Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmărește să culeagă și să împrăștie cam tot ce interesează.
Mulțumește cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
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MENSUAL AL VULCĂNENILOR ȘI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

„Ai făcut mult dacă te-ai obişnuit cu răbdarea.”
(Johann Wolfgang von GOETHE)

ÎNTÂLNIRE MEMORABILĂ LA VULCANA-BĂI

20 iunie 2018 poate fi o dată oarecare pentru fiecare dintre noi, însă, la Vulcana-Băi, așa cum
se deduce din titlu, a fost o zi specială pentru multe persoane...
Promoția anului 1969 a Facultății de MATEMATICĂ din Brașov s-a reîntâlnit anul acesta pe
meleaguri vulcănene. Respirație a unicei intelectualități pe care dumnealor au reprezentat-o s-a săvârșit
aici, la VULCANA-BĂI. Cuvintele sunt prea secătuite de uzanțe uneori pentru a putea exprima cu
acuratețe sentimentele adevărate ce ne-au încercat pe toți în aceste momente memorabile.

Sunt, evident, toți foști profesori de marcă, în primul rând și... mai apoi de matematică!
RESPECT PENTRU CE AU DĂRUIT ÎN PRIMUL RÂND FAMILIILOR COPIILOR PE
CARE I-AU PĂSTORIT ȘI NOUĂ, CELOR „TRĂITORI” ÎN PREAJMĂ-LE ȘI DEVENIȚI
OAMENI DATORITĂ LOR!
Prima dumnealor inițiativă de a se revedea a fost în 2014, la 45 de ani de la absolvire. A fost
întâia la Brașov – locul unde s-au despărțit în 1969, apoi la Buzău, urmând Valea Doftanei, Sibiu și
apoi aici, la noi – în VULCANA-BĂI!
Ceea ce era mai important nu am spus. Mama mea, Petra MICULESCU a fost organizatoarea
întâlnirii din acest an. Nu ar fi fost atât de spectaculos dacă nu ar fi avut sprijinul domnului primar
Emil DRĂGHICI, omul care a fost prezent trup și suflet alături de părinții mei. Are un cult pentru
dascăli, motiv pentru care eu mă înclin în fața imensului său respect pentru cultură și educație.

O LECȚIE PE CARE ACEȘTI OAMENI CU SUFLET TÂNĂR NE-O OFERĂ ESTE
ACEEA SĂ ELUDĂM ORICE GRANIȚĂ DINTRE NOI ȘI SĂ FIM MEREU CAPABILI DE
A DĂRUI.
Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Niciodată nu urcăm atât de sus ca atunci
când nu ştim unde mergem”
(Napoleon BONAPARTE)

IMNUL COMUNEI VULCANA-BĂI

GURĂ DE RAI
Versurile și muzica: Meltiade NENOIU
(n. 31 august 1937, București)

Vulcana-Băi e un pământ
Muncit de noi s-aducă rodul
Pe ctitoria de loc sfânt
Clădit de Țepeș-voievodul!
Purtăm cu noi temeinicia
Și suntem hotărâți la faptă
Și vrem să fim în România
O pildă dreaptă și înaltă.
De-aceea facem legământ
Să fim uniți cu toată țara
Să primenim acest pământ
Să se-nmulțească primăvara.
Vulcana-Băi e locul meu,
Tărâm cu ape iodurate,
Gură de rai spre Dumnezeu,
Drum de lumină spre departe ...
SPRE DUMNEZEU!

„Dacă Dumnezeu a făcut omul după chipul şi
asemănarea Sa, nu înseamnă că Dumnezeu
este un om în cer, ci că omul este un
Dumnezeu pe pământ.”
(Lucian BLAGA)

