercetat niciodată anumite spații românești, de exemplu, cele 10 
sate din sudul Rusiei, ținutul Krasnodar, locuite până astăzi preponderent de 
români. Localitățile 
românești de la est de Bug nu au mai fost studiate amănunțit după superba 
cercetare efectuată de echipa lui Anton Golopenția în anii celui de-Al Doilea 
Război Mondial. 

Dar nici la vest de acest fluviu, localitățile dintre Nistru și Bug nu au fost răsfățate 
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de atenția specialiștilor bucureșteni. Nici măcar în Pocuția, pământ pentru care au 
vărsat sânge ostașii lui Ștefan cel Mare, nu au catadicsit să meargă în expediții 
persoane 
învestite cu această misiune profesională. 

 
Știm că au existat cauze obiective, dictate de interdicțiile „frățești” din timpul 
„lagărului comunist-kominternist”. Ne întrebăm totuși de ce și după 1990 continuă 
aceeași 
atitudine? 

 
Ce să fie la mijloc: indiferența, defetismul sau poate totuși frica de a nu supăra străinii 
prin simplul efort de a-ți căuta frații de sânge, ramurile răsfirate ale Neamului nostru? 
E bine să se știe că până în prezent, în pofida rusificării/ucrainizării masive și 
agresive a 
ac adevărate perle ale românismului, cam vetust, arhaic, dar neperimat. 

 
O altă descoperire din domeniul istoriei românilor: existența unor paralele, a 
unei simetrii dintre satele românești de la est de Bug (Ucraina) și cele de la 
vest de Tisa (Voivodina) și din Câmpia Aradului. 

 
Am în vedere coincidența de toponime din aceste zone: satele Pancevo, Canij, 
Martanoșa, Turia, Subotți, Nadlac și încă vreo 25 de localități (unele cu denumirile 
deja rusificate) din regiunea Kirovograd a Ucrainei, de la est de Bug, pe de o parte; 
și orașele Pancevo, Subotița și Canija, precum și satele Martonoș, Turia etc. din 
Voivodina și 
Banatul zis Sârbesc și Nădlacul din Banatul românesc, pe de altă parte. 

 
Această impresionantă simetrie de ordin toponimic se explică prin migrația împreună 
cu toponimia locală spre imperiul rus a creștinilor ortodocși care au colonizat noile 
teritorii ocupate de ruși. 

 
În total am descoperit circa 30 de localități în Vest a căror denumire se repetă și în 
Est. Curios este faptul că în localitățile de la est de Bug trăiesc până în prezent 
majoritar români (fiind deja rusificați/ucrainizați), iar în așezările bănățene 
actualmente trăiesc doar maghiari (Martonoș, Canija, Subotița), sârbi (Turia și 
Pancevo)?… Unde au dispărut românii de altădată din aceste localități bănățene? 

 
Au fost deznaționalizați sau poate mai curând au fost duși cu toții dincolo de 
Bug, pe pământurile„eliberate” în sec. al XVIII-lea de către țarii ruși, de 
aceste populații românești, un cercetător onest și bun patriot ar avea de cules tătari, 
turci, karaimi ș. a. asemenea, colonizare încredințată colonelului Horvath, de origine 
incertă, dar probabil totuși maghiară? 

 
Alte analogii istorice mă fac să cred anume așa: e vorba de similitudinea 
metodelor folosite de către toți ocupanții, din toate timpurile, în scopul epurărilor 
etnice, sau, mai simplu spus – a debarasării de băștinașii care îi deranjau teribil pe 
noii stăpâni. Nouă, basarabenilor, ne sunt foarte bine cunoscute și metodele 
acestora, și consecințele, nefaste pentru noi. 

    Vizitarea zonelor sus-numite mi-au întărit impresia că există într-adevăr un mira- 
 colromânesc, pentru că, în ciuda trecerii anilor, în ciuda cruzimii metodelor la care au 
recurs ocupanții străini pentru a-i dezrădăcina, în ciuda asimilării, foarte mulți conaționali 
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și-au păstrat totuși demnitatea și hărnicia de gospodar pur românești, și-au păstrat religia 
și obiceiurile de nuntă, cumetrie, hramul bisericii satului, portul, folclorul și, într-o oarecare 
măsură, chiar și graiul, cel mai mult expus pericolelor. Exemple concrete în acest sens 
avem multe și din toate zonele. 

 
 Mai este ceva important: această experiența de teren mi-a demonstrat a câta   
oară că noi, românii, trebuie să ne mândrim că facem parte dintr-un Neam care a 
supraviețuit milenii pe o insulă latină înconjurată de un ocean… acid! Acest Neam 
nu poate fi blamat, chiar de se încearcă prin diferite vicleșuguri mediatice. Unii ne 
consideră popor ucigaș, învinuindu-ne și de genocid, uitând să-și numere propriile 
crime și păcate. 

 
  Pentru că etniile mari și cele mici sunt de la Dumnezeu. Și tot de la Dumnezeu e și 
 îndemnul ca etniile mari să nu fie „etnovore”, să nu le înghită pe cele mici.     
Uniunea Sovietică a fost o adevărată râșniță de tocat națiuni. 

 
Ea a șters de pe întinsurile imperiului răului de 22,4 milioane de km pătrați, prin 
diferite metode bolșevice, kominterniste, mai bine de o sută de etnii!… Dar i-a venit 
și ei rândul și, în 1991, a dispărut de pe mapamond. 

