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.
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„Omul se naşte pentru ca într-o zi să se nască
un om mai bun.”
(Maxim GORKI)

TRĂIRI...
Încep cu stilul meu (cei ce mă cunosc, știu) pragmatic să scriu! Am citit în perioada
pandemiei cât n-am mai avut timp să citesc de foarte multă vreme, însă nu regret. Am spus-o și la
ultimul clopoțel al copilașului meu că toate lucrurile au și părți bune. Pandemia poate ne-a făcut cu
certitudine mult mai înțelepți! Eu așa simt. Am citit un pasaj din cartea „TORENTE” scrisă de AnneMarie DESMALEST, pasaj pe care vreau să vi-l împărtășesc. Pe mine m-a sensibilizat maxim:
„Nașterea este prima tresărire a unui suflet, apariția bruscă și miraculoasă a unei noi
conștiințe, iruperea unei ființe care gândește în lumea sensibilă, sau, dacă vreți, tâșnirea unei
frânturi de spiritualitate în materie. Nașterea e, de asemenea, surâsul unei mame… E lumina
viitorului năvălind în valuri mari în locuința astfel binecuvântată. E nespusa bucurie a perenității
umane, strigătul de speranță care face să palpite orice inimă de femeie. Nașterea e dulceața celei
dintâi privire a unui copil, farmecul inefabil al unui brat micuț întins pentru prima oară spre mama,
intensa emoție a primului sărut matern… E bucuria pură exprimată prin surâsul luminos al noului
născut. Nașterea este flacăra nădejdii în nooaptea disperării. Acolo unde în timpul războaielor
ființele umane erau persecutate, maltratate, rănite, unde cerul era negru și plumbuit, strigătul celui
nou-născut a făcut să înflorească surâsuri pe buzele albe, a adus nădejdea în inimile cele mai
înghețate.
Nașterea este CIOCÂRLIA DIMINEȚII înălțându-se dintr-o singură bătaie din aripi spre
imensitatea cerului, floarea care se deschide către luminile trandafirii ale aurorei. E muzica
viitorului și garanția că vom trăi veșnic.”
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Am descoperit că dacă iubeşti viaţa şi ea te
va iubi pe tine.”
(Arthur RUBINSTEIN)

CENTENAR, UN DUMNEZEIESC DAR!

Atunci când faci o urare unui copil sau chiar unui adult, se obișnuiește să se spună: „Să trăiești
o sută de ani!”, constituind o urare de viață lungă.
O spui cu gândul că această vârstă constituie o țintă greu de atins, un prag greu de trecut, un
privilegiu divin!
Extrem de puține familii au avut șansa să aibă asemenea sărbătoriți.
Familia cea mare, gândind comuna Vulcana-Băi ca fiind o familie, a beneficiat de această rară
aniversare, când Nicolae M. ARON a făcut pasul peste centenar, la data de 17.04.2008, iar la un 101
ani și o zi, pe 18.04 2009, a trecut în lumea celor de dincolo, în lumea celor drepți, îndepărtându-se
de chinuri și durere. Dumnezeu să-l odihnească!
Spre bucuria noastră, familia cea mare, prin reprezentanții săi, pe 22 mai 2020 am trecut pragul
porții la familia doamnei Elisabeta GRECU care în această zi a făcut saltul în zona celui de-al doilea
centenar. Aici, așa cum ne-am obișnuit pe parcursul anilor ultimului deceniu, am regăsit o familie
reunită în jurul celei care este, deopotrivă, mamă, bunică și străbunică. CINSTE LOR, EXEMPLU
VIU ȘI ELOCVENT DE RESPECT PENTRU CUM SĂ-ȚI SĂRBĂTOREȘTI SĂRBĂTORITA!
Momente unice, momente de referință, ce nu pot decât să-ți lase sentimentul împlinirii că
atunci când urezi cuiva „Să trăiești o sută de ani!”, este chiar posibil să se întâmple. Am fost
martorii unor recitări de excepție, poezii cu profunde semnificații patriotice și sufletești, momente de
cultură și educație nativă.
De vreo trei ani, am propus Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi, ca marcarea unui astfel
de eveniment chiar să rămână în istoria familiei noastre celei mari, nu numai în istoria familiei
sangvine, astfel că la data împlinirii acestei venerabile vârste să se atribuie denumirea străzii pe care
a avut domiciliul pentru o perioadă de cel puțin 50 de ani. Și, aceasta a devenit realitate: începând cu
data de 4 iunie 2020, toți care își au adresa domiciliului sau a reședinței pe un tronson din strada
Buciumului, vor avea înscrisă în actele de identitate, ca adresă, strada Elisabeta GRECU.
Ce frumos ar fi ca Vulcana-Băi, comuna noastră de suflet, pe parcursul mai multor generații să
schimbe denumirile străzilor cu identitatea celor care pun la tâmplă cel puțin un veac!
Este lesne de înțeles de ce pe pagina de internet a comunei Vulcana-Băi avem o etichetă
intitulată „ONORAȚI DE CEI VENERAȚI”, unde găsim evidențiate toate persoanele care au ca
vârstă, la cifra zecilor, cel puțin 9, căci, iată, prin tanti Veta, vârsta face să aibă nu numai cifrele
unităților și zecilor, ci și cifra sutelor.
LA MULȚI ANI, TANTI VETA!
LA MULȚI ANI VULCĂNENILOR!
LA MULȚI ANI, VULCANA-BĂI!

 Emil DRĂGHICI,
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,
de când tanti Veta avea doar 70 de ani

„Dacă fiecare ins ar activa fără gândul
recompensei, pământul ar fi un rai.”
(Mircea ELIADE)

SFÂNTUL IERARH LEONTIE DE LA RĂDĂUȚI – 1 IULIE

La 1 iulie Biserica pomeneşte pe Sfântul Ierarh
Leontie de la Rădăuţi, unul dintre primii cuvioşi
vieţuitori în pământul Moldovei la sfârşitul secolului al
XIV-lea şi începutul celui următor. Datorită vieţii alese
şi rugăciunilor sale care aveau darul vindecării de boli
şi neputinţe, evlavia populară l-a cinstit ca pe un
adevărat sfânt încă din timpul vieţii, păstrându-i cu
mare cinste moaştele după ce s-a mutat la Domnul.
Astfel, în lucrarea „Palinodia“, alcătuită de teologul
ucrainean Zaharia Kopistenski prin anii 1621-1622, se
aminteşte că, „la Rădăuţi, în episcopie, Sfântul Leontie,
făcătorul de minuni, zace cu trupul întreg“, la moaştele
sale având loc, an de an, la 1 iulie, un pelerinaj.
Despre Sfântul Leontie Tradiţia spune că s-a
născut în nordul Moldovei, nu departe de Rădăuţi, întro familie creştină evlavioasă. În cetatea Rădăuţilor,
Biserica „Sfântul Nicolae“ a fost zidită de Voievodul
Bogdan I (1359-1365), ca mulţumire adusă lui
Dumnezeu pentru izbânda în luptele purtate pentru a
pune bazele unui stat liber şi independent la răsărit de Carpaţi, în Ţara Moldovei. Acest lăcaş a fost
mediul în jurul căruia Cuviosul Leontie a învăţat carte şi a deprins dragostea pentru cele sfinte, locul
în care a făcut primii paşi către tainele lui Dumnezeu. Aici avea să ucenicească pe lângă cuvioşii
sihaştri ce se nevoiau în pădurile seculare de pe valea Putnei, ducându-le acestora hrană trupească şi
primind în schimb hrană spirituală. Văzând frumuseţea vieţii monahale, a ales calea Mănăstirii
Bogdana, a cărei obşte s-a format tocmai în jurul ctitoriei voievodale a Bisericii „Sfântul Nicolae“, la
umbra căreia crescuse. La tunderea în monahism a primit numele Lavrentie, adunând în jurul său
numeroşi ucenici ce l-au ales drept îndrumător. După primirea harului preoţiei, Cuviosul Lavrentie sa retras în Codrii Rădăuţilor, continuându-şi viaţa de sfinţenie în sihăstrie.
Schitul lui Lavrentie - prima sihăstrie cunoscută în nordul Moldovei
Către sfârşitul secolului al XIV-lea, Cuviosul Lavrentie, împreună cu ucenicii săi, a înălţat o
biserică din lemn într-o poiană, a ridicat chilii şi a pus rânduială de slujbă sihăstrească într-un schit,
ce avea să fie numit „Schitul lui Lavrentie“ sau „Schitul Laura“. Auzind acestea, mitropolitul
Moldovei, Iosif Muşat, a sfinţit biserica ridicată, numind pe Cuviosul Lavrentie stareţ al schitului şi
părinte duhovnicesc al tuturor sihaştrilor ce se nevoiau pe valea Putnei. Pravila hotărâtă de egumenul
Lavrentie pentru obştea lavrei era următoarea: hrană o singură dată în zi, la asfinţitul soarelui, afară
de sărbători; somn de trei-patru ore pe noapte, iar de la miezul nopţii până dimineaţă - priveghere în
biserică, după rânduiala Sfântului Munte şi tradiţia pustnicească. Ziua, monahii se îndeletniceau cu
„rucodelia“, acel lucru de mână specific Patericului, ce împletea munca fizică şi rugăciunea inimii.
Din secolul al XVII-lea, vechiul schit devine metoc al Mănăstirii Putna, iar, ulterior, biserica
schitului avea să devină biserică de parohie. Pe locul unde a fost „Sihăstria lui Lavrentie“, astăzi se
află satul Laura, comuna Vicovul de Sus, din judeţul Suceava.
Cuviosul Daniil Sihastrul, ucenic al Sfântului Leontie
Pe când era în Mănăstirea „Sfântul Nicolae“ din Rădăuţi, Cuviosul Lavrentie şi-a apropiat drept
ucenic pe un tânăr, Dumitru, care la vârsta de 16 ani a ales să intre în monahism, primind numele