SFÂNTA

MIRONOSIȚĂ,

CEA ÎNTOCMAI

CU

APOSTOLII,

MARIA

MAGDALENA – 22 IULIE

La 22 iulie calendarul ortodox pomenește pe
Sfânta Mironosiță, cea întocmai cu Apostolii, Maria
Magdalena. Femeile mironosițe sunt prăznuite de
Biserică, laolaltă, în a treia duminică după Învierea
Domnului. Sfintele Evanghelii amintesc despre
Maria (mama lui Iacob și Iosi), Maria lui Cleopa,
Salomeea (mama fiilor lui Zevedei), Ioana (femeia
lui Huza, iconomul lui Irod), Suzana, Marta și Maria
(surorile lui Lazăr din Betania) și Maria Magdalena.
Au primit numele de „mironosițe“ întrucât
Dumnezeu a rânduit ca ele să fie acele purtătoare de
mir care, alături de Maica Domnului, au privegheat
pe Mântuitorul Hristos în timpul Sfintelor Sale
Patimi, când era părăsit chiar de cei mai apropiați.
Maria Magdalena era din seminția lui Neftalim, din
Magdala Galileei, un sat pescăresc de pe țărmul
vestic al Lacului Ghenizaret, între orașele
Capernaum și Tiberiada. Evangheliile nu
menționează nimic despre anii tinereții fragede a
Mariei, dar Tradiția consemnează că era tânără,
frumoasă la chip și înstărită. Evanghelistul Luca
notează că Iisus Hristos a izbăvit-o de șapte demoni,
moment din care a început o nouă viață, alăturânduse celor ce-L urmau în propovăduirea Sa. Și-a
împărțit averea săracilor și s-a alăturat grupului
Mântuitorului, urmându-L în cetățile din Iudeea și
Galileea și ascultând cuvintele despre împărăția lui Dumnezeu. În relatările evangheliștilor, numele
Mariei Magdalena este amintit în fruntea celorlalte femei mironosițe, probabil datorită râvnei cu care
urma pe Iisus Domnul, alături de Maica Sa. Dincolo de momentele plăcute, în care alături de mulțimi
savura cuvintele minunate ale lui Hristos și lua parte la minunile Sale săvârșite în popor, Maria
Magdalena și-a arătat dragostea și devotamentul în fața cumplitelor patimi la care Fiul lui Dumnezeu
a fost supus. Cu un curaj atipic unei femei, nu s-a dezlipit de Fecioara Maria, fiindu-i sprijin în greaua
încercare de a-și vedea Fiul și Mântuitorul osândit pe Cruce. Atunci când chiar și apostolii L-au
abandonat și s-au risipit în mulțime, ea Îl urma. În curtea arhiereului, la procesul din fața lui Pilat, pe
drumul Crucii, Îi era alături și primea chiar cuvinte de încurajare din partea Celui osândit. Iar la umbra
Sfintei Cruci, pe Golgota, se găseau doar Maria, mama lui Iisus, Ioan, ucenicul cel iubit, și Maria
Magdalena. A rămas credincioasă lui Dumnezeu, nu numai în zilele de glorie, în care mulțimile Îi
cântau „Osana, Fiul lui David!“, ci și atunci când au strigat către Pilat: „Răstignește-L!“. După
cuvintele Sfântului Evanghelist Matei, a fost prezentă și la punerea Domnului în mormântul nou săpat

în piatră. I-a fost dat să vadă cum Iosif din Arimateea și Nicodim, ucenicul Domnului, coboară trupul
lui Iisus de pe Cruce, Îl înfășoară în giulgiu curat și Îl depun în mormântul rece. După ce piatra a fost
pecetluită, femeile mironosițe s-au întors în cetate împreună cu Iosif și Nicodim, numai Maria
Magdalena și cealaltă Marie, Născătoarea de Dumnezeu, au rămas lângă mormânt, șezând în preajmă.
Și pentru era vineri, seara târziu, iar Legea mozaică poruncea ca în ziua sâmbetei să se odihnească, sau retras și au mers la casa lor, iar a doua zi s-au odihnit, respectând porunca Legii. După odihna
sabatului, au hotărât să revină la mormânt cu miresme pentru a îmbălsăma trupul Mântuitorului.
Sfintele Evanghelii relatează cum femeile mironosițe, în grupuri, revin de mai multe ori la
mormânt, unde primesc vestea Învierii. Dintre toate, Sfânta Maria Magdalena este singura care s-a
întors la mormânt de patru ori, situații prezentate succesiv de evangheliști. Evanghelistul Ioan descrie
cum, în ziua cea dintâi a săptămânii, dis-de-dimineață, Maria Magdalena a venit la el și la Sfântul
Apostol Petru, mărturisindu-le că a găsit piatra ridicată de pe mormânt. Însoțită de cei doi ucenici, au
observat că mormântul era gol, giulgiurile erau puse jos, iar mahrama era înfășurată. Întorcându-se
Petru și Ioan la ai lor, Maria Magdalena a rămas singură în fața mormântului, tânguindu-se. Motivul
lacrimilor reiese din răspunsul dat îngerilor în veșminte albe ce ședeau deasupra mormântului,
întrebând de ce plânge: „Că au luat pe Domnul meu și nu știu unde L-au pus“. Și întorcându-se, înaintea
ei stătea Însuși Hristos Domnul cel Înviat, punându-i aceeași întreabre. Iar ea, crezând că este
grădinarul acelor locuri, L-a întrebat dacă nu cumva L-a luat, să-i spună unde L-a pus, ca ea să-L
ridice. Milostivindu-se Iisus de suferința ei, a chemat-o pe nume, iar ea, recunoscându-L, a căzut la
pământ, numindu-L Învățător. Și îndată a primit porunca misiunii de a deveni „apostol al Apostolilor“,
vestind ucenicilor Săi ceea ce văzuse. După ce, prin căderea Evei în ispită, a intrat păcatul în lume, și
prin păcat, moartea, biruința asupra morții a fost rânduită a fi vestită pentru prima dată de o femeie.
De la Învierea Domnului și până la Înălțare, a rămas la Ierusalim, lângă Preasfânta Născătoare
de Dumnezeu. Alături de Maica Domnului și de Sfinții Săi Apostoli va fi participat la minunea Înălțării
Domnului pe Muntele Măslinilor, dar și în casa cu foișor, în ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt cel
făgăduit S-a pogorât în chip de limbi de foc peste cei prezenți. Tradiția confirmă că Maria Magdalena
și-a continuat misiunea apostolească de propovăduire a învățăturii creștine în Biserica primară, făcând
călătorii misionare în Egipt, Fenicia, Siria, Galia și chiar la Roma. La Roma, Tradiția spune că a ajuns
chiar în fața împăratului Tiberiu (14-37 d.Hr.), pe care l-a tămăduit, având un ochi bolnav. În acele
vremuri, când cineva dorea să apară în fața împăratului, trebuia să aducă și un dar pentru el. Legenda
spune că Maria Magdalena s-a prezentat în fața împăratului Tiberiu doar cu un ou de găină, conform
obiceiului vremii de a se oferi ouă drept daruri în prima zi din an sau cu ocazia zilei de naștere a cuiva.
Oferindu-i oul împăratului, și-a prezentat salutul: „Hristos a înviat!“. Răspunsul împăratului a fost că
este greu de crezut că se poate trezi cineva din moarte, așa cum oul pe care l-a primit de la ea nu-și
poate schimba singur culoarea în roșu. În acel moment s-a petrecut minunea înroșirii oului în mâna
împăratului, devenit simbol al Învierii lui Hristos, iar Maria Magdalena se bucura de respectul
Cezarului Romei. Apoi, i-a spus împăratului că în provincia romană Iudeea, Iisus Galileeanul, un Om
Sfânt, tămăduitor și puternic prin puterea lui Dumnezeu în fața oamenilor, a fost executat după
instigările mai-marilor preoților iudei, iar sentința a fost confirmată de procuratorul Ponțiu Pilat.
Istoricul Eusebiu de Cezareea consemnează că Ponțiu Pilat a fost destituit din funcție în anul 36 și
chemat să răspundă în fața împăratului pentru slaba sa administrație, în timpul căreia în Iudeea se
înregistraseră provocări, violențe și mișcări populare, consemnând că fie s-a sinucis, fie a fost executat.
De asemenea, au fost convocați și arhiereii Ana și Caiafa. Caiafa și-a aflat sfârșitul în drum spre Roma,
în Creta, iar Ana a fost torturat, fiind închis într-o piele de bivol. Revenită la Ierusalim, Maria
Magdalena și-a continuat activitatea de propovăduire. Împreună cu Sfântul Maxim, unul dintre cei 70
de ucenici ai Mântuitorului, au fost prinși de iudei și abandonați, alături de alți creștini, în mijlocul
mării, fără hrană, pe o corabie fără pânze și fără vâsle, naufragiind până la Marsilia, în Galia. Acolo
au debarcat vii și nevătămați, prin puterea lui Dumnezeu, însă s-au aflat tot în fața unor păgâni ce îi
disprețuiau. A început Sfânta Maria Magdalena a le vorbi despre singurul Dumnezeu adevărat, chiar
în fața guvernatorului roman al provinciei, Ipatie, venit împreună cu soția sa pentru a jertfi idolilor, ca
să aibă un copil. După mai multe cuvântări ale Sfintei, acesta a primit-o în palatul său și i-a cerut să-l
povățuiască în credința creștină. Iar prin mijlocirea Mariei, a fost binecuvântat de Dumnezeu cu un
prunc, însă soția i-a murit când l-a adus pe lume. După o vizită la Roma și un pelerinaj la Ierusalim, sa întors acasă și și-a aflat soția vie, supraviețuind prin rugăciunile și grija Sfintei Maria Magdalena.
După această minune, Ipatie s-a botezat dimpreună cu toată casa sa. Sfârșitul vieții Mironosiței Maria
Magdalena o găsește pe aceasta în Efes, unde l-a regăsit pe Sfântul Ioan, ucenicul cel iubit, ce o avea
în grijă pe Fecioara Maria, Maica Domnului. Continuând activitatea apostolească până în cel din urmă

