Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
Nr. 75 din 1 aprilie 2017

MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

„Acum fiecare câmp este acoperit de
iarbă, şi fiecare copac cu frunze;
acum pomii îşi nasc inflorirea, iar
anul îşi îmbracă veşmântul
veseliei."
(VIRGILIU)

1 APRILIE, ZI A PĂCĂLELILOR: ISTORIE ȘI ORIGINE

Nu se cunosc cu exactitate
originile zilei de 1 aprilie, însă
presupunerile și teoriile au luat
forme variate. Mai întâi de toate,
Ziua Păcălelilor este asociată cu
sosirea târzie a primăverii la
începutul lui aprilie. Însăși natura
joacă feste oamenilor, „păcălind”
seminția umană cu schimbări
bruște și capricioase ale vremii. Cu
toate acestea, obiceiul de a păcăli
datează din perioada romanilor,
fiind inclus în cadrul serbărilor
Hilaria pe care romanii le
organizau pe 25 martie. Râzând și glumind, romanii celebrau echinocțiul de primăvară și instalarea
primăverii, dar și revenirea la viața a lui Attis, zeu al vegetației și al naturii.
Poate că într-un mod neoficial, însă următoarea teorie a fost acceptată în unanimitate: tradiția
zilei de 1 Aprilie ca zi în care oamenii se țin de farse și păcăleli a început în Franța secolului XVI.
Conform vechiului calendar iulian, Anul Nou era sărbătorit pe durata a 8 zile, începând cu 25 martie și
culminând cu ziua de 1 aprilie. Anul Nou nu putea fi sărbătorit altfel decât prin muzică, dans, petreceri
și multă voie bună. În timpul domniei regelui Charles IX are loc însă reforma calendarului, iar vechiul
calendar este înlocuit de calendarul Gregorian. Pentru prima oară, în 1582, Anul Nou nu mai este

sărbătorit la 1 aprilie, ci la 1 ianuarie. Până la 1752, Marea Britanie a refuzat să accepte noul calendar.
Aici, ca în Scoția, păcălelile de 1 Aprilie au început să capete teren devenind tradiție odată cu adoptarea
noului calendar.
Conform unei alte teorii speculative, Ziua Păcălelilor ar avea de fapt legătură cu festivalul
hindus Holi, festival ce are loc la finele lui martie și reamintește anual de victoria asupra răului. În zilele
de sărbătoare ale festivalului, s-a păstrat obiceiul de a aprinde un foc mare, purificator. În cea de a doua
zi a festivalului, oamenii obișnuiesc să arunce cu apă și pudră colorată unii în alții. Evreii atribuie o
origine biblică acestei zile: Noe a eliberat perechile de porumbei în prima zi a lunii ce corespundea lui
aprilie.
Conform tradiției, păcălelile trebuie făcute până în ora 12, cele săvârșite după ora 12 atrăgând
ghinionul asupra făptașului. De asemenea, „victima” păcălelilor trebuie să manifeste toleranță față de
cel care îl păcălește și să primească farsa cu amuzament sau afișând un zambet pe buze. De asemenea,
nu are voie să se supere dacă nu vrea să fie păcălit tot anul. Se crede că cel care nu răspunde pozitiv
păcălelior atrage ghinionul și neșansa de partea sa pe tot parcursul anului.
Căsătoriile efectuate în ziua de 1 aprilie nu sunt considerate nici ele a fi de bun augur, prevestind
o viață conjugală în care mirele se va afla sub papucul miresei. În Iran, oamenii își fac unii altora farse
nu de 1 aprilie, ci în ziua de 3 aprilie. 3 aprilie este a 13-a zi a calendarului Persan și se
numește „Sizdah bedar”. Conform tradiției iraniei, oamenii trebuie să iasă din casă în ziua de 3 aprilie
protejându-se astfel de ghinionul numărului 13.
În Belgia, conform tradiției, copiii își închid părinții sau profesorii pe dinafară, permițându-le să
intre în încăpere doar dacă promit să aducă dulciuri în seara respectivă sau în ziua următoare.
Concluzia? FIȚI VIGILENȚI DE 1 APRILIE!!!!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Ziua în care Domnul a creat speranţa a
fost probabil şi cea în care a zămislit
primăvara.”
(Bern WILLIAM)

ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE
STABILIREA REZULTATELOR VOTĂRII

După închiderea secției de vot, președintele, în prezența membrilor biroului electoral,
declanșează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a rezultatului votării, după
cum urmează:

a) verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce
ștampilele cu mențiunea "VOTAT" într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de control a
secției de votare. Dispariția uneia sau a mai multor ștampile se consemnează în procesului-verbal;
b) anulează buletinele de vot neîntrebuințate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a
mențiunii „ANULAT" și aplicarea ștampilei de control a secției de votare; în cazul în care există
pachete intacte cu buletine de vot, mențiunea „ANULAT" se înscrie o singură dată pe pachetul respectiv
și se aplică o singură dată ștampila de control a secției de votare; numărul acestor buletine se înscrie în
procesului-verbal;
c) stabilește numărul alegătorilor înscriși în lista electorală permanentă și în copia de pe lista
electorală complementară primite din partea primarului unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază
își are sediul secția de votare.
d) stabilește numărul alegătorilor prezenți la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe
listele electorale existente în secția de votare. Rezultatele sunt consemnate în procesul- verbal;
e) după desigilarea urnei se numără voturile găsite în urnă, evidențiindu-se separat voturile
valabil exprimate, respectiv voturile nule pentru consiliul local, primar, consiliul județean sau, după caz,
Consiliul General al Municipiului București și primarul general al municipiului București;
f) citește cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin de vot, lista de candidați care a fost
votată sau, după caz, numele și prenumele candidatului independent ori numele și prenumele
candidatului pentru funcția de primar care a fost votat și arată buletinul de vot celor prezenți; buletinele
de vot deschise sunt selectate în funcție de consiliul local, primar, consiliul județean și, după caz, în
funcție de Consiliul General al Municipiului București și de primarul general al municipiului București,
sunt așezate în funcție de partide politice, alianțe politice, alianțe electorale sau organizații ale
cetățenilor aparținând minorităților naționale și de candidați independenți și sunt numărate și legate
separat;
g) se consemnează rezultatul votului în tabele separate pentru consiliul local, pentru consiliul
județean, respectiv pentru primar, de către un membru al biroului electoral al secției de votare, desemnat
de președinte; dacă la consemnarea rezultatelor sunt prezenți și candidați, aceștia au dreptul să
întocmească și ei un tabel; în cazul municipiului București, se întocmește și un tabel distinct pentru
Consiliul General al Municipiului București, precum și unul pentru primarul general al municipiului
București;
h) în tabele se înscriu și numărul total al votanților, numărul total al voturilor nule, listele de
candidați sau, după caz, numele și prenumele candidaților independenți și numele și prenumele
candidaților pentru funcția de primar, precum și numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare;
tabelele astfel întocmite sunt instrumente de lucru pentru completarea proceselor-verbale;
i) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ștampila de control a secției de votare,
buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ștampila „VOTAT"
sau la care ștampila este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara patrulaterelor; votul este valabil
în cazul în care, deși ștampila aplicată a depășit limitele patrulaterului, opțiunea alegătorului este
evidentă; buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Deschiderea urnelor se face numai în prezența membrilor biroului și, după caz, a persoanelor
care au dreptul să asiste la votare. La numărarea voturilor pot participa, ca delegați, reprezentanții
tuturor partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale care au participat la alegeri și nu au reprezentanți în biroul electoral al
secției de votare. Acreditarea delegaților se face de către birourile electorale de circumscripție
comunală, orășenească, municipală sau de sector, după caz, la cererea scrisă a conducerilor
organizațiilor județene ale partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale, făcută cu cel puțin două zile înaintea datei alegerilor.
După numărarea voturilor, președintele biroului electoral al secției de votare încheie, separat
pentru consiliul local, pentru consiliul județean și pentru primar, câte un proces- verbal, în două
exemplare.
În municipiul București, președintele biroului electoral al secției de votare încheie, după același
model, și câte un proces- verbal pentru Consiliul General al Municipiului București și câte unul pentru
primarul general al municipiului București.

Procesele-verbale se semnează de președinte și de membrii biroului electoral al secției de votare
și poartă ștampila de control. Semnăturile se pun în dreptul numelui și prenumelui și, după caz, al
apartenenței politice, respectiv după indicarea denumirii abreviate a partidului politic pe care îl
reprezintă.
Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral nu are nicio influență asupra valabilității
procesului-verbal și a alegerilor. Președintele menționează motivele care au împiedicat semnarea.
Membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare li se eliberează, la cerere, de către
președintele biroului electoral o copie de pe fiecare proces-verbal. Cererea trebuie formulată în scris
înainte de întocmirea procesului-verbal.
În timpul operațiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numărare și totalizare a voturilor,
precum și de înregistrare a rezultatului votării în procesele-verbale se pot face întâmpinări cu privire la
aceste operațiuni.
Biroul electoral al secției de votare hotărăște de îndată asupra întâmpinărilor formulate.
Împotriva soluției date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot formula contestații în scris.
Contestațiile se prezintă președintelui biroului electoral al secției de votare, care eliberează
depunătorului o dovadă de primire.
Pentru consiliul local, pentru consiliul județean, respectiv pentru primar se întocmește câte un
dosar care cuprinde: procesul-verbal și contestațiile formulate, precum și buletinele de vot nule și cele
contestate. Dosarele se sigilează, se ștampilează, se transportă sub paza personalului structurilor
Ministerului Afacerilor Interne și se predau biroului electoral de circumscripție de către președintele
biroului electoral al secției de votare, în cel mult 24 de ore de la încheierea votării. Președintele biroului
electoral al secției de votare trebuie însoțit de cel puțin 2 membri ai biroului, stabiliți prin tragere la sorți
de către președinte.
Predarea dosarelor se face pe bază de proces-verbal.
(în numărul viitor: Constatarea rezultatelor votării)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 118 din 14 martie 2017 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 20 martie 2017, ora 15:00 la sediul său,
situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi:
1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier
local al domnului Dumitru GRECU;
2. Validarea supleantului care este confirmat în scris de Organizația Județeană P.S.D.
Dâmbovița să ocupe locul vacant, ca urmare a încetării de drept, a mandatului de consilier local al
domnului Dumitru GRECU;
3. Adoptarea scrisorilor de mulțumire publică pentru elevii premianți la Concursul „Regiunea
mea, limba și cultura mea” organizat de Grupul Alianța Europeană din cadrul Comitetului Regiunilor
de la Bruxelles;
4. Stabilirea de măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și a
operatorilor economici la realizarea activităților de gospodărire, înfrumusețare și păstrarea ordinii și
curățeniei în comună;
5. Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate
prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, pe anul 2017;
6. Aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2017;
7. Aprobarea bugetului local pe anul 2017;
8. Utilizarea excedentului de la finele anului 2016 și anilor precedenți pentru finanțarea
cheltuielilor secțiunilor de funcționare și dezvoltare;
9. Probleme curente ale administrației publice locale;
10. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE
„Aprilie este promisiunea pe care Mai este
obligat să o onoreze.”
(Hal BORLAND)