David. Ieromonahul David avea să-şi urmeze învăţătorul la schitul întemeiat de acesta în liniştea
Codrilor Rădăuţilor. După ce a vieţuit o perioadă în Mănăstirea Sfântului Lavrentie, a primit de la
egumen binecuvântare şi a îmbrăcat marele şi îngerescul chip al schimniciei, primind schima cea
mare şi schimbându-i-se numele din David în Daniil. Cu puţin timp înainte de anul 1450, s-a retras în
codrii de pe valea pârâului Secu, unde s-a nevoit timp de paisprezece ani, iar mai apoi, în nordul
Moldovei, aproape de Putna, pe malul pârâului Viţeul, unde dăinuieşte până astăzi chilia-i dăltuită în
piatră. Şi spune Tradiţia că nu erau alţi sihaştri mai sporiţi decât Lavrentie şi fiul său duhovnicesc,
Daniil, căci amândoi s-au învrednicit de la Dumnezeu cu darul mai înainte-vederii şi al facerii de
minuni, alergând la ei numeroşi bolnavi pentru a afla vindecare.
Cuviosul Lavrentie, de la cârja arhierească la marea schimă monahicească
Prin strădania domnitorului Alexandru cel Bun, s-a întemeiat Episcopia Rădăuţilor, biserica
Mănăstirii „Sfântul Nicolae“ devenind, astfel, Catedrală episcopală. Şi rămânând vacant scaunul
arhieresc, mitropolitul Sucevei, clerul şi credincioşii au ales episcop al Rădăuţilor pe Cuviosul
Lavrentie. Întors la mănăstirea sa de metanie acum ca arhiereu, şi-a continuat viaţa de priveghere
monastică împletită cu slujirea Bisericii, împlinindu-şi datoria de arhipăstor al sufletelor
credincioşilor din eparhie. Simţindu-se departe de liniştea sihăstriei şi fiind înaintat în vârstă, a decis
să se retragă din scaunul episcopal şi să se întoarcă în mijlocul ucenicilor săi.
Reîntors în obştea Schitului Laura, al cărei organizator era, Cuviosul s-a mai ostenit câţiva ani în
post şi rugăciune, ajungând la măsura desăvârşirii. Având darul de a-şi cunoaşte dinainte sfârşitul, a
cerut să primească marea schimă monahală, primind numele de schimonahul Leontie. Şi adunând pe
fiii săi duhovniceşti, le-a dat multe sfaturi şi le-a rânduit egumen şi părinte spiritual pe Cuviosul
Daniil Sihastrul, ucenicul său. Şi sărutându-i cu pace, şi-a dat sufletul în mâinile Domnului, fiind
înmormântat de ucenicii săi în biserica din lemn a Schitului Laura, unde au început să aibe loc
minunate vindecări de boli.
„Canonizat“ de evlavia populară
Vestea minunilor ce se săvârşeau la mormântul fericitului Leontie de la Laura s-a răspândit în
întreaga ţară, credincioşii ajungând a cere mitropolitului Moldovei să accepte scoaterea din pământ a
odoarelor duhovniceşti şi strămutarea lor în Catedrala episcopală de la Mănăstirea „Sfântul Nicolae“
(Bogdana) din Rădăuţi. În dangăt de clopote şi în cântări de laudă, mulţime de clerici şi credincioşi
au purtat moaştele Sfântului Leontie către Catedrala episcopală, aşezându-le în partea dreaptă a
naosului. Zi de zi, oamenii în nevoi îşi aflau alinarea şi izbăvirea din necazuri, închinându-se pentru
mijlocirea Sfântului către Dumnezeu. Drumul vechii catedrale muşatine a fost numit, în popor,
„Drumul Sfântului“, bătut de credincioşi în pelerinaje şi procesiuni, la nevoie.
Tradiţia mărturiseşte că Sfântul Leontie era prăznuit la 1 iulie, zi în care, după săvârşirea Sfintei
Liturghii, se oferea o masă pentru pelerini, săraci şi orfani, cunoscută în popor sub numele de
„praznicul Sfântului“. Timp de două secole, cetatea Rădăuţilor şi-a cinstit ocrotitorul, de pe la anul
1430 până la 1639, când oraşul a fost prădat de tâlhari, iar sfintele moaşte au fost tăinuite. Legenda
spune că monahii, aflând de apropierea tâlharilor, au ascuns moaştele Sfântului chiar sub locul unde
erau depuse, în naos, în faţa tabloului votiv al ctitorilor mănăstirii. Ziua de 1 iulie a fost prăznuită cu
aceeaşi evlavie, pelerinajul credincioşilor a continuat an de an, până în vara anului 1783, când
stăpânirea austriacă a desfiinţat Mănăstirea Bogdana, transformând-o în biserică de parohie. Fără
obştea călugărilor care sporea cultul Sfântului cu rugăciune continuă, vechea tradiţie s-a pierdut,
păstrându-se doar reminiscenţe în evlavia bătrânilor, în poveşti populare sau în folclorul local.
O serie de cercetări arheologice efectuate între anii 1974-1977 aveau să scoată la iveală odorul
de mare preţ, care nu părăsise nici o clipă lăcaşul în care Sfântul Leontie a învăţat carte şi a primit
voturile monahale şi cârja arhierească.
Abia în anul 1991 moaştele Sfântului Leontie au putut fi aşezate într-o raclă, la loc de cinste,
pentru a fi venerate de credincioşi, conform Tradiţiei de veacuri.
Ceea ce credincioşii au cinstit de secole, Biserica a confirmat. Astfel, în şedinţa de lucru din 20
iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea oficială a Sfântului
Ierarh Leontie de la Rădăuţi şi includerea sa în calendarul creştin ortodox, cu data de prăznuire 1
iulie.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Doina românească – această catredală a
tristeţii.”
(Vasile GHICA)

DOINĂ, DOINĂ – CÂNTEC DULCE!