ceas, a trecut la cele veșnice, fiind îngropată la intrarea într-o peșteră, unde aveau să adoarmă și cei
șapte tineri martirizați în Efes, pomeniți de Biserica noastră la 4 august. Acea peșteră a devenit locaș
de binecuvântare și de tămăduire a multor neputințe, până în anul 899, când împăratul bizantin Leon
al VI-lea Filosoful a poruncit strămutarea sfintelor sale moaște la Constantinopol, pentru a fi așezate
în ctitoria sa, Mănăstirea „Sfântul Lazăr“. Racla cu mâna stângă a Sfintei Maria Magdalena este cinstită
la Mănăstirea „Simonos Petra“ din Sfântul Munte Athos. Deși, uneori, Sfânta Maria Magdalena este
asimilată diferitelor femei păcătoase prezentate în Evanghelii, acest lucru nu este atestat nicăieri în
Tradiția bisericească, nici în imnologia cultică sau în scrierile Sfinților Evangheliști, care afirmă doar
că Domnul a izbăvit-o de șapte demoni ce o chinuiau, fără a face referire la viața sau moravurile sale
dinaintea întâlnirii Mântuitorului.

Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Tinereţea n-are nevoie să fie frumoasă ca să fie
divină.”
(Tudor ARGHEZI)

ACTIVITĂȚI ATRACTIVE ÎN CADRUL PROIECTULUI „COLOURED BY THE
SUN, UNITED BY THE SEA” (2015-1-LT01-KA219-013452) LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ
„ION MAREȘ” VULCANA-BĂI