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cea mai mare sărbătoare creştină ne cheamă în lumina bucuriei
marelui praznic al Învierii Domnului prin vestirea adevărului ce stăruie
peste noi: "Hristos a înviat!".
Această bucurie ne este dată de Învierea Domnului, căci Învierea
Domnului este sărbătoarea cea mai sfântă din cursul anului, numită şi
"Sărbătoarea sărbătorilor". Pentru Domnul nostru Iisus Hristos este ziua
care încununează activitatea Sa pământească, este rezultatul lucrării
desfăşurate de El în lume; este ziua în care s-a întâlnit, după ridicarea Sa
din morţi, cu Adam şi Eva, primii noştri părinţi, cu patriarhii, cu profeţii şi
cu toţi drepţii lumii celei vechi. S-a întâlnit cu apostolii, cu femeile
mironosiţe, cu ucenicii şi, în decursul vremurilor, cu toţi creştinii, iar astăzi
se întâlneşte cu noi, întâmpinându-ne cu dumnezeiasca urare: "Bucuraţivă!" (Matei 28,9).
Toată suflarea se bucură că Hristos a înviat ca să dăruiască viaţă
lumii. Căci aşa cum mărturiseşte Sf. Ioan Gură de Aur: "Astăzi este pe
pământ bucurie, astăzi este în cer bucurie. Acum saltă de bucurie îngerii, acum se veselesc arhanghelii,
acum heruvimii şi serafimii prăznuiesc împreună cu noi sărbătoarea de azi". Iată marea bucurie pe care
ne-o aduce Învierea Domnului, cel mai mare praznic al creştinătăţii. Este praznicul bucuriei negrăite,
care uneşte cerul cu pământul într-o armonie divină, restabilind firea omenească, apărată de întunericul
păcatului şi chemând-o să prăznuiască împreună cu Hristos cel înviat bucuria vieţii asupra morţii,
bucuria luminii asupra întunericului.
Prin învierea Domnului, puterea de neînvins a vieţii păşeşte biruitoare prin veacuri şi se revarsă
în veşnicie. Totul este aici opera harului divin, care izvorăşte din învierea Domnului şi care ne dă
bucuria de a fi cu Domnul Iisus, Cel care ne luminează cărările pe pământ, ne ajută să ne înţelegem
rostul vieţii şi să ne îndeplinim datoriile noastre. Bucuria pe care o revarsă în suflet harul dumnezeiesc
sfinţeşte viaţa noastră şi face să se nască "dragostea, pacea, îndelungă răbdarea, facerea de bine,
credincioşia" (Galateni 5, 22).
Sfânta Înviere este temelia credinţei noastre, pentru că Hristos Domnul este Dumnezeu adevărat
care se jertfeşte pentru noi etern, din dragoste infinită. Învierea Domnului ne dă certitudinea absolută că
există o veşnicie fericită, pe care o putem câştiga fiecare prin trăirea sinceră şi permanentă în duhul
dragostei Sale. Prin învierea Sa, s-au rupt încuietorile cele veşnice, iar puterea iadului s-a sfărâmat.
"Unde-ţi este moartea, boldule, unde-ţi este, iadule, biruinţa?", aşa se întreba Sf. Apostol Pavel (I
Corinteni 15, 55). Hristos Domnul a înviat ca om, şi ne-a arătat că şi noi toţi vom învia, îmbrăcându-ne
nestricăcios, ca să-L întâmpinăm pe Judecătorul cel Drept la a doua venire. Prin învierea Domnului neam urcat cu Hristos în raiul cel ceresc, unde ne-am bucurat cu cetele îngereşti şi ne-am îmbrăcat haina
neprihănită a luminii izvorâte din învierea Sa.
Începând cu Sfânta înviere, a intrat în istoria Bisericii harul divin şi cu el a strălucit icoana
omului duhovnicesc pe care trebuie să o realizeze fiecare creştin. Acum se pune temelia Bisericii care
este împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.

Ziua învierii este începutul împăcării omului cu Dumnezeu şi a împăcării noastre, unul cu altul.
Ea ne cheamă la comuniune de viaţă cu Dumnezeu şi la înfăţişarea cu Hristos, prin Hristos şi pentru
Hristos, ca să se aşeze pacea şi buna învoire între oameni. Ziua Învierii ne îndeamnă să vorbim fraţilor,
celor ce ne-au greşit şi să iertăm toate câte ne-au făcut. Iertându-ne şi împăcându-ne unii cu alţii, viaţa
ni se luminează şi se umple de toată bucuria şi valoarea ei, iar sufletul renaşte şi petrece numai în
sărbătoare, şi cu veselie cântă cu îngerii din cer: "Acum toate de lumină s-au umplut şi cerul şi pământul
şi cele de dedesubt, pentru ca să prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea păcatului şi începutul vieţii
veşnice" (Catavasierul Paştilor).
Hristos cel înviat să ne binecuvânteze pe toţi, împreună cu cei dragi, cu o viaţă plăcută Lui,
aducându-ne pace, sănătate, linişte, spor, dragoste şi bună înţelegere pentru toţi.
HRISTOS A ÎNVIAT!