Tristeţea, melancolia, focul lăuntric, dorul. Dorul, cuvânt specific românesc, a fost
coborât pe portativ şi transformat în doină. „Dorul, îmi pare singura caracteristică originală a
cântecelor româneşti”, spunea George Enescu. Lumea întreagă a recunoscut acest element ca
fiind specific muzicii tradiţionale româneşti şi astfel, din octombrie 2009, doina face parte din
Patrimoniul Imaterial al Umanităţii UNESCO. De aceea vă prezint o argumentare a fiului meu
făcută la finele clasei a VIII-a, chiar dacă la examen i-a picat genul epic:
„Doina este o specie literară a genului liric, prin care se exprimă, în mod direct sentimente de
dor, de jale, de regret, de dragoste, de revoltă…, reprezentând o descărcare sub formă de artă a
preaplinului sufletesc al omului comun (și prin aceasta constituind un tonic – întăritor – sufletesc în
vălmășagul – aglomerația, dezordinea - vieții). În mediul popular tradițional (ca orice creație
populară, are următoarele caractere: oral, anonim, colectiv, sincretic, tradițional), doina este
cunoscută nu ca „poezie”, ci drept cântec (cu diferite denumiri: daină, duină, horie, cântec de dor,
cântec de jale, cântec de pe coastă…), fiind legată de câte o melodie specifică, în tempo lent (fie o
linie melodică se folosește pentru mai multe texte, fie se folosește pentru un text anumit, cântărețul
popular acompaniindu-se cu instrumente populare primitive (străvechi): fluier, caval, tilincă, frunză,
solz de pește…). În funcție de subiectul pe care îl are textul, doina poate fi de dor, de dragoste, de
jale, de înstrăinare, de haiducie, de cătănie, de sărăcie…, în toate situațiile fiind expresia unei reacții,
a unui sentiment provocat de o experiență individuală care l-a marcat pe omul comun, pe creatorul
anonim și care devin teme favorite ale cântecului: dorul, dragostea, măritișul, însuratul nefericit,
traiul printre străini, bătrânețea, luarea la oaste (înrolarea în armată), tentația haiduciei (viață sau
preocupare de haiduc). Doina pornește de la o experiență individuală, dar capătă valoare general
umană, tocmai prin universalitatea temelor tratate. Exprimarea impresiilor, a reacțiilor, a gândurilor
și a sentimentelor este directă, în doină apărând fie structura de dialog (conținut de idei organizat pe
relația întrebare-răspuns), fie monologul (vorbire neîntreruptă a cuiva, fără a da altuia timp pentru
replică; vorbire cu sine însuși) adresat, în toate situațiile impresionând sinceritatea mărturisirii, a
destăinuirii. Doina populară a fost, de-a lungul timpului, o bogată sursă de inspirație pentru mulți
scriitori importanți ai literaturii române, astfel a luat naștere doina cultă. Printre poeții care au cules
(aceștia au preluat doinele populare și le-au adunat în cărți sau culegeri pentru a se păstra și a fi
cunoscute de generațiile viitoare) sau au scris doine culte (sunt inspirate din doinele populare, dar
sunt culte deoarece au un autor cunoscut și consacrat), amintim: Vasile Alecsandri, Lucian Blaga,
Mihai Eminescu, Octavian Goga.”

 Matei-Nicușor BĂJENARU, elev în clasa a VIII-a
Școala Gimna ial Ion MAREȘ , Vulcana-B i

„S-ar putea întâmpla fel de fel de
miracole. Dar trebuie să te înveţe cineva
cum să le priveşti, ca să ştii că sunt
miracole. Altminteri, nici măcar nu le
vezi.”
(Mircea ELIADE)

MINUNILE FECIOAREI DE LA PAREPA

Undeva la marginea Bărăganului se află satul Parepa. Ar fi fost și astăzi un sat anonim, dacă
nu s-ar fi născut aici, pe 22 septembrie 1923, o femeie pe nume Maria Petre, ce și-a căpătat renumele
de „Fecioara de la Parepa".
Fata i-a impresionat de mică pe părinți prin evlavia ei cu totul deosebită, dublată de blândețe
și de o iubire aparte pentru orice om, animal sau plantă creată de Dumnezeu, scrie formula-as.ro.
Nimeni n-a văzut-o vreodată certându-se cu cineva, dojenind o vită sau un câine, rupând o floare!
Dar sătenii n-aveau de unde să știe că toate aceste semne prevesteau întâmplări incredibile.
Joi, 29 august 1935, la sărbătoarea „Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul", în zi mare de post,
când Maria nu împlinise 12 ani, ea a avut o revelație copleșitoare. Iată ce a povestit mai târziu fetița:
"Se făcuse amiază și mă aflam pe câmp, în apropierea lacului. Mi s-a părut că îmi vine setea
și am pornit spre fântână, ca să beau apă. Deodată, am văzut pe cer un nor, ca un val uriaș de vată, ce
se îndrepta spre mine. În acea clipă, m-am speriat și am luat-o la fugă, dar norul s-a apropiat
vertiginos, parcă lăsându-se asupra mea. De teamă, am căzut în genunchi, am început să mă închin și
mi-am plecat privirile în iarbă. După ce a trecut prima spaimă, am îndrăznit să ridic capul. Atunci mi
s-a arătat o vedenie de o frumusețe supraomenească. Norul devenise ca un tunel înfipt în cer și era
plin de îngeri. Mulțimea lor era atât de mare, încât îi vedeam înșiruiți, unul după altul, tot mai sus,
de-a lungul întregii sale înălțimi amețitoare. Îngerii din vârful tunelului păreau atât de departe, că se
zăreau ca niște fluturi strălucitori... Mirosea aidoma unei adieri de Rai și auzeam cântari minunate,
de necuprins în cuvintele povestirii.
Acolo, sus, la capătul tunelului, a apărut ceva asemănător unei raze de soare cerești. În lumina
aceea am văzut numai o jumătate din fața unui bărbat, cu un ochi mare și albastru, de o limpezime
fără margini. Era o jumătate de chip ce răspândea o copleșitoare blândețe. Am privit totul, uluită,
câteva clipe, rămânând în genunchi. Eram fericită și speriată, dar am început să plâng.
Deodată, am auzit un glas cald, care parcă făcea să vibreze aerul de o iubire nesfârșită. Acea voce ma mângâiat, învelindu-mă în căldura sa:
Fetița a simțit o mână nevăzută care îi atingea creștetul capului, iar din acea clipă i-a dispărut teama.
Abia atunci a zărit lumea care începuse să se adune în jurul ei... Crezând că i s-a făcut rău din cauza
căldurii, câteva femei aflate pe câmp au încercat să se apropie, dar o putere nevăzută, ca un curent
electric, le oprea la câțiva metri depărtare, astfel încât nu reușeau să o atingă pe Mariuca.
Cutremurate de emoție, țărăncile o priveau și o ascultau pe fetiță, în timp ce stătea de vorbă cu
Cineva din cer, în chip supranatural.
Conform celor povestite mai târziu de Maria Petre, Chipul din Cer i-a spus că a fost aleasă
pentru sfânta misiune de a fi un exemplu al credinței adevărate, ca să îi întoarcă pe oameni de la
calea pierzaniei. Apoi, Cel de Sus i-a încredințat darul prezicerii și darul vindecării.
"Dumnezeu mi-a spus să mă întorc acasă, dar mi-a cerut să revin în acel loc, singură, puțin mai
târziu. Apoi am început să mă dezmeticesc, iar lumea din jur s-a apropiat de mine, cu dragoste și
curiozitate, întrebandu-mă ce se întamplase. Spre seară, am dat ascultare vocii care îmi vorbise și mam întors în același loc, iar cerurile s-au deschis din nou. Cel de Sus a rostit:
În cele din urmă, Cel de Sus mi-a vorbit astfel:
Toate profețiile Fecioarei s-au confirmat. A venit seceta din 1939, apoi a izbucnit cel de-al
doilea război mondial, precedat de cutremurul din 1940 și urmat de seceta devastatoare din perioada
1945-1947. Vreme de aproape cinci decenii, Antihristul a luat chipul comunismului pe meleagurile
românești. Biserica, troița și fântâna cu apă tămăduitoare s-au construit și exista până în ziua de azi.

Mama Fecioarei s-a stins din viața dupa șapte ani, așa cum fusese avertizată Maria de Cel de Sus.
Încet, încet, tot mai mulți pelerini din țară sau chiar din străinătate au început să treacă prin acel loc,
aflându-și viitorul, alinându-și durerile, tămăduindu-se după ce s-au spălat pe față și au băut apă din
fântână. Maria Petre a devenit „Fecioara de la Parepa", trăind în castitatea „călugariei albe", cu multă
credință, rugăciune și post. Nenumăratele vindecări pe care le-a săvârșit aduseseră o asemenea faimă
satului în primii ani de după război, încat Parepa a ajuns să fie considerat, în acea perioadă, un al
doilea Maglavit românesc!
După decembrie 1989, cea mai mare strădanie a Mariei Petre a fost aceea de a duce la bun
sfârșit ridicarea bisericii, ce urmează să primească, la sfințire, hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul", în amintirea zilei de 29 august 1935, când s-a petrecut minunea întemeietoare. Până și
Patriarhul României, Preafericitul Părinte Teoctist, i-a făcut o vizită Mariei la Parepa, cu doar câțiva
ani înainte de moartea ei, promițându-i că o va sprijini să îndeplinească misiunea încredințată de Cel
de Sus. Din nefericire, „Tatica Maria cea sfântă" din Parepa nu a mai apucat să vadă mănăstirea
sfârțită. Ea și-a încheiat apostolatul, mutându-se din această lume la cele veșnice, în ziua de 5 iunie
1996, la vârsta de 73 de ani. Sfârșitul său a fost precedat de nenumărate semne.
În după-amiaza de vineri, 7 iunie, în cea de-a treia zi după moartea Fecioarei, în timp ce un
sobor de preoți făcea slujba de îngropăciune în prezența sutelor de oameni adunați la mormânt, pe
cerul senin s-a arătat o cruce alcătuită din nori argintii. Mulțimea a început să se agite, iar preoții au
întrerupt câteva clipe sfânta slujbă, pentru a contempla semnul dumnezeiesc. Crucea a rămas pe cer
până la sfârșitul ceremoniei religioase. Așa a luat sfârșit existența pământească a Fecioarei din
Parepa, a cărei legendă a rămas vie încă din zilele vieții sale. Pe măsura trecerii anilor, amintirea ei
se răspândește încet, încet în toate cele patru zări.
 Rebeca UȚA
inspector în cadrul Compartimentului de
Asistenț Social și Medical Comunitar