Din 2015 până în prezent, Școala
Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi desfășoară
proiectul „Coloured by the Sun, United by the
Sea” (2015-1-LT01-KA219-013452), finanțat de
Comisia Europeană prin programul Erasmus+,
acțiunea cheie KA2, în parteneriat cu țări din
Uniunea
Europeană
(Letonia-coordonator,
Danemarca, Portugalia și Franța- Guadeloupe).
Proiectul își propune dezvoltarea
creativității și a competențelor artistice ale
elevilor prin intermediul muzicii, dansului și
artelor, îmbogățirea cunoștințelor despre cultura
țărilor partenere, motivarea elevilor pentru
învățarea unei limbi străine și încurajarea lor
pentru a crea o Europă fără granițe.
Mobilitatea din Portugalia (schimb de
elevi) a avut loc în perioada 9-13 aprilie 2018. De
la școala noastră au participat patru elevi și două

cadre didactice. Această întâlnire a fost dedicată artei, mai exact aprofundarea tehnicii mozaicului.
Mozaicul poate fi considerat o tehnică de artă decorativă, o parte a designului de interior sau un simbol
cultural și spiritual. Procedeul e minuțios și necesită timp, dar pentru noi nu a fost o corvoadă, ci doar
felul în care ne-am putut folosi imaginația și creativitatea.
Întâlnirea a debutat cu un program artistic prezentat de elevii portughezi care, pe lângă dansuri
și melodii tradiționale, au prezentat imnul și dansul proiectului. Au urmat prezentări care au vizat
rezultatele și activitățile realizate de fiecare
partener în ultimul an de proiect, informații despre
fiecare școală, țară și regiune de proveniență.
Întreaga săptămână, atât elevii, cât și
cadrele didactice, au lucrat cot la cot pentru
realizarea mozaicului final al proiectului.
Imaginea reprezentată de acesta a fost aleasă în
urma votului partenerilor, Lituania obținând locul
I. Astfel, desenul realizat de ei a prins contur pe
pereții școlii din Madeira. Nu a fost deloc ușor,
însă, ne-am demonstrat încă o dată că munca în
echipă dă roade. Produsul final a fost un real
succes, fiind apreciat de elevi, părinți, profesori și
autoritățile locale.
Pentru a ne ajuta să cunoaștem mai bine
istoria și tradițiile din Madeira, gazdele noastre au
organizat o vizită la parcul tematic Santana. Aici
am văzut o expoziție interesantă care a inclus
proiecții pe ecrane de mari dimensiuni, efecte de sunet și
lumină, precum și diverse sisteme multimedia, care oferă
spectatorilor posibilitatea unei călătorii în perioada de
început a istoriei insulei. În același timp, explică o serie
de simboluri specifice Madeirei, cum ar fi pălăriile
„gorro de orelhas”.
Vizita de proiect a fost una plină de activități noi
și informații utile. Elevii au învățat să își exprime
creativitatea într-un mod inedit și au descoperit cultura
unei noi țări. În sfărșit, Madeira a devenit pentru ei nu
doar locul de naștere al lui Christiano Ronaldo, ci și o
insulă plină de farmec, istorie, cultură fascinantă și mulți
prieteni.
Proiectul se derulează cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+.
Informațiile prezentate reprezintă responsabilitatea
exclusivă a echipei de proiect.

PROFESOR COORDONATOR
Sorina PÎRVU
Școala gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

„Viaţa nu înseamnă a trăi, ci a şti pentru ce
trăieşti.”
(Nicolae IORGA)

IULIA HAȘDEU– 120 DE ANI DE LA MOARTEA COPILULUI GENIAL CU UN
DESTIN TRAGIC, UN FENOMEN UNIC AL CULTURII NOASTRE (14 NOIEMBRIE 1869
– 29 SEPTEMBRIE 1888)

Iulia HAȘDEU, s-a născut la 14 noiembrie 1869,
la București, în casa din Strada Carol I, nr.14, fiind fiica
lui Bogdan Petriceicu Hașdeu și a Iuliei Faliciu. Copila
a fost botezată cu același nume ca al mamei, dintr-o
mistică tendință de contopire a celor două ființe apropiate
și ca un semn de suprem omagiu adus soției.
Iulia Hașdeu a fost un copil genial și precoce, la
vârsta de doi ani învăța limba franceză, la cinci ani scria
nuvele, la 11 ani compunea piese de teatru, iar la 16 ani
devenea prima româncă înscrisă la prestigioasa
Universitate Sorbona, depășind legile firii și, prin toate
aceste realizări, uimind toți intelectualii acelor vremuri.
A scris poezii de o profunzime uimitoare, avea aptitudini
remarcabile pentru pictură, era pasionată de muzică, avea
o voce minunată și absolvise Conservatorul. Din păcate,
acest destin promițător avea să se curme la doar 18 ani,
în urma unei pneumonii.
La vârsta de doi ani, cea alintată „Lilica” vorbea
deja limba franceză, iar la împlinirea vârstei de patru ani
începuse să scrie. La vârsta de cinci ani crea nuvele, iar
la șapte ani scria narațiuni precum „Mihai Vodă
Viteazul“ sau poeme precum „Domnia lui Țepeș Vodă“,
sau „Oaselor lui Țepeș Vodă“.
Erau dovezi ale genialității micuței, care au uimit nu doar familia sa ci și apropiații care treceau
pragul casei lor, mulți dintre aceștia fiind intelectuali iluștri.
Unul dintre aceștia era Alexandru Macedonski care, aflat în vizită la familia Hașdeu, ar fi
întrebat-o pe copilă dacă știe vreo poezie, iar Iulia i-ar fi întors întrebarea: „Dar tu?“. Macedonski i-a
recitat o poezie pe care fetița a ascultat-o cu atenție și i-a recitat-o, la rându-i, cuvânt cu cuvânt, câteva
minute mai târziu.
Semn al calităților sale de excepție, la vârsta de doar opt ani, în anul 1877, a dat examenul
cumulat pentru clasele I-IV, la Școala Primară de băieți nr. 2, sub direcția lui Dem. Demetrescu, iar la
27 septembrie 1877, a primit un „atestat de clasele primare de băieți“. Tot atunci, Iulia reunea
povestirile scrise, parte în franceză, parte în română, în ciclul „Istorioare pentru amicele mele și pentru
toate copilele de la 10 până la 20 de ani”.
La vârsta de 11 ani, a scris piesa de teatru, o tragedie în trei acte, „Dama de circ“, comedia
„Amorul e scânteie”, piesele de teatru într-un act, în franceză, „Adieu et Bonne Arrive” și „Les enfants
ne jugeant pas”, sau povestirile „Trandafirul moșului” și „Etoile et celeste”.