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Nu dori nimic şi vei fi omul cel mai bogat din
lume.”
(Miguel de CERVANTES)

MIGUEL DE CERVANTES – 401 ANI DE LA MOARTEA ROMANCIERULUI,
POETULUI ȘI DRAMATURGULUI SPANIOL (22.09.1547 – 22.04.1616)

La 22 aprilie 1616 s-a stins din viață romancierul,
dramaturgul și poetul spaniol. E considerat simbolul literaturii
spaniole, cunoscut în primul rând ca autorul romanului Don
Quijote de la Mancha pe care mulți critici literari l-au considerat
primul roman modern și una din cele mai valoroase opere ale
literaturii universale. Cervantel a fost numit „PRINCIPELE
INGENIOZITĂȚII”.
Tatăl său, cu strămoși în Galicia, se numea Rodrigo
de Cervantes și era bărbier-chirurg, dar în acea epocă
termenul avea alt sens. Către anul 1551, Rodrigo de
Cervantes s-a mutat, împreună cu familia, la Valladolid.
Din cauza datoriilor a fost încarcerat timp de câteva luni și
bunurile i-au fost confiscate. În 1556 a plecat
la Córdoba pentru a-și lua în primire moștenirea lăsată de
Juan de Cervantes, bunicul scriitorului, și pentru a scăpa de
creditori.
Nu există date exacte privind primii ani de studiu ai
lui Cervantes, care, fără îndoială, nu a apucat să se

înmatriculeze la universitate. Totuși, se pare că ar fi putut studia în Valladolid, Córdoba sau Sevilla. De
asemenea e posibil să fi studiat în cadrul Companiei lui Isus, deoarece nuvela sa „El coloquio de los
perros” („Colocviul câinilor”) pornește de la o descriere a colegiului iezuiților, care pare o aluzie la
viața sa de student.
În 1566 se stabilește la Madrid. Asistă la ore de gramatică predate de profesorul universitar Juan
López de Hoyos, care în 1569 a publicat o carte despre îmbolnăvirea și moartea reginei Isabel de
Valois, a treia soție a lui Filip al II-lea al Spaniei. López de Hoyos a inclus în acea carte și trei poezii
scrise de Cervantes, pe care l-a numit într-o ocazie „discipolul nostru scump și iubit”. Acestea au fost
primele sale manifestări literare. În acei ani Cervantes și-a descoperit pasiunea pentru teatru, văzând
reprezentări ale pieselor lui Lope de Rueda și, după cum declară în a doua parte din Don Quijote prin
gura personajului principal, „se simțea atras de lumea actorilor”.
Se pare că Cervantes a decis să se refugieze în Italia în urma acuzației de a-l fi rănit într-un duel
pe un anume Antonio Sigura, acțiune ce l-ar fi mâniat pe regele Filip al II-lea al Spaniei. A ajuns
la Roma în decembrie 1569. Acolo a citit poemele cavalerești ale lui Ludovico Ariosto și „Dialogurile
de amor” ale evreului sefardit León Hebreo, de inspirație neoplatonică, ce aveau să contureze concepția
despre dragoste a lui Cervantes. Scriitorul este influențat de stilul acelor autori și de arta italiană în
general, fapt demonstrat de una din nuvelele sale „El licenciado Vidriera” (titlul face aluzie la o
persoană foarte delicată și timidă), precum și de alte aluzii presărate de-a lungul operei sale.
Cervantes intră în serviciul lui Giulio Acquaviva, care avea să devină cardinal în 1570 și pe care
probabil scriitorul l-a cunoscut la Madrid. Cei doi au mers împreună la Palermo, la Milano, în Florența,
în Veneția, în Parma sau în Ferrara. După aceea însă, Cervantes s-a angajat ca soldat în compania
căpitanului Diego de Urbina, îmbarcându-se pe galera Marquesa. Pe 7 octombrie 1571 a participat
în bătălia de la Lepanto, în cadrul armatei creștine condusă de don Juan de Austria (fratele vitreg al
regelui spaniol Felipe al II-lea). Un raport oficial elaborat opt ani mai târziu avea să spună: „Când se
putea zări deja armata turcă, în bătălia navală numită, numitul Miguel de Cervantes se simțea rău și avea
febră, iar numitul căpitan... și mulți prieteni ai lui i-au spus, că dacă era bolnav și avea febră, să rămână
în camera sa de pe galeră; și numitul Miguel de Cervantes a răspuns că ce s-ar spune despre el, și că nu
asta ar trebui să facă, și că preferă să moară luptând pentru Dumnezeu și pentru rege, decât să rămână
sănătos ascunzându-se... Și s-a luptat plin de curaj cu numiții turci în numita bătălie, în locul unde se
dezambarcase, ascultând ordinele căpitanului, împreună cu alți soldați. Și odată terminată bătălia, știind
don Juan cât de bine luptase numitul Miguel de Cervantes, i-a crescut onorariul cu patru ducați... Din
acea bătălie navală a ieșit rănit de către două săgeți, în piept și în mână, rămânând ciung.”
De aici provine porecla „ciungul de la Lepanto” (în spaniolă "el manco de Lepanto"). În
realitate, nu i-a fost amputat brațul stâng, doar i s-a anchilozat după ce o bucată de plumb i-a secționat
un nerv și nu a mai putut să-l miște cu atâta ușurință. Se pare că acele răni nu au fost prea grave,
deoarece după șase luni de spitalizare în Messina, Cervantes și-a reluat viața militară în 1572. A făcut
parte din expedițiile navale în Navarino (1572), Corfú, Bizerta și Tunisia (1573). Toate acestea s-au
făcut sub comanda căpitanului Manuel Ponce de León, în regimentul lui Lope de Figueroa, menționat
în opera dramatică „El alcalde de Zalamea” („Primarul din Zalamea”) a lui Pedro Calderón de la
Barca.
După aceea avea să treacă prin orașe din Sicilia și Sardinia, din Genova și Lombardia. A
staționat doi ani în Napoli, până în 1575. Cervantes s-a arătat întotdeauna mândru de participarea sa în
bătălia de la Lepanto, care a fost pentru el, după cum avea să scrie în prefața la a doua parte din Don
Quijote, „cea mai mare ocazie pe care au putut-o vedea secolele trecute, cel prezent, și pe care nici nu
speră să o poată vedea cele viitoare”.
n timp ce se întorcea din Napoli în Spania la bordul galerei Sol, o flotă turcească de dimensiuni
reduse, comandată de Arnaut Mamí, i-a făcut prizonieri pe Miguel de Cervantes și pe fratele său
Rodrigo pe 26 septembrie 1575, în zona a ceea ce în prezent se numește Costa Brava și au fost duși
în Algeria. Cervantes a fost vândut ca sclav renegatului grec Dali Mamí. Faptul că s-au găsit asupra sa
scrisori de recomandare semnate de don Juan de Austria și de ducele de Sessa i-a făcut pe răpitori să
creadă că Cervantes era o persoană foarte importantă și că puteau obține o recompensă bună. Au cerut
500 „escudos” de aur în schimbul libertății sale.
În cei cinci ani de închisoare, Cervantes, om cu un spirit puternic și foarte bine motivat, a
încercat să evadeze de patru ori. Pentru a evita represaliile împotriva colegilor săi de detenție, s-a
declarat de fiecare dată unicul responsabil. A preferat să fie torturat mai degrabă decât să fie trădător.
Informațiile privind anii de detenție provin din rapoartele oficiale și din spusele lui Cervantes, precum și