„Cultura omenească e ritm solidificat în
fapte. Cercetând faptele găseşti ritmul.”
(Vasile PÂRVAN)

VALENTIN LOUIS GEORGES EUGENE MARCEL PROUST – 149 DE ANI DE
LA NAŞTEREA ROMANCIERULUI, ESEISTULUI ȘI CRITICULUI FRANCEZ – (10 iulie
1871)

Fiul unor burghezi extrem de înstăriți, Proust s-a născut
în Auteuil (în partea sudică a Parisului, pe atunci un simplu sat din
cel de-al XVI-lea arondisment) în casa unchiului său, fratele mamei
sale, exact la două luni după semnarea Tratatului de la Frankfurt ce
punea capăt Războiului Franco-Prusac. Nașterea sa s-a produs în
contextul social foarte violent al suprimării Comunei din Paris, și
corespundea fazei de consolidare a Celei de a Treia Republici
franceze. O mare parte din materialul romanului În căutarea timpului
pierdut privește aceste schimbări, cu precădere declinul aristocrației
și ridicarea burgheziei care s-a produs în Franța exact în această
perioadă istorică, ce mai este cunoscută și sub denumirea de fin de
siècle. Marcel Proust a fost bisexual.
Tatăl lui, Achille Adrien Proust, era un faimos doctor și

epidemiolog, profesor la Facultatea de Medicină, care s-a ocupat de studiul holerei, o boală ce făcea
ravagii în Europa și Asia. Fiind autorul a 20 de tratate de medicină, epidemiologie și igienă, precum
și a unui număr foarte mare de articole medicale, a fost unul dintre modelele lui Proust. Jeanne
Clémence Weil, mama lui Proust și fiica unui evreu foarte bogat și cultivat, poseda o cultură extrem
de rafinată. Scrisorile păstrate de la ea demonstrează că avea un foarte dezvoltat simț al umorului,
stăpânea de asemenea limba engleză astfel încât să-i transmită fiului abilitatea și dorința de a traduce
în limba franceză eseurile lui John Ruskin (conform biografului Jacques Yves Tadié).
La vârsta de doar 9 ani, Proust suferă primul atac serios de astm, motiv pentru care întreaga sa
familie îl consideră un copil bolnăvicios. Proust își petrece vacanțele în satul Illiers care a devenit
model, alături de unele detalii preluate din casa unchiului său din Autueil, pentru orașul fictiv
"Combray", în care au loc majoritatea scenelor din romanul În căutarea timpului pierdut. (Illiers a
fost de altfel rebotezat Illiers-Combray cu ocazia sărbătoririi centenarului nașterii lui Proust).
În ciuda sănătății sale precare, Proust a servit un an (1889-1890) drept soldat în armata
franceză, și a staționat la cazarma Coligny din Orléans, timp care i-a oferit o altă locație pentru
romanul său. Tânărul Proust a fost un diletant și un monden cu trecere în saloanele aristocratice ale
vremii, pe măsură ce renumele său de scriitor s-a consolidat. Reputația sa de snob și de estet l-a
împiedicat să găsească un editor pentru primul roman al ciclului "În partea dinspre Swann", printre
cei care l-au refuzat numărându-se și André Gide.
Proust era foarte apropiat de mama sa, după cum stau mărturie și răspunsurile sale pe care le-a
dat la un chestionar în timpul liceului, chestionar care îi poartă de altfel numele. Pentru a mai scăpa
de insistențele tatălui său care-i recomanda să lucreze, Proust a devenit bibliotecar voluntar
la Bibliothèque Mazarine în vara anului 1896. După ce și-a luat concediu de odihnă, l-a prelungit
până când a fost dat afară, după câțiva ani. Nu a avut niciodată un loc de muncă stabil și nu părăsit
niciodată apartamentul părinților săi (conforma aceluiași biograf, Tadié).
Viața lui Proust și cercul familiei sale s-au modificat brusc în primii ani ai secolului XX. În
februarie 1903 fratele lui Proust, Robert, s-a căsătorit și a plecat de acasă. Tatăl său a murit în luna
septembrie a aceluiași an. În final mama sa avea să moară, spre disperarea totală a fiului ei, în
septembrie 1905. Proust a moștenit o sumă uriașă, în banii din zilele noastre aproximativ 6 milioane
de dolari americani, un venit lunar de 15,000$. Cu toate astea starea lui de sănătate a continuat să se
deterioreze.
Proust și-a petrecut ultimii trei ani de viață închis în celebra sa cameră cu pereții din dopuri de
plută, și a lucrat zi și noapte la încheierea romanului său, rămas în ciuda tuturor acestor eforturi,
neterminat. A murit în 1922 din cauza unei bronșite căpătate în timp ce vizita expoziția pictorului său
olandez preferat, Vermeer și este înmormântat în cimitirul Père-Lachaise din Paris.
Proust a tratat timpul ca fiind atât un element distrugător, cât și un element pozitiv, a cărui
esență poate fi descoperită numai de memoria intuitivă. Scurgerea timpului este explicată în lumina
teoriilor filosofului francez Henri Bergson, pe care Proust îl admira și cu care se înrudea.
Reîntoarcerile în timp erau produse de contactul cu o madlenă, o prăjitură care declanșa un flashback instantaneu.
Timpul este într-o scurgere constantă, momentele din trecut și din prezent având o realitate
egală. Proust a explorat de asemenea culmile psihicului uman, acțiunile subconștientului, și
iraționalitatea comportamentului uman, în special în contact cu dragostea.

 PROF. Petra MICULESCU

„Visează ca şi cum ai trăi în eternitate,
trăieşte ca şi cum ai muri chiar astăzi.”
(James DEAN)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

CĂLUGĂRUL DIN VECHIUL SCHIT
de TRAIAN RAFAEL RADU DEMETRESCU
Călugărul din vechiul schit
O zi la el m-am găzduit
Și de-ale lumii mi-a vorbit
Și de amor, și de iubit.
Și cînd să plec, l-am întrebat
Ce dor ascuns l-a îndemnat
Să-și ducă viață-ntre sihaștrii?
El mi-a răspuns: „Doi ochi albaștri!”
Călugărul din vechiul schit
De-același dor a-nnebunit
Și dintre-ai lui prieteni buni
L-au dus la casa de nebuni.
L-am revăzut, l-am întrebat
Printre nebuni ce-a căutat?
Eu îl știam printre sihaștrii,
El mi-a răspuns: „Doi ochi albaștri!”
Călugărul din vechiul schit
De-același dor a și murit,
Iar la mormînt, printre sihaștrii
Plângeau amar doi ochi albaștri.