În anul școlar 1877 a fost înscrisă în clasa I la Liceul „Sf. Sava“ – tot de băieți, ca particulară,
dar prezentându-se la examene „cu școlarii regulați”, instituție pe care a absolvit-o în vara anului 1881
cu rezultate excelente. Din dorința ca fetița să-și formeze o temeinică cultură umanistă, părinții îi
puneau, pentru clasele gimnaziale, preparatori atât la obiectele de cultură generală și limbi străine, cât
și la materiile speciale – pian și canto – , o atenție deosebită fiind acordată limbilor latină și greacă, iar
mai târziu artelor plastice. Se spune că dorința tatălui ei era ca tot ce-i fusese inaccesibil lui, în copilărie
– muzica, pictura și artele înrudite – să îi fie pus cu generozitate la dispoziție Iuliei, spre împlinirea ei.
Fiind pasionată de muzică și având o voce extraordinară, a terminat Conservatorul, la secția de
canto și pian.
A ținut la Sorbona două conferințe, cu temele „Logica ipotezei” și „A doua carte a lui Herodot”,
demonstrând un remarcabil talent oratoric. Era efectiv îndrăgostită de limba și cultura franceză, dar
mai ales de trei mari personalități, Napoleon I, Ferdinand de Lesseps și Victor Hugo, Iulia Hașdeu
suferind nespus la moartea, în 1885, a lui Hugo, unul din idolii ei.
Tânăra începe pregătirea pentru teza de doctorat, cu tema „Filosofia populară la români: logica,
psihologia, metafizica, etica și teodiceea”, însă în anul 1887, se îmbolnăvește grav, ignoră primele
semne ale bolii, din prea multă dorință de a învăța, iar medicii dau un verdict crunt: are tuberculoză.
În vara anului 1887, vine în vizită la Curtea de Argeș, a continuat să scrie poezii și cugetări,
apoi s-a întors la Paris, însă boala se agravează, iar în aprilie 1888 este obligată să întrerupă studiile.
Părinții săi au dus-o la tratament la Montreux, în Elveția, însă, deși medicii opinau că boala tinerei se
va vindeca, starea ei se deteriora vizibil.
A revenit în România, părinții săi o duc la tratament la Agapia, apoi la București, însă starea
fetei era din ce în ce mai rea. Iulia Hașdeu ajunsese să se împace cu destinul său și, cu ultimele puteri,
în martie 1888, scrie poezia „Moartea”, o tulburătoare transpunere artistică a momentelor de final:
„Eu nu urăsc viața, de moarte nu mi-e teamă,
Că ea este lumină puternică și caldă,
Chiar muribundul – care în pacea ei îl cheamă –
Sub pleoape obosite priveliști noi își scaldă.
Dar sufletul se-avântă-n necunoscuta lume
Și-n alte corpuri trece, când poate ști să ierte;
Așa din cupa sacră cu toții bem, anume,
Și niciodată, nimeni, nu poate s-o deșarte“…
Se stinge din viață la 29 septembrie 1888, fiind înmormântată la Cimitirul Bellu.
După moartea unicei sale fiice, Bogdan Petriceicu Hașdeu a descoperit cugetări, poezii, schițe
de dramă și comedii, materiale ale tezei de doctorat, o cantitate impresionantă de notițe scrise de tânără,
inclusiv pe patul în care și-a trăit ultimele luni.
Imediat după moartea Iuliei, în paginile periodicului „Revista Nou”, al cărui director era
Hașdeu, au fost publicate câteva din poeziile fiicei sale, iar un număr al publicației a fost expediat către
colegul și amicul Michel Bréal, de la Paris, care i-a confirmat că proiectul de a publica operele tinerei
în capitala Franței a fost primit cu mare simpatie. Casele de editură Hachette și Socec au găzduit, în
cursul anului 1889, apariția celor trei volume din colecția „Œuvres posthumes”, de Iulia B.P. Hașdeu.
Primul tom, cuprinzând poezii, a apărut în martie 1889, sub titlul dorit de poetă, „Bourgeons d’Avril”.
Michel Bréal scria, cu încântare, la 20 aprilie 1889: „fiindcă a iubit atât de mult Franța, ea merită ca
noi să-i păstrăm totdeauna numele în onoare și dragoste”.
Publicarea operelor Iuliei aducea tatălui o oarecare consolare necesară pentru a-și putea
continua existența, savantul fiind convins de importanța tezaurului literar lăsat de fiica sa. Cu toate
acestea, tatăl îndurerat a căutat fără încetare o explicație pentru destinul crunt al tinerei, și-a plâns fiica
fără încetare și a așteptat un semn de la ea.
Conform celor afirmate de Hașdeu, în martie 1890, scriitorul a primit un semn de la fiica sa:
„Trecuseră șase luni după moartea fiicei mele. Era în martie: iarna plecase, primăvara nu sosise încă.
Într-o seara umedă și posomorâtă ședeam singur în odaie, lângă masa mea de lucru. De-nainte-mi, ca
totdeauna, era o testea de hârtie și mai multe creioane. Cum? Nu știu, nu știu, nu știu, dar fără ca s-o
știu, mâna mea lua un creion și-i rezema vârful de luciul hârtiei. Începui a simți la tâmpla stângă bătăi
scurte și îndesate, întocmai ca și când ar fi fost băgat într-însă un aparat telegrafic. Deodată, mână mea
se puse într-o mișcare fără astâmpăr. Vreo cinci secunde cel mult. Când brațul se opri și creionul căzu
dintre degete, mă simții deșteptat dintr-un somn, deși eram sigur că nu adormisem. Aruncai privirea
pe hârtie și cetii acolo foarte limpede: «Je suis heureuse; je t’aime; nous nous reverrons; cela doit te