dintr-o carte care s-a dovedit a fi scrisă tot de marele scriitor, care e posibil să fi exagerat gesturile sale
de eroism.
Prima încercare de evadare a eșuat deoarece maurul care trebuia să-l conducă pe Cervantes și
colegii săi la Oran, i-a abandonat încă din prima zi. Deținuții au trebuit să se întoarcă în Algeria, unde
au fost din nou puși în lanțuri și supravegheați mai atent ca înainte. Între timp, mama lui Cervantes
reușise să strângă o anumită sumă de ducați, care nu s-a dovedit suficientă pentru a-i elibera pe ambii fii
ai săi. Miguel a preferat să fie pus în libertate fratele său Rodrigo, care, ajuns în Spania, a conceput un
plan pentru a-i elibera pe fratele său și pe ceilalți deținuți. Cervantes s-a reunit cu ceilalți deținuți într-o
peșteră ascunsă, așteptând venirea unei galere spaniole. Aceasta a venit dar nu a reușit să se apropie de
coastă și până la urmă a fost capturată. Creștinii ascunși în peșteră au fost descoperiți datorită trădării
unuia dintre ei, poreclit „el Dorador”. Cervantes s-a declarat unicul responsabil pentru organizarea
evadării și guvernatorul turc al Algeriei a decis înlănțuirea sa și închiderea într-un loc bine păzit, unde
avea să rămână vreme de cinci luni.
Al treilea plan de evadare a fost gândit de Cervantes cu scopul de a ajunge până la Orán pe
uscat. A trimis acolo pe un maur credincios cu scrisori pentru generalul Martín de Córdoba, în care i se
explica planul și i se cerea un ghid. Din păcate, mesagerul a fost prins și scrisorile descoperite. Ele
arătau clar că Miguel de Cervantes plănuise tot. A fost condamnat să primească două mii de lovituri, dar
sentința nu s-a executat deoarece au intervenit mulți în sprijinul său.
Ultima încercare de evadare s-a produs mulțumită unei sume importante de bani pe care i-a
înmânat-o un negustor venețian prezent în Algeria. Cervantes a achiziționat o fregată capabilă să
transporte șaizeci de deținuți. Când totul era deja aranjat, unul din cei care trebuiau să fie eliberați,
fostul doctor dominican Juan Blanco de Paz, a dezvăluit planul guvernatorului turc. Drept recompensă
trădătorul a obținut un „escudo” și un ulcior de untură. Guvernatorul l-a mutat pe Cervantes într-o
închisoare și mai sigură, chiar în palatul său. După aceea, s-a hotărât să-l ducă la Constantinopol, de
unde fuga ar fi fost practic imposibilă.
În luna mai a anului 1580, au ajuns în Algeria doi reprezentanți ai ordinului creștin denumit
„Părinții trinitari”, care se ocupa cu eliberarea deținuților, uneori acceptând să fie luați ei înșiși deținuți
în schimbul eliberării captivilor. Era vorba de călugării Antonio de la Bella și Juan Gil, care dispunea de
doar 300 sute de escudos, a încercat să-l elibereze pe Cervantes, pentru care se cerea însă 500.
Călugărul a făcut apel la negustorii creștini prezenți în zonă pentru a strânge suma care lipsea. A reușit
tocmai când guvernatorul se pregătea să plece spre Constantinopol, pe 19 septembrie 1580 Cervantes
fiind eliberat. Ajuns în Spania pe 24 octombrie, a staționat un timp la Valencia, iar în luna noiembrie
sau decembrie s-a întors, împreună cu familia sa, la Madrid.
În luna mai a anului 1581 Cervantes s-a mutat în Portugalia, unde își avea pe atunci sediul
Curtea lui Filip al II-lea al Spaniei, cu scopul de a găsi o modalitate de a-și reface viața și a plăti din
datoriile contractate de familia sa pentru a-l elibera din Algeria. A fost trimis cu o misiune secretă
în Oran, deoarece avea multe cunoștințe privind cultura și obiceiurile din nordul Africii. Pentru munca
sa a primit 50 de escudos. S-a întors la Lisabona și, spre sfârșitul anului, s-a îndreptat către Madrid.
În februarie 1582, solicită, fără succes, să ocupe o funcție rămasă vacantă în Indii. Tot în acești ani,
scriitorul întreține relații amoroase cu Ana Villafranca de Rojas, soția lui Alonso Rodríguez, un
crâșmar. Din această relație a rezultat o fetiță, botezată Isabel de Saavedra, pe care scriitorul a
recunoscut-o.
Pe 12 decembrie 1584, Cervantes se căsătorește cu Catalina de Salazar y Palacios, într-un sat din
provincia Toledo. Catalina era o tânără care nici nu împlinise douăzeci de ani și care nu avea cine știe
ce zestre. Se consideră că această căsnicie n-a fost doar sterilă, ci pur și simplu un eșec. La doi ani de la
căsătorie, Cervantes își începe lungile călătorii prin Andaluzia.
E foarte probabil ca Cervantes să fi scris prima sa operă literară importantă, „La Galatea”, între
anii 1581 și 1583, carte publicată prima dată la Alcalá de Henares în anul 1585. Până atunci Cervantes
publicase doar câteva compoziții în versuri, ca parte a unor antologii de diverși poeți.
La Galatea a apărut împărțită în șase capitole, reprezentând doar „prima parte” a operei.
Cervantes a promis că o va continua; cu toate acestea, n-a ajuns niciodată la imprimerie. În prefața sa,
opera este calificată drept „eglogă” și autorul insistă asupra veșnicei sale pasiuni pentru poezie. E vorba
de o nuvelă pastorală, specie introdusă în Spania de Jorge de Montemayor. Se pot observa în nuvelă
influențe din călătoriile scriitorului ca soldat în Italia.
Matrimoniul însă n-a durat. A divorțat de soția sa după doi ani de căsătorie, fără să fi avut vreun
copil. Cervantes nu o menționează deloc pe soția sa în numeroasele sale texte autobiografice, deși e cel
care a introdus în literatura spaniolă tema divorțului (printr-un intermediu intitulat „Judecătorul