„Studiul cel mai interesant despre om este
omul însuşi.”
(Alexander POPE)

ȘTIAȚI CĂ…

 ...elefantul cântărește mai puțin decât limba celui mai mare mamifer din lume, balena
albastră?
 …cămilele nu pot urca și nici coborî scările?
 …lipitoarea poate „bea” o cantitate de sânge egală cu de zece ori greutatea sa
corporală?
 ...serialul The Simpson este cel mai lung serial de desene animate din lume, având până în
prezent 441 de episoade?
 ...Cascada Bigăr din județul Caraș-Severin este considerată cea mai frumoasă cascadă din
lume, având una dintre cele mai spectaculoase căderi de apă?
 ...oamenii au inventat șuruburile în urmă cu mai bine de 2000 de ani, dar au început să le
folosească pentru fixarea obiectelor în urmă cu doar 500 de ani?
 ...deseori, Capul Bunei Speranțe este considerat cel mai sudic punct al Africii? În ,od real, cel
mai sudic punct este la aproximativ 150 de kilometric, la Capul Agulhas.
 …șoimul călător este una dintre cele mai rapide păsări de pe planet? Acesta zboară cu 280
km/h, dar specialiștii susțin că poate atinge viteze de până la 380 km/h atunci când coboară.
 ...chiar dacă balenele albastre au dimensiuni impresionante, se hrănesc doar cu pești și
animale mici?
 ...un singur pas implică mișcarea a nu mai puțin de 200 de mușchi diferiți?
 ...duritatea pielii de pe suprafața corpului uman este dictată de keratină, o proteină care se
găsește atât în păr cât și în unghii?
 ...omul strănută cu 160 km/h? Dacă cineva bea apă în același timp, lichidul poate ajunge la o
distanță de până la 6 metri.
 …unii cameleoni au o limbă mai lungă decât întregul corp cu tot cu coadă?
 …ursul polar este capabil să simtă o ființ ă umană de la 30 de kilometric distanț ă?
 …cele mai periculoase meduze au dimensiunea unei mingi de golf, dar otrava lor
poate ucide un adult în câteva minute?
 …americanul de rând își petrece 9 ani din viaț ă în faț a televizorului?
 …numărul record de personae care au mers pe o motocicletă este de 47?
 …cubul Rubik, o jucărie populară care pune în dificultate multe persoane și astăzi, a
fost inventat de Erno RUBIK? Deși cubul poate fi amestecat în 43 de miliarde de moduri diferite,
rezolvarea lui este posibilă doar în 26 de feluri.
 …în Egiptul Antic, inima era considerată centrul inteligenț ei, nu creierul? Egiptenii
credeau că singurul lui rol este să umple capul. Din acest motiv, aceștia îndepărtau creierul în
timpul îmbălsămării, acordând o atenâie deosebită inimii.
 …după 5 minute de la trezire, jumătate din visele tale sunt deja uitate, iar după 10
minute, visele dispar în proporț ie de 90 la sută?
 ...dintre toate păsările, vulturii grifon pot zbura cel mai sus? Cea mai mare altitudine
înregistrată vreodată este de 11.278 metri, acolo unde pot zbura doar aeronavele. Temperatura aerului este
de aproximativ -50 grade Celsius.

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Sărăcia naşte genii.”
(Emil CIORAN)

MĂRTURII ALE CREAȚIEI!

Fântână arteziană în loc de amprente
Caşalotul – deţinătorul recordului la scufundare Adâncimi de scufundare de 350 m şi mai mult
nu reprezintă nici o problemă pentru balenele brăzdate şi pentru delfini. Balena cu cioc se scufundă
până la 500 m, iar foca chiar până la 600 m. Probabil că am fost numită balena monstru (caşalot) din
cauza capului meu pătrat, care reprezintă o treime din lungimea mea. Ai remarcat că noi balenele ne
deosebim destul de mult unele de altele? Cu o lungime de 20 m şi o greutate de 55 000 kg, eu sunt
cea mai mare reprezentantă a balenelor cu dinţi. Dinţi am numai pe maxilarul de jos; pe maxilarul de
sus am aproximativ 40 de găuri, în care 27 intră dinţii, care au o lungime de 20 cm. Aceşti dinţi sunt
toţi la fel de mari. Însuşirea mea cea mai extraordinară este capacitatea de scufundare la adâncimi
extrem de mari. 1 000 m adâncime nu sunt nici o problemă pentru mine. Câteodată mă scufund şi
până la 3 000 m. De ce eşti aşa de gânditor? Aha, calculezi! Nu ai încredere în rezultatul tău? Şi
totuşi este adevărat. Cu fiecare 10 m de adâncime, presiunea căreia îi sunt supusă creşte cu o
atmosferă. La 100 m sunt 11 atmosfere. În timp ce mă scufund vertical, cu 7–8 km/h, asupra corpului
meu acţionează presiuni diferite, cu o diferenţă mai mare de o atmosferă – deoarece între cap şi
coadă măsor 15 m. La 1 000 m presiunea creşte la 101 atmosfere. Atunci pe fiecare cm² al corpului
meu apasă 101 kg. Aceasta este ca şi când ar trebui să suporţi greutatea unui atlet de categorie grea
pe unghia unui deget. Te mai gândeşti şi la o altă problemă: Cum mă descurc cu boala scafandrului*
? Nu te teme, nu mi se întâmplă nimic rău. Creatorul meu S-a gândit la toate şi m-a echipat adecvat.
Despre aceasta vreau să îţi povestesc în continuare. * Boala chesonului sau a scafandrului: Cu cât
creşte adâncimea, creşte şi presiunea exercitată asupra corpului, iar drept consecinţă, în sânge se
dizolvă tot mai mult din aerul din plămâni. Dacă scafandrul se ridică prea repede la suprafaţă, adică
dacă presiunea scade brusc, atunci aerul dizolvat în sânge – mai ales azotul din el – nu are timpul
necesar să se transforme iarăşi în starea iniţială de gaz şi să se întoarcă în plămâni. Ca şi la
deschiderea bruscă a unei sticle de şampanie, se formează o mulţime de bule mici, care astupă vasele
sanguine şi produc embolii mortale. Spre a se evita boala chesonului, scafandrul trebuie să revină
treptat la suprafaţă şi să se adapteze iarăşi la presiunea normală, în camera de decomprimare
controlată. 28 Pentru evitarea bolii scafandrului Creatorul a luat o serie de măsuri. Desigur, presupui
că balenele care se scufundă la adâncimi mari, şi care pot rezista uşor sub apă o oră şi jumătate, au
plămâni foarte mari. Nici vorbă de aşa ceva. În comparaţie cu corpul nostru, noi avem plămâni foarte
mici. În timp ce volumul plămânului tău este 1,76 % din volumul corpului, la elefant chiar 2,55 %, la
noi aceste valori sunt foarte mici. La mine 0,91 %, la balena albastră 0,73 %, iar la balena nordică
0,65 %. Cu ajutorul unor mecanisme, noi, balenele, folosim aparatul respirator mult mai intens decât
mamiferele terestre. Avem cu mult mai multe bronhiole. Sângele nostru conţine cu 50 % mai multă
hemoglobină decât sângele omului. Prin aceasta el are o capacitate mult mai mare de a transporta
oxigenul. Tu foloseşti pentru metabolismul tău energetic doar 10–20 % din aerul inhalat, pe când noi
ajungem la 80–90 %. Vezi deci, dacă noi inhalăm o dată, aceasta este aşa de efectiv, ca şi cum tu ai
inspira şi expira de opt ori. Înainte de scufundare noi ne putem pregăti cu totul altfel decât oricare
mamifer. În plus, Creatorul ne-a înzestrat cu posibilitatea unică a muşchilor de a înmagazina oxigen.
În spatele acestei capacităţi sunt ascunse structuri organice complexe şi echipări fiziologice speciale.
Acum îţi poţi imagina cum mă pregătesc eu pentru o scufundare la mare adâncime. Fără grabă şi fără
stres, inspir aer timp de zece minute şi îmi încarc astfel bateriile cu oxigen. Este uşor de reţinut:
Pentru fiecare minut de scufundare mă pregătesc cu o respiraţie. Cu 60 de respiraţii pot să rămân 45
de minute la o adâncime de 1 000 m. Calculând un sfert de oră pentru scufundare şi revenirea la