suffire. Julie Hasdeu» – (Sunt fericită; te iubesc; ne vom revedea; Asta ar trebui să-ți fie îndeajuns).
Era scris și iscălit cu slova fiicei mele“, avea să mărturisească Hașdeu.
După acest semn, el și-a făcut un țel din a regăsi spiritul fiicei dispărute prin orice mijloace, sa refugiat în spiritism, apoi a construit un templu în amintirea fiicei sale la cimitirul Bellu, iar în anul
1893 a luat decizia de a ridica un castel, în memoria copilei sale. Castelul Iulia Hașdeu de la Câmpina,
„Marele templu de dincolo”, a fost ridicat între anii 1893-1896, după planurile pe care însăși Iulia i lear fi transmis tatălui de pe lumea cealaltă.
Pe când se afla pe patul de
moarte, Iulia F. Hașdeu i-a amintit
soțului decizia pe care o luaseră
împreună: de a dona castelul lor din
Câmpina Academiei Române, spre
folosul membrilor ei „săraci și
nenorociți, mai ales cei de peste
Carpați…În fiecare vară trei membri
ai Academiei, fie munteni, fie
moldoveni, fie de dincolo, fiecare cu
familia sa, cu nevasta și copilașii,
vor putea locui aicea, fără a plăti
chirie, odihnindu-se și întremânduse”. De asemenea, toată biblioteca
lui B. P. Hașdeu va trece în
proprietatea Academiei, împreună
cu dreptul exclusiv ca aceasta să
editeze scrierile lui și ale fiicei lor, Iulia. Ea a murit la 2 iulie 1902, la vârsta de 62 ani, iar soțul său a
trecut la cele veșnice la 25 august 1907.
În fiecare an, la data de 2 iulie, la Castelul Iulia Hașdeu din Câmpina are loc „Sărbătoarea celor
2 Iulii”, o tradiție respectată de 27 de ani, organizată în memoria fiicei savantului Bogdan Petriceicu
Hașdeu – scriitoarea și poeta de expresie franceză Iulia Hașdeu, care a fost și prima studentă româncă
la Sorbona – și a soției acestuia – Iulia Faliciu Hașdeu, cele două văpăi care au însuflețit existența
ilustrului nostru om de cultură.

PROF. Petra MICULESCU

„Emotia şi poezia se strecoară în toată
vieţuirea.”
(Tudor ARGHEZI)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

MUNTELE
de Adrian PĂUNESCU

Iubita mea, ți-am cumpărat un munte
Am fost la târg, dar nu l-am luat pe bani
Are păduri și râuri și o punte
În vârstă de un milion de ani...
Ți l-am adus în brațe pân' la poartă
E minunat și piatra lui e grea,
Comerțul ambulant cu munți se poartă...
Dar unde-ai să-l așezi, iubita mea?
Ce munte colosal, un munte straniu
Cu porci mistreți ce cântă-n coruri: jir!!
Iar în adânc sunt straturi de uraniu
Și-am dat puțin pe el... un chilipir...
Iubita mea, găsește marea vale
În care să-l aduc și să-l răstorn
Și-apoi la nunta regăsirii sale
Să cânt ca vânător al lui din corn...
Iubita mea ți-am cumpărat un munte
Sa faci cu el ce-i ști și ce vei vrea,
Eu mă retrag în peșteri muribunde
Că am uitat să-ți mai șoptesc ceva:
Am dat pe acest munte VIAȚA MEA.
Din marele bazar cu amănunte
Plătind cu viața tot ce scump era,
Iubita mea, ți-am cumpărat un munte...
Păcat ca n-o să-ncapă-n lumea ta.
brunei-n patima magneticei amiezi

ățișez

„Nu există cunoaştere înnăscută, pentru
motivul că nu există copac care să iasă
din pământ cu frunze şi fructe.”
(VOLTAIRE)
ȘTIAȚI CĂ…

...mierea nu expiră niciodată?.
...meduza Turritopsis Nutricula este singurul organism nemuritor de pe Pământ?
...inima balenei albastre este atât de mare încât oamenii pot înota prin arterele sale?
…și totuși, gâtul balenei nu este mai mare decât un crenvust?
...fiecărei persoane din lume îi sunt repartizate 1,6 milioane de furnici, iar greutatea

totală a tuturor

furnicilor din lume este egală cu greutatea tuturor oamenilor de pe planetă?
...caracatiţele au câte trei inimi?