divorțurilor”), imposibil într-o țară catolică. Se presupune că matrimoniul a fost nefericit, deși în
intermediu autorul susține că „cel mai slab concert valorează mai mult decât cel mai bun divorț”.
Influența lui Cervantes în literatura universală a fost atât de mare, încât limba spaniolă modernă
a fost numită „limba lui Cervantes”.
 PROF. Petra MICULESCU

„În iubire, totul se schimbă, toate devin
însemnate: dintr-un nimic se naște un colos.”
(Tudor AGHEZI)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

ADAM ȘI EVA
de Tudor ARGHEZI

Urându-i-se singur în stihii,
A vrut și Dumnezeu să aibă-n cer copii
Și s-a gândit din ce să-i facă,
Din borangic, argint sau promoroacă,
Frumoși, cinstiți, nevinovați.
Se puse-așezământul dintre frați.
Dar i-a ieșit cam somnoros și cam
Trândav și nărăvaș strămoșul meu...Adam;
Că l-a făcut, cum am aflat,
Cu praf și nițeluș scuipat;
Ca să încerce dacă un altoi
De stă putea să prindă pe noroi,
Că, de urât, scuipând în patru zări, stingher,
Făcuse și luminile din cer.
Dar iată că l-a nimerit,
Din pricina aluatului, greșit,
Și ca Adam, întâiul fiu
Al Domnului, ieșise, parcă, și zbanghiu.
Nu-i vorba, nici o poză nu ne-nvață
Cum ar fi fost omul dintâi la față.
Nici unda lacului nu l-a păstrat,
În care se-oglindea la scăpătat.
Puterea lui dumnezeiască,
Dormind mereu, câtă să-l mai trezească;
I-a rupt un os din coaste, ceva
Și-a zămislit-o și pe Eva.

Mai poți căsca de lene, iarăși,
Când ai o soră și-un tovarăș?
S-au luat de mână și-au cutreierat
Grădina toată-n lung și-n lat.
Să nu te miri că șovăind de mici,
Li se julea și nasul prin urzici.