 
Sârbii din fosta Iugoslavia nu recunoșteau drepturile naționale ale națiunilor 
conlocuitoare, inclusiv ale românilor din Timoc și Banatul de Sud etc. și unde-i azi 
mini- imperiul iugoslav? 

Sârbii au rămas și fără de sârbii majoritari din Muntenegru, însă nici acum nu 
recunosc drepturile naționale ale românilor timoceni. Îi va veni rândul și Federației 
Ruse, dacă nu- și va revedea politica (de asuprire!) națională a etniilor care mai 
viețuiesc pe întinsurile ei. 

 
Și Ucraina trăiește o perioadă grea de tot după ani de politică imperială față de 
minoritățile naționale, în primul rând față de cea românească, divizată artificial 
în români și moldoveni… 

Ce ar mai fi de zis în concluzie: comunitățile românești din jurul României sunt pline 
de farmec și au toate șansele să devină pentru românii din Țară, cu o bună 
organizare și cu suficiente investiții, importante obiective turistice, poate chiar cel mai 
popular și cel mai rentabil tip de turism, etnoturismul… 
Mai mult, aceste comunități alcătuiesc al doilea zid al Cetății Românești care 
trebuie permanent întreținut, îngrijit, întărit, inclusiv cu sprijinul Patriei lor 
istorice… 

 
Vasile ŞOIMARU 

 
Revista Limba Română, 2017, Nr.2. 
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Simbolul @ universal în lumea Internetului de astăzi, are origini interesante şi 
nebănuite. 
 
Nu există un nume singular al acestui simbol, dar el a fost asociat cu imaginea unor 
animale şi în multe limbi are porecle nostime: 
 
- apestaart – în olandeză „coadă de maimuţă” 
 
- snabel – în daneză „trompă de elefant” 
 
- kissanhnta – în finlandeză „coadă de pisică” 
 
- klammeraffe – în germană „maimuţă atârnată” 
 
- kukac – în maghiară „viermişor” 
 
- dalphaengi – în coreeană „melc” 
 
- grisehale – în norvegiană „coadă de purcel” 
 
- sobachka – în rusă „căţeluş” 
 
Înainte să fie folosit în adresele de email, simbolul @ nu era atât de cunoscut, de 
aceea a şi fost ales pentru adresele electronice. Dar de unde provine acesta? 
 
Cea mai veche formă cunoscută a acestui simbol datează din 1345, într-o traducere 
bulgărească a „Cronicii lui Constantin Manasses”, o scriere bizantină din secolul 12 
care trecea în revistă istoria lumii până la sfârşitul veacului al XI-lea. Aici, semnul era 
folosit ca simbol pentru cuvântul „Amin”.   
 
„Cronica lui Manasses” (1345) 
 
Simbolul avea să mai apară în scrieri abia dupa 100 de ani, sub o formă uşor diferită, 
proto-@.  El era folosit într-un registru spaniol din 1448, Taula de Ariza, care se 
referea la un transport naval de grâne din Castilla în Aragon 

Sursa: MECANICII’61,Anul 16, # 162 aprilie 2020 EE                                             Internet   

Simbolul @  

                     Curtoazia Victor Cândea 
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Taula de Ariza (1448) 
 
Înaintea acestor două documente care reprezintă dovezi clare, se crede că semnul 
era folosit de călugării medievali pentru a prescurta prepoziţia latină „ad”, prin 
combinarea literei a şi a vechii forme a literei „d” – ∂. 
 
În anul 2000, a fost descoperită o scrisoare a unui negustor florentin, Francesco 
Lapi, scrisă la 4 mai 1536, în care semnul @ apare exact în varianta de astăzi, dar era 
folosit pentru a desemna o măsură comercială, amfora (a 13-a parte dintr-un butoi) 
şi scris în caligrafia florentină. 
 
Scrisoarea florentină – 1536 
 
Se crede că negustorii italieni au fost cei care au contribuit la răspândirea simbolului, 
prezent în facturile şi chitanţele care circulau în Europa. Era prima atestare a acestui 
simbol în afara scrierilor din mănăstiri. 
 
Şi spaniolii se pare că au avut contribuţia lor la popularizarea semnului @, care apare 
în documente comerciale medievale ca o prescurtare pentru „arroba”, echivalentul a 
12 kg. Termenul este considerat de provenienţă arabă (ar-rub) şi însemna „un sfert”. 
Ulterior, simbolul @ a devenit prescurtarea comercială pentru „la preţul de” (26 de 
saci de făină@1 dolar). 
 
Multe alte prescurtări de acest fel fuseseră create încă de acum 1000 de ani, pentru 
o scriere mai rapidă de mână a textelor : ampersand (&), prescurtarea latinescului 
„et” (şi) sau semnul „X” pentru „Christos”, de fapt litera grecească „chi” (χ). 
 
După Evul Mediu, timp de câteva secole, simbolul @ a fost folosit exclusiv în scop 
comercial. El a fost inclus pe tastaturile maşinilor de scris şi mai apoi pe cele ale 
computerelor. 
 
În 1971, un programator numit Ray Tomlinson, a ales acest semn de pe tastatură 
pentru a-l include în codul primelor mesaje electronice, ca indicator al adresei. 
Trebuia folosit un simbol care să nu poată fi confundat cu alte litere sau semne din 
numele de utilizator. 
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Umor....ilustrat 
                                           Curtoazia Riri Pop 
  

 
Sursa: MECANICII’61,Anul 16, # 162 aprilie 2020 EE                    Internet   
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