...la origine, Feng Shui-ul era arta de a alege un loc potrivit pentru înmormântare?
...pe Saturn și pe Jupiter plouă cu diamante?
...așa ar arăta cerul văzut de pe planeta noastră dacă Saturn s-ar afla la aceeași distanță de
Pământ precum Luna:

...în corpul uman se găsesc de 10 ori mai multe bacterii decât celule?
... Așa arată nisipul văzut la microscop:

Culese de:
prof. Mihai MICULESCU

„Nu am niciun talent anume. Sunt doar
extraordinar de curios.”
(EINSTEIN)

DIN CREAȚIILE COPIILOR NOȘTRI FRUMOȘI

GÂND DE VARĂ

Ce-i oare mai frumos ca vara
Cu soarele ce ne răsfață,
Cu clipe dragi când numai seara
Ni se lungesc umbrele-n față?
Ce-i oare mai frumos ca vara
Când tu atingi un curbubeu
Ce-n toată-a lui splendoarea
Îți spune: „Nu ești tu, sunt eu!!!”
Ce-i oare mai frumos ca vara
Când timpul parcă-i infinit?
E clipa când doar desfătarea
Nu pare c-ar avea sfârșit...
Ce-i oare mai frumos ca vara
Când valurile te înalță,
Când razele le poți fura
Și e miros doar de VACANȚĂ?

Matei-Nicușor BĂJENARU
Clasa a VI-a
Școala „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus

„Doar din amintiri mai pot crede că vara e
anotimpul destinului meu.”
(Octavian PALER)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA IULIE!

1 iulie
Vasilica PANAITA
Vasile STOIAN
Vasile ȚÎRGHRȘ
Cornelia BUCUROIU
Daniel MITRESCU
Corina-Elena OANCEA
Alexandru-Ionuț ȘERBAN
Valentin MOROE
Anne-Marie-Theodora FĂȘIE
2 iulie
Vasile ARON
Clement GRECU
Dumitru ILIE
Eugenia DINIȘOR
Adrian MĂTUȘA
Cătălina MOROE
Tatiana ENESCU
Ion-George ARON
Daniela-Elena BADEA
Ionuț-Cristian DUMITRU
Petrică MOREANU
Lavinia-Gabriela MIU
Maria-Izabela ȘETREANU
3 iulie
Nicolae GRECU
Tarsița NEACȘU
Georgeta BÎRLIGEANU
Irina IONAȘ
Gabriela NEAGA
Gabriel-Emil BURTOIU
Flaviana-Mihaela MOROE
Andreea-Cerasela FĂȘIE
4 iulie

Aneta NEGULESCU
Marieta BĂLAȘA
Emil DRĂGHICI
Gheorghe IOSIF
Leonica OPROIU
Vasile CANDIDATU
Ramona-Elena MILEA
Alexandra PREDA-NICOLĂESCU
5 iulie
Elena MIHAI
Dumitru GRECU
Victor MIHAI
Alexandru ȘETREANU
Gheorghe BUCUROIU
Gheorghe MOISE
Ionuț MILEA
Liviu-Marian GHIȘAN
Daniel MOROE
Costinel-Florin CRĂCIUN
Mathias-Valentine ZÂRNĂ
6 iulie
Dumitru DOBRA
Cornel DUMITRU
Florin MITRESCU
Sabina-Maria GRECU
Marian-Bogdan ȚÎRGHEȘ
7 iulie
Polixenia NEAGA
Gheorghița DRĂGHICI
Gheorghița BIȚOC
Teodor POPESCU
Mircea BUCUROIU
Georgeta BĂLAȘA
Ciprian RADU
Adrian SUSANU

Ancuța-Ionela OANCEA
Patricia-Teodora MIU
Ciprian ZAHARIA
Melania BĂLAȘA
8 iulie
Margareta BĂLAȘA
Micșunica SCRIPCARU
Mihai DOBRESCU
Emil FLOREA
Vasile ANTOFIE
Silvia FĂȘIE
Marius-Sandu VĂSIAN

Elena FLOREA
Elena PIOARU
Marius FĂȘIE
Ilie BOBLEACĂ
Andreea-Elena SPÎNU
Alexandra-Mihaela IOSIF
Adriana-Elena COMAN
14 iulie
Elena OPREA
Mugurel-Constantin RĂU
Constantin ȘERBAN
15 iulie

9 iulie
Luminița STOIAN
Severina-Florina FĂȘIE
Ciprian GOGU
Elena-Mirabela ENACHE
Elena-Izabela ODAGIU

Maria ȘETREANU
Cornel-Iulian SPUMĂ
Ana-Maria LUPU
Mihai-Stelian ILIE
Corneliu-Sebastian DOBRESCU
Florin-Daniel BOBLEACĂ
Gabriela-Antonia GAFIȚOIU

10 iulie
16 iulie
Mircea PIOARU
Onore PIOARU
Vasilica-Cristina RIZEA
Alexandra-Ionela CIOCAN
Ana-Maria DRĂGHICI
Maria-Florentina CHIORNIȚĂ
11 iulie
Gheorghe MOREANU
Emilian ȘETREANU
Valentina COMAN
Elena BUCUROIU
Gheorghe TRONECI
Vasile-Daniel STOIAN
Corina-Georgiana UNGUREANU
Constantin-Lucian STÎNGACIU
Andrei-Vlăduț MIHĂLCESCU
Cătălin-Gabriel STOIAN
Mihnea-George MOROȘANU
12 iulie
Ortansa VĂCARU
Ovidiu-Valentin BĂLAȘA
George-Iulian NIȚESCU
Maria STÎNGACIU
Florin GHEORGHE
Elena-Corina DOBRESCU
13 iulie