suprafaţă, îmi rămân lejer 45 de 29 minute pentru a rămâne la adâncimea dorită. Mai trebuie să ţii
seama de încă ceva: Când te scufunzi tu o dată, 34 % din oxigenul necesar îl foloseşti din plămâni,
41 % din sânge şi 25 % din muşchi. La noi este cu totul diferit: Luăm din plămâni numai 9 %, 41 %
din sânge şi 50 % din muşchi şi ţesuturi. Sub apă plămânii noştri joacă un rol mai mic. Acum mai ai
desigur o întrebare: Cum se comportă plămânii noştri când, la adâncimea aceea, sunt expuşi la o
presiune aşa de mare? Nu se turtesc ca un sac ud şi nu sunt distruşi? La mamiferele terestre numai
traheea şi bronhiile sunt prevăzute cu inele cartilaginoase, pentru a rămâne deschise în timpul
inspiraţiei. Cunoşti întăriturile şi de la furtunul aspiratorului tău. La noi Creatorul a luat aceste
măsuri până la ultima ramificare a arborelui bronhial. De aceea căile noastre respiratorii nu se
turtesc. Această construcţie permite totodată şi o respiraţie rapidă. Pentru a putea rămâne mult timp
sub apă, Creatorul a planificat un program unic de economisire a energiei. Faţă de bătăile inimii de la
suprafaţa apei, în timpul scufundării bătăile ei sunt reduse la jumătate. Zone sau circuite din corpul
nostru, care nu au un rol aşa de important, sunt deconectate temporar de circulaţia sângelui. Printr-un
sistem de muşchi obstructori, ca într-o reţea de străzi cu sens unic, venele se contractă şi dirijează
altfel fluxul sanguin. În timpul scufundării sunt alimentate cu oxigen numai organele vitale, ca inima,
creierul şi măduva oaselor. Un organ la care nu putem renunţa în tehnica noastră foarte specializată a
scufundării este aşa-numita reţea minune (rete mirabile), pe care a instalat-o Creatorul doar la noi,
balenele. Oamenii voştri de ştiinţă încă nu 30 au descifrat toate funcţiile complexe, dar această reţea
are un rol central în alimentarea cu oxigen şi la compensarea presiunii. La ce îmi foloseşte acest
echipament de scufundare excelent? De ce cobor în adâncimi unde nu pătrunde nici o rază de soare –
în noaptea veşnică şi adâncul întunecat? Se spune că eu aş fi regina tuturor omnivorelor. Dar să fim
sinceri, mâncarea mea preferată sunt sepiile, iar acestea trăiesc la adâncime mare. Eu înghit mii de
sepii mici. În stomacul unei colege prinse de pescarii de balene s-au găsit odată 28 000 de bucăţi.
Înghit şi duzini de exemplare mai mari. În adâncurile oceanelor se găsesc cele mai gustoase
delicatese: caracatiţele uriaşe. Aceste animale fabuloase au lungimea corpului de până la 8 metri, iar
tentaculele lor pot ajunge până la 15 metri. Astfel de exemplare le-am înghiţit dintr-o dată. De obicei,
înainte ca acestea să ajungă în stomacul meu, are loc o luptă impresionantă – lupta uriaşilor. Cu
sistemul meu sonar sensibil pot să localizez foarte exact prada. Eu emit sunete şi receptez ecoul lor.
Chiar şi în noaptea cea mai întunecoasă, sistemul meu sonar mă informează foarte exact cu privire la
numărul şi mărimea prăzii. Nasul nostru – nu în centrul feţei, ci în creştetul capului Spre deosebire
de toate mamiferele terestre, nasul nostru nu se află în centrul feţei, ci pe partea superioară a capului,
în creştet. Creatorul a plasat nasul aici pentru ca în timp ce înotăm orizontal el să fie situat în partea
superioară a corpului. Nasul nostru este mai mult decât un simplu tub prin care să fie transportat
aerul 31 în plămâni. Dacă nu respirăm, nasul este închis de un muşchi mare inelar. Împreună cu
laringele, prelungit ca un cioc de gâscă, care are şi el un ventil ce se poate închide, se împiedică
pătrunderea apei prin trahee în plămâni. Diferit de celelalte mamifere şi de om, nările noastre nu
comunică cu cavitatea bucală. Aşa putem să ţinem gura deschisă sub apă, fără pericolul de a
pătrunde apă în căile respiratorii. Nasul nostru este foarte complex şi, imaginează-ţi, fiecare specie
de balene are structura ei nazală specifică. Dacă balenele cu fanoane au două nări, balenele cu dinţi
au doar una. Poţi recunoaşte o balenă cu dinţi sau una cu fanoane fără ca să ne vezi, după fântâna
noastră arteziană, aerul expirat de noi: sunt două fântâni arteziene sau un singur nor. În cărţile de
copii suntem desenate cu un jet de apă frumos, ce ne iese din cap. Lucrul acesta creează o impresie
greşită, fiindcă nasul nostru este un organ respirator şi nu un furtun de pompieri. Ceea ce vezi la
fântâna noastră arteziană nu sunt altceva decât vapori de apă condensaţi; ceea ce tu cunoşti de la
respiraţia ta din timpul iernii. Când expirăm, gazele trec cu presiune mare prin orificiul îngust, ceea
ce duce la creşterea presiunii aerului. În aer liber aerul expirat se destinde (ceea ce cunoşti de la
fizică): Cu cât un gaz se dilată mai mult, cu atât se răceşte mai repede, aburii condensându-se sub
formă de stropi. De aceea, aceşti vapori de apă se pot vedea atât în apele unde sunt gheţari cât şi în
regiunile calde. Această fântână arteziană este caracteristică fiecărei specii de balene. La balenele
netede ea este de 3–4 m, la balena finlandeză de 4–6 m, la balena albastră de 6 m, iar la mine de 5–8
m. La balena brăzdată fântână arteziană are forma unei pere. Eu suflu oblic, înainte. Şi aici contează:
fiecare după specia lui! 32 Urechea noastră – un seismograf stereo Mult timp cercetătorii voştri ne-au
considerat surde. Nici anatomiştii nu au putut zgudui această prejudecată, cu toate că ei au arătat cât
de complicat este construită urechea interioară sau cât este de perfecţionat nervul auditiv. Exista
principiul: Sub apă nu se vorbeşte nimic, de aceea nici nu se aude nimic. Urechile noastre erau
considerate rămăşiţe fără rost (rudimente) ale aşa-zişilor strămoşi ai evoluţiei. Noroc că cercetătorii
voştri au făcut în ultimii ani multe măsurători şi şi-au schimbat părerea. S-a afirmat chiar că noi neam trage din vaci, deoarece avem mai multe stomacuri. Nu te lăsa înşelat de teoriile evoluţiei. Ca şi
tine, şi noi suntem un gând genial al lui Dumnezeu. De aceea vreau să îţi povestesc amănunţit despre