„A revenit primăvara. Pământul este
asemeni unui copil care a învăţat poezia.”
(Mark TWAIN)

ŞTIAȚI CĂ…

 ...în lume există peste 100 de specii de ghiocei?
 …bulbii de ghiocei sunt otrăvitori? Deși au un aspect fragil, ghioceii știu să se apere foarte
bine. Bulbii lor sunt otrăvitori, motiv pentru care niciun rozător nu se încumetă să-i mănânce.
 …ghioceii pot trata Alzheimerul? Cercetările asupra ghiocelului arată că această floare
măruntă poate contribui la tratarea Alzheimerului și a demenței, datorită unui ingredient activ pe care
îl conține. Este vorba despre galantamina, o substanță pe care oamenii de știință încă o analizează
pentru a-i descoperi potențialul curativ.
 ...ghiocelul l-a facut imun pe Ulise? Istoria ghiocelului este veche de câteva milenii. Dovadă
stă celebrul poem al lui Homer, "Odiseea", în care zeul Mercur îi dă lui Ulise o iarbă numita moly
(Galanthus nivalis), care l-a protejat pe Ulise de otrăvurile vrajitoarei Circe.
 ...ghiocelul simbolizează speranța? Despre ghiocel se spune că simbolizează speranța,
prietenia, inocența, puritatea, alinarea și smerenia și multe persoane cred că este de bun augur să
cultive în propriile grădini aceste flori albe.
 ...ghiocelul este considerată prima floare de pe pământ? Sunt multe legende despre ghiocei,
însă una spune că această floare gingață a fost prima de pe Pământ. Potrivit mitului, când Dumnezeu
i-a alungat pe Adam și Eva din Rai era iarnă, iar pământul era acoperit cu un strat gros de zăpadă. Pe
măsură ce înainta prin zăpadă, Eva a început să înghețe și să plângă, amintindu-și de frumusețile din
Grădina Paradisului. Pentru a-i mai alina durerea din suflet, Dumnezeu a transformat câțiva fulgi de
zăpadă în flori de ghiocei.
 ...frunzele de leurdă au proprietăţi depurative, cu efecte benefice asupra sângelui, ficatului,
stomacului şi intestinelor, prin urmare este recomandat ca în fiecare primăvară să introducem în
aliementaţie salatele pe bază de leurdă?

 ...vioreaua are proprietăţi expectorante?

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

SĂasemenea
NU UITĂM
„O viaţă fără dragoste este
unui anSĂ
fărăLE SPUNEM LA MULȚI ANI!
primăvară.”
LOCUITORILOR
COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA APRILIE
(proverb suedez)

1 aprilie
Gheorghe MITRESCU
Vasilica ŞTEFAN
Vasile SARU
Aurora BĂLAŞA
Aurelia ŞERBAN
Rodica CIOCAN
Ioan POPESCU
Serghe MILEA
Florina DOBRESCU
Mihăiţă OPROIU
Vasilica STÎNGACIU
Adela MITRESCU
Valentin-Ionuţ MITRESCU
Ion-Lucian DOBRESCU
Andres-Cristian MITRESCU
2 aprilie
Flavius-Andrei LĂCĂTUȘ
Floarea ARON
Vasile GRECU
Maria IANCU
Filofteia OPREA
Marian STOIAN
Marius-Daniel NEGULESCU

Gabriela DOBRESCU
Vlăduț Cristian BOBLEACĂ
3 aprilie
Olimpia MICULESCU
Laurenţia TUDOR
Vasile SAVU
Ion SAVU
Maria-Magdalena DUMITRU
Maria BOBLEACĂ
Filareta SARU
Florin NEAGA
Nicoleta STÎNGACIU
Gheorghe-Florin MITRESCU
4 aprilie
Anola MITRESCU
Neonila ŞERBAN
Romeo POPESCU
Roberta STOIAN
Vasile STOICA
Liviu-Andrei-Cătălin BĂLAŞA
Florina-Alexandra OAIE
5 aprilie

Steliana NICOLĂESCU
Dorina PIOARU
Maria SPÎNU
Mihaela MIHĂLCESCU
Mădălina ZAHARIA
Emanuel SAVU
Constantin-Ciprian ILIE

Vasile GOGU
Florentina BURCĂ
Elena DOBRESCU
Dănuţ GHEORGHE
Simona-Elena MIHAI
Robert-Georgian GHEORGHE
Ana-Maria-Florentina FĂȘIE

6 aprilie
Avida MARINESCU
Ion STÎNGACIU
Iulian BÎRLIGEANU
Florian POPESCU
Cosmin-Vasile MILEA
David-Marian SUSAI

12 aprilie
Eduard-Gabriel OPREA
Maria MITRESCU
Steliana SARU
Elena PUIESCU
Cornel DRĂGHICI
Elena ARON
Elivia MIHAI
Vasile FĂŞIE
Corneliu-Daniel TUDOR
Eugen NECŞOIU
Andrei-Sorin NEAGA
Adrian-Gabriel NEAGA-UNGUREANU
13 aprilie
Dumitru GAFIŢOIU
Gheorghiţa POPESCU
Caliopia CIOCAN
Alexandru ILIE
Lucia-Violeta POPESCU
Constantin DOBRESCU
Ion OPREA
Nicoleta STANCIU
Patricia STREULEA

7 aprilie
Egiziu ŞERBAN
Luminiţa ILIE
Alina-Florina IANCU
Romică-Iulian SARU
Antonio-Florin STOICA
Andrei-Cristian ZEGHERU
8 aprilie
Eufrosina NEAGA
Ion NEAGA
Ilie STOIAN
Ion-Justin ŞETREANU
Răzvan-Ion FĂŞIE
Daria-Ștefania ZAMFIRESCU
9 aprilie
Maria MIHAI
Aurica CÎRSTEA
Dumitru STOICA
Elena MOCANU
Gheorghe GHEORGHE
Daniel-Georgian GHEORGHE
Elena-Antonia FĂŞIE

10 aprilie
Eugeniu IONESCU
Sever MITRESCU
Grigore FĂŞIE
Magdalena MIHĂESCU
Larisa BADEA
Cristina-Mădălina ENESCU
Alexandra-Nicoleta SÂRBU
Ana-Maria POPESCU
Ana-Maria ŞETREANU
Cosmin-Matei MIU
11 aprilie
Floarea VASILE
Viorica OPREA