Elisabeta GRECU
Nicolae PONORICĂ
Mircea TRONECI
Aurel FĂȘIE
Costin NIȚESCU
Maria BADEA
Traian DINU
Nestor CIOCAN
Andreea-Alexandra ANTOFIE
Beniamin DOBRESCU
Ioana MOREANU
Antonia-Ionela BURCĂ
Iulia-Elena MĂGUREANU
Florin-Iulian TUDOR
17 iulie
Dorina ZEGHERU
Elisabeta MIHAI
Aurel SPÂNU
Viorel IUREA
Delioara-Gabriela BĂLAȘA
Ilie BADEA
Vasile STAN
Răzvan TUDOR
Andreea GRECU
Alexandra-Andreea OLARU
Sergiu-Marian ȘERBAN
Carlos-George MIHAI
Alessia-Maria STÎNGACIU

18 iulie
Ioan SPÂNU
Ion GRECU
Mioara BĂLAȘA
Constantin STÎNGACIU
Ion FĂȘIE
Florin ILIE
Gheorghiță-Adrian TEODORESCU
Robert-Iulian NICOLĂESCU
Lorin-Vasile POPA
Maria-Raluca MIHAI
George-Gabriel DOBRESCU
19 iulie
Maria BÎRLOG
Aurelia DOBRESCU
Elena-Cristina ENE
Vasile ILIE
Gabriela POPESCU
Liliana IONESCU
Iulian-Irinel VIȘOIU-SMINCHIȘE
Ioana-Izabela POPESCU
Teodor-Mihai VĂCARU
Beatrice-Ionela BĂLAȘA
Maria-Alessia MARINESCU
Diana-Elena IORDACHE
20 iulie
Floarea BĂLAȘA
Natalia NICOLAE
Ion BRÎNZICĂ
Valentin NEGULESCU
Adriana-Adela POPA
Eugen MOREANU
Iuliana-Mihaela BADEA
21 iulie
Alin-Georgian BĂLAȘA
Ilie SAVU
Alexandrina ANDRONIC
Raluca MITRESCU
Maria-Loredana SĂVULESCU
Antonia-Ștefania STOIAN
Rareș-Andrei STOIAN
22 iulie
Mihaela MEDREGA
Corneliu BUCUROIU
Elena-Alina PÎRVU
Ionuț SARU
Laura-Ana-Maria SAVU
Raiyaan ALI

23 iulie
David-Andrei BOBLEACĂ
Gheorghe ARON
Adriana ENESCU
Emil-Gheorghe FLOREA
Daniel SPÎNU
Dumitru POPESCU
Marinela-Steluța ARON
Ecaterina-Filofteia CIOCODEICĂ
24 iulie
Rodica MĂGUREANU
Emilia BELCU
Vasile GRECU
Aurelia RĂDOI
Rodica MILEA
Georgiana-Larisa DOBRESCU
Antonia-Mihaela ILIE
25 iulie
Ion BÂRLIGEANU
Elena OPROIU
Niculina VĂCARU
Elena-Roxana VASILE
Andreea-Georgiana MOROȘANU
Maria-Izabela GRECU
George-Valentin DRĂGHICI
Antonia-Maria DUMITRU
Ariana-Maria CIOBANU
Nadia-Nicoleta MIU
Ștefania-Cristina OPREA
Sonia-Elena OANCEA
26 iulie
Sara-Ioana PETRESCU
Floarea ȚUȚUIANU
Vasile NEGULESCU
Florin MIHAI
Elena-Alina IBRIAN
Eusebiu-Cristian JOIȚA
27 iulie
Gheorghe POPESCU
Vasilica-Otilia COBIANU
Elena-Mihaela DUMITRESCU
Mihail-Cristian MILEA
Oana-Andreea LOPOTARU
Dumitru-Nicolae CIOCODEICĂ
28 iulie
Victor GRECU
Gabriel-Ion POPESCU
Ionuț-Eusebiu MITRESCU

David-Ștefan ENESCU

30 iulie

29 iulie

Vasile GRECU
Ion-Marian BUCUROIU
Adrian DINIȘOR
Corina BÎRLIGEANU
Maria-Raluca OPREA
Lența MIRA
Daniel-Andrei-Corneliu DOBRESCU

Emil DOBRESCU
Emilia TRONECI
Nicolae ENE
Gheorghe MIHAI
Floarea ȘERBAN
Ioneta MILEA
Carolina FURDUI
Ilie-Mihail FĂȘIE
Simona-Georgiana SAVU
Marius-Constantin MĂGUREANU
Marvin-Costin FĂȘIE
Patrick-Andrei-Cristian GRANCEA
Vlad MOREANU
Gabriel FĂȘIE

31 iulie
Emil TRONECI
Eugenia MOREANU
Georgian-Horațiu CIOCAN
Maria-Nicoleta SAVU
Ionuț-Daniel ZEGHERU
Georgiana-Alexandra CURĂVALEA
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