noi. Dar acum ar trebui să mai asculţi ceva despre construcţia urechilor noastre. Cea mai bună staţie
de emisie pentru receptarea ecoului şi cele mai frumoase cântări ale noastre – de concertele
melodioase îţi povesteşte imediat balena cu cocoaşă – nu fac însă din noi maeştrii ai comunicării sau
ai locaţiei prin ecou, dacă nu există şi o staţie de recepţie adecvată. Pentru aceasta avem urechea
noastră, cu detalii neobişnuite, care nu există la alte mamifere. Pentru a recepţiona sunetul din
anumite direcţii, unele animale terestre au urechile ca nişte linguri sau pâlnii. Asemenea urechi
externe laterale ne-ar incomoda însă în apă şi ne-ar strica forma aerodinamică. Oricare scafandru ţiar confirma că sub apă este foarte greu să se determine direcţia din care vine sunetul. Astfel, nu se
poate spune din ce direcţie vine zgomotul unei bărci cu motor. Pe uscat creierul tău calculează
direcţia de unde vine sunetul după timpul necesar pentru recepţia 33 undelor sonore. În apă nu
funcţionează aşa ceva, deoarece sunetul pătrunde în capul tău fără a fi deranjat de ceva. Deoarece
urechile sunt parte a capului, toate oscilaţiile ajung odată, astfel că nu se pot calcula timpii diferiţi
necesari pentru determinarea direcţiei. Creatorul ne-a înzestrat cu un sistem genial, fără pereche în
lumea animală, care ne permite o recepţie subacvatică stereo. Pentru determinarea direcţiei sunetului
noi dispunem de un reglaj fin «high tech», care nu are nici un bruiaj. Ca o măsură constructivă
deosebită, urechea noastră este desprinsă de osul craniului. Oasele urechilor sunt fixate de craniu
numai cu un ţesut conjunctiv, astfel că ele oscilează liber, fără a prelua undele sonore receptate de
craniu. Tot sistemul ne aminteşte de un seismograf sensibil, cu care geologii voştri sunt capabili să
înregistreze chiar şi undele unui cutremur foarte îndepărtat. Osciorul, ciocanul, nicovala şi scăriţa
urechii au la noi o formă diferită. Pentru ecometru, balenele cu dinţi folosesc o frecvenţă înaltă, la
care timpanul nu mai poate lucra efectiv; de aceea el lipseşte sau diferă foarte mult de al tău.
Balenele cu fanoane nu au nevoie de reperare prin ecou, şi de aceea ele comunică în zona
frecvenţelor joase (50 Hz şi mai jos). Frecvenţele acestea au avantajul că se pot auzi în apă la
distanţe foarte mari. Comunicarea se poate realiza fără probleme pe distanţa de 100 km. Asta ar
însemna să vorbeşti cu cineva de la Hamburg la Hanovra fără telefon. Îţi citesc deja de pe buze că
vrei să ştii ce emitem pe aceste benzi de frecvenţă cu care ne-a înzestrat Creatorul nostru. Această
temă o cedez cu plăcere balenei cu cocoaşă, căci piesele ei (muzicale) se apropie de perfecţiunea
unui concert. 34 Balena cu cocoaşă – maestrul cântăreţ al oceanelor Compunere şi reproducere fără
pian şi note: Noi nu suntem nicidecum mute, cum spuneţi voi despre peşti, dimpotrivă, avem voci
deosebite. În afară de muzicienii voştri talentaţi, noi suntem singurele vieţuitoare cărora Dumnezeu
le-a dat talentul de a compune. Cântecele noastre nu sunt numai variaţii ale aceleiaşi melodii, ci se
deosebesc unul de altul ca piesele lui Beethoven de cele Beatles. Muzica noastră constă din înşiruirea
notelor în mod ciclic. În timpul compoziţiei folosim mai multe duzini de reguli fixe de compoziţie.
În fiecare an lansăm un nou «hit». În nemărginitele oceane noi putem comunica cu aceste cântece
peste 100 km. Deoarece cântecele noastre sunt cele mai impresionante şi înduioşătoare manifestări
vocale din lumea animală, cercetători americani le-au înregistrat cu microfoane stereo subacvatice.
Ei au între timp o arhivă bogată de benzi cu muzică de balenă. O selecţie din aceste cântece a fost
recent înregistrată pe un disc (LP) de către o firmă americană. Noi, balenele cu cocoaşă, mai suntem
cunoscute şi prin metoda noastră specifică de a vâna. Metodă de vânare «cu cap»: Noi folosim o
metodă foarte rafinată de pescuit. Înotăm de jos în sus, în formă de spirală, în jurul unui banc mare
de plancton, suflând continuu aer pe nas cu o dozare exactă; acest aer încercuindu-l ca o plasă. Racii
fug de bulele de aer şi se înghesuie în mijlocul cilindrului format. Când acest cerc al bulelor de aer a
ajuns la suprafaţă, mă reped în sus cu gura larg deschisă. Polonicului meu uriaş nu îi scapă nimic.
Înainte de a înghiţi, împing surplusul de apă afară printre fanoanele laterale. Prada rămâne în 35
aparatul meu de filtrat – fanoane. În acest fel îmi filtrez eu tone de hrană din mare. Fanoane – sită
pentru plancton în format mare: Toate balenele cu fanoane au o astfel de vârşă. Fanoanele lor sunt o
construcţie specială unică în tot regnul animal. La noi ele se compun din 270–400 plăcuţe din
cartilagiu, cu un segment triunghiular, fixate în maxilarul superior. Marginea lor de jos are forma
unei pene de pasăre. Balenele netede, al căror cap este 30 % din lungimea corpului, dispun de un
spaţiu de filtrare extrem de mare. Cu această sită de peşte enorm de mare balenele netede înoată prin
mări pentru a îşi prinde hrana, ca smântâna de pe lapte. La balena groenlandeză cele 350 de fanoane
au o lungime de până la 4,5 m. Din 10 000 m3 apă de mare, o balenă îşi filtrează aproximativ o tonă
de plancton. Trebuie însă să îţi prezint neapărat o altă rudă, căreia i se cuvine medalia de aur la
maratonul de înot, fără nici o concurenţă. Ascultaţi ce o motivează la asemenea rezultate
incomparabile. Balenele cenuşii – «păsările călătoare» ale oceanelor Dintre toate mamiferele, noi,
balenele cenuşii, deţinem recordul absolut pe distanţe lungi – şi aceasta chiar înotând. Ca şi păsările
călătoare, călătorim anual 10 000 km, din Marea Nordului, prin strâmtoarea Bering, de-a lungul
insulelor Aleute, a Coastei pacifice americane, până la peninsula mexicană California de jos.
Ajungem pe coasta oraşului californian San Diego odată cu sărbătorile Crăciunului. Nu zburăm în

formă de V, ca păsările călătoare, dar grupul nostru de 40 de animale formează o armată
reprezentabilă de balene 36 cenuşii, care se îndreaptă neabătute spre ţinta lor, cu o viteză de 185 km
pe zi. De ce facem o călătorie aşa de lungă, de 20 000 km, inclusiv reîntoarcerea? Reţine, te rog:
Aceasta este jumătate din lungimea ecuatorului, sau drumul parcurs anual cu maşina ta, dacă mergi
des cu ea. Crezi că găsim în sud mai multă hrană în perioada aceasta? Nu, în nici un caz. Dimpotrivă,
acolo de-abia găsim ceva de mâncare. Prin aceasta noi avem o perioadă de post foarte lungă, 6 luni.
Asta o facem numai de dragul puilor noştri. La sfârşitul lui ianuarie se nasc puii noştri, şi până atunci
trebuie să ajungem în lagunele de la San Ignacio, pe coasta Californiei de jos. Acum înţelegi de ce
noi, balenele cenuşii, avem ziua de naştere aproape în aceeaşi zi. Cu toate că la naştere puii noştri au
o lungime de 4,5 m şi o greutate de 1,5 t, ei nu au încă grăsimea necesară care îi apără de gerul Mării
Nordului. Cu 200 l de lapte pe zi, puii noştri cresc în greutate cu 20 kg în 24 de ore. Ei se hrănesc 8
luni cu un lapte foarte hrănitor. Timp de două luni puiul este antrenat în «camera copilului» – laguna
Baja – pentru a deveni un înotător capabil pentru drumul de întoarcere în nordul îndepărtat. Aceasta
are loc în timpul cât mama posteşte. Şi taţii postesc tot la fel de mult. De ei avem nevoie pe de o
parte ca să ne apere de atacurile balenelor ucigaşe (Orcinus orca) în drumul lung spre sud, iar pe de
altă parte în sud avem un timp scurt pentru împerechere. După întoarcerea în marea polară avem o
poftă de mâncare imensă, ceea ce este de înţeles după o perioadă de post aşa de lungă; acum mâncăm
iarăşi tone de plancton, până ce avem iarăşi un strat de grăsime de mai mulţi decimetri. De el avem
nevoie nu numai ca 37 izolaţie împotriva frigului, ci el este rezerva de hrană în următoarea călătorie
de post, pe care o vom face cu cea mai mare punctualitate. Noi, balenele, suntem rezultatul evoluţiei
sau suntem create direct? Mulţi dintre cercetătorii voştri cred că noi ne-am reîntors în apă, după ce
am fost mamifere terestre. Dar la o analiză mai amănunţită poţi observa că avem atâtea caracteristici
constructive specifice şi dispunem de capacităţi pe care nu le găseşti la nici un mamifer terestru.
Gândeşte-te numai la: • naşterea pelviană, • alăptarea sub apă, • echipamentul nostru de scufundare, •
capacitatea noastră de a compune, • construcţia urechilor, • nasul nostru special, • aparatul nostru de
filtrat, • călătoria noastră de post. Nu, nu: Un echipament de scufundare terminat doar pe jumătate nu
ne foloseşte la nimic. Fără aparatul de filtrat aş muri de foame, şi dacă aş fi avut o poziţie falsă la
naştere, tu nu m-ai fi cunoscut niciodată. În ce mă priveşte pe mine – şi rămân la acest gând – eu am
un Creator mare şi genial, care m-a făcut formidabilă: «Tu ai înmulţit, Doamne, Dumnezeul meu,
lucrările tale minunate şi gândurile tale faţă de noi» (Psal. 40:5). La început ţi-am explicat de ce noi
arătăm spre învierea lui Isus. Acum vreau să îţi spun că noi mai avem de-a face 38 cu Isus în cu totul
alt sens. Citeşte începutul evangheliei lui Ioan: «La început era cuvântul şi cuvântul era cu
Dumnezeu şi cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin
El şi fără El nu a fost făcut nimic din ce a fost făcut.» (Ioan 1:1–3). Dacă nimic, dar absolut nimic, nu
este exclus din creaţia lui Dumnezeu, atunci nici noi balenele nu suntem excluse. Isus Cristos nu este
doar Creatorul tău, ci şi al nostru.