14 aprilie
Gheorghe MITRESCU
Mircea BĂLAŞA
Corneliu BURCĂ
Constantin SAVU
Mariana BĂLAŞA
Andrei GAFIŢOIU
Iulia-Rosaura MITRESCU
Teodora-Roberta CIOBU
Sebastian-Daniel ȚÎNȚAȘ
15 aprilie
Emilia MILEA
Dumitru MOREANU
Maria IONIŢĂ
Florina MITRESCU
Maria ŢÎRGHEŞ
Florina BANU
Ana-Florina TRONECI
Gheorghe-Cristian BURCĂ
Alina-Mihaela STÎNGACIU
Ştefan-Daniel DOBRESCU
Vasile-Sebastian SAVU
Nicolas-Marian MITRESCU
Darius-Sebastian GHEORGHE

16 aprilie
Floarea MILEA
Ion POPESCU
Florica UȘURELU
Florian VASILE
Marian-Claudiu ARON
David-Florin CIOCODEICĂ
Elena-Raluca ŢÎRGHEŞ
Georgiana-Lucica SARU
Emil-Adelin DOBRESCU
17 aprilie
Vasilica ŞERBAN
Nicolae MILEA
Elena ILIE
Marcela BĂLAŞA
Simona ANTOFIE
Costin-Leonard PURGHEL
Adriana-Loredana FLOREA
Ana-Maria MITRESCU
18 aprilie
Kassandra-Ioana ȚÎNȚAȘ
Vasilica UŢA
Avida MOROE
Vasile DRĂGHICI
Ioan STÎNGACIU
Victor-Cătălin UNGUREANU
Gheorghe SMARANDA
Florin STOICA
Gianina IONESCU
Ana-Maria-Andreea CIOCAN
Andra-Stephanie CONDRUZ
19 aprilie
Manina GAFIŢOIU
Vasile UDROIU
Ion ŞTEFAN
Florentina-Elena ZEGHERU
Mihaela-Cosmina MIHĂLCESCU
Petruţa-Raluca MIHĂLCESCU
Maia-Antonia BRÎNZICĂ
Ilie CÎRSTEA
20 aprilie
Marieta MOREANU
Valeria FĂŞIE
Avian PETRESCU
Ion-Daniel SAVU
Daniel DOBRESCU
Adina DÎNGEANU
Vasile UDROIU
Robert-Valentin MOROE
Laurenţiu-Sebastian NECŞOIU
21 aprilie

Felicia OANCEA
Valeria STOICA
Petre DOBRESCU
Cornel STANA
Irina LĂCĂTUŞ
Ionuţ-Valter NEAGA
Mihai-Liviu STOIAN
Georgian-Adrian STANCIU
Ion-Georgian FÂŞIE
22 aprilie
Elena MITRESCU
Gheorghe PO PESCU
Ion SMARANDA
Loredana STĂNESCU
Andreea-Georgiana VASILE
Mihai BĂLAŞA
Victoria-Florentina PIOARU
Sofia-Maria STOIAN
23 aprilie
Gheorghe FĂŞIE
Elisabeta ŢUŢUIANU
Georgel DRAGOMIR
Georgeta MITRESCU
Georgeta OACHEŞU
Georgiana-Cornelia BÎRLIGEANU
Georgian NEAGA
Georgeta NEAGA
George SĂVULESCU
Gheorghe-Florin ILIE
Georgiana-Alice VLĂDESCU
Carlos-Marian GRECU
Denisa-Georgiana POPESCU
24 aprilie
Emilia POPESCU
Emilian PIOARU
Emil ŞETREANU
Vasile ARON
Constantin GHERGHIN
Mircea-Bogdan TRONECI
Carmen-Ximena NEGULESCU
25 aprilie
Elena STÂNGACIU
Ion ION
Elena-Mioara OANCEA
Camelia CIOCAN
Gheorghe MOREANU
Cristina STÎNGACIU
Florentina-Georgiana CIOBANU
Marcu-Georgian MEDREGA
Marian-Alexandru ANTOFIE
Ionuţ-Marian DINIŞOR
Georgian-Alexandru SAVU
Valentin-Iulian DOBRESCU

26 aprilie
Ioan-Florian GHERGHIN
Ion BĂLAŞA
27 aprilie
Gheorghe ZEGHERU
Florina POPESCU
Maria-Mihaela FĂŞIE
Leontina-Cristiana POPESCU
28 aprilie
Constantin IONESCU
Vasilica DUMITRU
Constanţa CONDOR
Elena-Gabriela SĂVULESCU
Vasile-Ciprian ŞETREANU
29 aprilie
Danil MANTA
Cecilia BADEA
Gheorghe MOROE
Angelica-Nela COROERU
Claudiu DRĂGHICI
Ionuț-Gabriel ANTOFIE
Mihai-Alexandru VORNICU
Adelin-Virgiliu VLĂSCEANU
Karina-Adriana ȘETREANU
30 aprilie
Maria BADEA
Gheorghe GRECU
Mihai TOMESCU
Emil LĂCĂTUŞ
Gheorghe MIHAI
Ionela-Mădălina CHIŢU
Ileana STOIAN
Daniela ENESCU

„Mi-am vârât capul pe fereastră în această
dimineaţă şi primăvara m-a sărutat drept în
faţă.”
(Langston HUGHES)
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