 Ing. Eugen-Gabriel MILEA

„Când cauţi binele în alţii, descoperi ce e
mai bun în tine.”
(Martin WALSH)

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

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI

1 iulie
Vasilica PANAITA
Vasile STOIAN
Margareta MORARU
Vasile ŢÎRGHRŞ
Cornelia BUCUROIU
Daniel MITRESCU
Corina-Elena OANCEA
Alexandru-Ionuţ ŞERBAN
Alexandru-Mihail CONSTANTIN
Anne-Marie-Theodora FÂȘIE
2 iulie
Vasile ARON
Clement GRECU
Dumitru ILIE
Eugenia DINIŞOR
Adrian MĂTUŞA
Cătălina MOROE
Tatiana ENESCU
Daniela-Elena BADEA
Ion-George ARON
Petrică MOREANU
Ionuț-Cristian DUMITRU
3 iulie
Nicolae GRECU
Georgeta BÎRLIGEANU
Irina IONAŞ
Gabriela NEAGA
Gabriel-Emil BURTOIU

Ioana-Antonia ANTOFIE
Flaviana-Mihaela MOROE
Andreea-Cerasela FÂŞIE
4 iulie
Aneta NEGULESCU
Marieta BĂLAŞA
Emil DRĂGHICI
Gheorghe IOSIF
Leonica OPROIU
Vasile CANDIDATU
Ramona-Elena MILEA
Alexandra PREDA-NICOLĂESCU
5 iulie
Elena MIHAI
Dumitru GRECU
Victor MIHAI
Alexandru ŞETREANU
Gheorghe BUCUROIU
Gheorghe MOISE
Ionuţ MILEA
Liviu-Marian GHIŞAN
Daniel MOROE
Costinel-Florin CRĂCIUN
Mathias-Valentine ZÎRNĂ
6 iulie
Dumitru DOBRA
Cornel DUMITRU
Florin MITRESCU
Sabina-Maria GRECU

Marian-Bogdan ȚÎRGHEȘ
7 iulie
Polixenia NEAGA
Gheorghiţa DRĂGHICI
Teodor POPESCU
Gheorghiţa BIŢOC
Melania BĂLAŞA
Mircea BUCUROIU
Georgeta BĂLAȘA
Ciprian RADU
Constanța-Cristina NIŢESCU
Adrian SUSANU
Ancuța-Ionela OANCEA
8 iulie
Micşunica SCRIPCARU
Mihai DOBRESCU
Emil FLOREA
Vasile ANTOFIE
Silvia FĂŞIE
Marius-Sandu VĂSIAN
Elisa-Ștefania NIŢESCU
Ianis-Nicolae PETRESCU
9 iulie
Luminiţa STOIAN
Severina-Florina FĂŞIE
Ciprian GOGU
Elena-Izabela ODAGIU
Eric-Georgian NECȘOIU
10 iulie
Mircea PIOARU
Onore PIOARU
Vasilica-Cristina CIOCAN
Alexandra-Ionela CIOCAN
Ana-Maria DRĂGHICI
Maria-Florentina CHIORNIŢĂ
11 iulie
Emilian ŞETREANU
Valentina COMAN
Elena BUCUROIU
Gheorghe TRONECI
Corina-Georgiana UNGUREANU
Vasile-Daniel STOIAN
Constantin-Lucian STÎNGACIU
Andrei-Vlăduţ MIHĂLCESCU
Cătălin-Gabriel STOIAN
Mihnea-George MOROȘANU
12 iulie
Ortansa VĂCARU
Ovidiu-Valentin BĂLAŞA
George-Iulian NIŢESCU

Maria STÎNGACIU
Florin GHEORGHE
Elena-Corina DOBRESCU
13 iulie
Elena FLOREA
Elena PIOARU
Marius FĂŞIE
Ilie BOBLEACĂ
Andreea-Elena DUMITRU
Alis STOICAN
Alexandra-Mihaela IOSIF
Simona-Mihaela FĂȘIE
Adriana-Elena COMAN
14 iulie
Elena OPREA
Mugurel-Constantin RĂU
Constantin ŞERBAN
15 iulie
Maria ŞETREANU
Cornel-Iulian SPUMĂ
Ana-Maria LUPU
Mihai-Stelian ILIE
Corneliu-Sebastian DOBRESCU
Florin-Daniel BOBLEACĂ
Gabriela-Antonia GAFIŢOIU
Emanuel-Eric TRONECI
16 iulie
Elisabeta GRECU
Nicolae PONORICĂ
Mircea TRONECI
Aurel FĂŞIE
Costin NIŢESCU
Maria BADEA
Traian DINU
Nestor CIOCAN
Florin-Iulian TUDOR
Andreea-Alexandra ANTOFIE
Constantin-Nicușor DUMITRU
Beniamin DOBRESCU
Ioana MOREANU
Antonia-Ionela BURCĂ
Iulia-Elena MĂGUREANU
Eduard-Ionuț FÂȘIE
17 iulie
Aurel SPÂNU
Viorel IUREA
Delioara-Gabriela BĂLAŞA
Ilie BADEA
Vasile STAN
Răzvan TUDOR
Andreea GRECU

Alexandra-Andreea OLARU
Sergiu-Marian ȘERBAN
Carlos-George MIHAI
Alessia-Maria STÎNGACIU
Izabela-Maria ILIE
Ioana-Jassmine ANTOFIE
18 iulie
Ioan SPÂNU
Ion GRECU
Mioara BĂLAŞA
Constantin STÎNGACIU
Ion FĂŞIE
Florin ILIE
Gheorghiţă-Adrian TEODORESCU
Robert-Iulian NICOLĂESCU
Lorin-Vasile POPA
Maria-Raluca MIHAI
Andreea-Cătălina GRECU
George-Gabriel DOBRESCU
19 iulie
Maria BÎRLOG
Aurelia DOBRESCU
Elena-Cristina ENE
Vasile ILIE
Gabriela POPESCU
Liliana IONESCU
Iulian-Irinel VIŞOIU-SMINCHIŞE
Ioana-Izabela POPESCU
Diana-Elena IORDACHE
Teodor-Mihai VĂCARU
Beatrice-Ionela BĂLAŞA
Maria-Alessia MARINESCU
20 iulie
Floarea BĂLAŞA
Natalia NICOLAE
Ion BRÂNZICĂ
Valentin NEGULESCU
Răzvan-Ionuţ ARON
Eugen MOREANU
Iuliana-Mihaela BADEA
21 iulie
Ilie SAVU
Alexandrina ANDRONIC
Raluca MITRESCU
Maria-Loredana SĂVULESCU
Antonia-Ştefania STOIAN
Rareș-Andrei STOIAN
Alin-Georgian BĂLAŞA
22 iulie
Mihaela MEDREGA
Corneliu BUCUROIU

Elena-Alina PÎRVU
Ionuţ SARU
George-Daniel NEAGA
Raiyaan ALI
23 iulie
Gheorghe ARON
Adriana ENESCU
Emil-Gheorghe FLOREA
Daniel SPÎNU
Dumitru POPESCU
Marinela-Steluţa ARON
Ecaterina-Filofteia CIOCODEICĂ
David-Andrei BOBLEACĂ
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
George-Valentin DRĂGHICI
Antonia-Maria DUMITRU
Ariana-Maria CIOBANU
Ștefania-Cristina OPREA
Sonia-Elena OANCEA
26 iulie
Rita STOIAN
Floarea ŢUŢUIANU
Vasile NEGULESCU
Florin MIHAI
Eusebiu-Cristian JOIŢA
Sara-Ioana PETRESCU
27 iulie
Gheorghe POPESCU
Vasilica-Otilia COBIANU
Elena-Mihaela DUMITRESCU
Mihail-Cristian MILEA
Oana-Andreea STOIAN
Dumitru-Nicolae CIOCODEICĂ
28 iulie
Victor GRECU
Petronela-Iulia FĂŞIE
Gabriel-Ion POPESCU

Andra AILENI
Ionuţ-Eusebiu MITRESCU
David-Ștefan ENESCU
29 iulie
Emil DOBRESCU
Emilia TRONECI
Gheorghe MIHAI
Floarea ŞERBAN
Ioneta MILEA
Carolina FURDUI
Ilie-Mihail FĂŞIE
Simona-Georgiana SAVU
Marius-Constantin MĂGUREANU
Marvin-Costin FĂŞIE
Patrick-Andrei-Cristian GRANCEA
Vlad MOREANU

Gabriel FÂŞIE
30 iulie
Vasile GRECU
Ion-Marian BUCUROIU
Adrian DINIŞOR
Corina BÎRLIGEANU
Maria-Raluca OPREA
Lența MIRA
Daniel-Andrei-Corneliu DOBRESCU
Emil TRONECI
Eugenia MOREANU
Georgian-Horaţiu CIOCAN
Maria-Nicoleta SAVU
Ionuţ-Daniel ZEGHERU
Eva-Maria STOIAN

„Nu-ţi căuta fericirea în curtea altuia
pentru că ea se ascunde întotdeauna în casa
ta.”
(Douglas William JERROLD)
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