
                

 

 

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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EXISTĂ ETERNITATE 

 

 

 

În toată viața mea, regretul cel mai mare a fost acela că exită lucruri pe care este necesar să le 

facem și eludăm altele pe care ni le-am dori din tot sufletul a le efectua. Ei bine, regretul meu rezidă 

în faptul că marea pasiune  a mea a fost și este să am răgazul necesar pentru a citi. Din păcate, ziua 

nu am prea mult timp, însă din fericire îmi ocup nopțile pentru lectură. Avem toți familie și copii, 

problemele lor sunt cele mai importante pentru o mamă și soție, astfel că timpul de a „evada” între 

două coperți îl găsești mai greu, însă cu puțin talent și voință se pot găsi „portițele” prin care să 

rezolvăm și acest lucru. 

Știu că nu mi-a fost permis să-i pronunț numele în această revistă și, mai mult, să-i atribui 

merite. În ciuda a ceea ce va spune ulterior, cred că eu am acum cuvântul. Emil DRĂGHICI a făcut o 

donație însemnată de carte către BIBLIOTECA „Dinu MAREȘ” a comunei Vulcana-Băi. Făcându-

le, evident, sortarea după autori, ani, ordine alfabetică, etc. m-am oprit la o carte ce mi-a atras 

atenția. Se intitulează „EMINESCU azi” și este scrisă de Alexandru PIRU. Spun cu sinceritate că am 

avut o zi de sâmbătă în care nu am făcut absolut nimic altceva decât să o „devorez”! Poate pare 

nefiresc să faci acest lucru, această, poate, ciudățenie considerată de unii, dar pe eu am făcut-o. Am 

pus-o deoparte și mi-am împrumutat-o pentru o zi. 

Preambulul fiind făcut, vreau să vă mărturisesc că pe 3 octombrie derulam lectura de care vă 

vorbesc. PIRU a redat sublimul eminescian. Iar despre EMINESCU, orice cuvânt spus este o dovadă 

că eternitatea există. 

Redau ad-litteram un text scris de genialul nostru poet: 

 

„Shakespeare! adesea te gândesc cu jale, 

Prieten blând al sufletului meu; 

Izvorul plin al gândurilor tale 

Îmi sar în gând și le repet mereu. 

 

„Adevărata iubire începe acolo unde tu nu mai 
aştepţi nimic în schimb.” 

(Antoine de SAINT-EXUPERY) 

 



Atât de crud ești tu, și-atât de moale? 

Furtună-i azi și linu-i glasul tău; 

Ca Dumnezeu te-arăți în mii de fețe 

Și-nveți ce-un ev nu poate să te-nvețe. 

 

De-aș fi trăit când tu trăiai, pe tine 

Te-aș fi iubit atât cât te iubesc? 

Căci tot ce simt, de este rău sau bine, 

Destul că simt – tot ție-ți mulțumesc. 

 

Tu mi-ai deschis a ochilor lumine. 

M-ai învățat ca lumea s-o citesc, 

Greșind cu tine, chiar iubesc greșeala: 

S-aduc cu tine mi-este toată fala. 

 

Cu tine da… căci eu am trei izvoară 

Din care toată mintea mi-o culeg: 

Cu-a ta zâmbire dulce, lină, clară 

A lumii visuri eu cu flori le leg. 

 

Închei tot cu ceea ce simt eu acum: eu aș lega cu mii de flori fiecare zâmbet, fiecare vis, 

fiecare clipă de dragoste care există în noi. 

 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ETAPELE PROCESULUI LEGISLATIV LA NIVEL EUROPEAN

 

 
 

 
 

Ca membri ai Uniunii Europene, afectați în mod direct de deciziile ce se iau la nivel 

european și de politicile europene, este necesar să ne familiarizăm și cu procesul de luare a deciziilor 

de la acest nivel. Nu de puține ori diferite autorități publice justifică asumarea sau neasumarea unei 

politici publice în funcție de ”ce ne lasă sau nu ne lasă” Bruxelles-ul. Uneori au dreptate, alteori se 

folosesc de argumentul european bazându-se pe faptul că nu cunoaștem suficient practicile 

birocrației europene.  

Ca cetățeni europeni avem dreptul de a influența deciziile luate de către Comisie, Parlamentul 

European sau Consiliu și pentru aceasta trebuie să știm care este procedura de luare a deciziilor la 

acest nivel.  

Mai mult, astăzi - la șase ani de la aderarea la Uniunea Europeană, este nevoie să suplinim 

lipsa de eficacitate a autorităților publice și incapacitatea executivului de a coordona afacerile 

„Dragostea este frumoasă tocmai că nu 
cunoaşte nicio silnicie, e preferiţa sinceră.” 

(Camil PETRESCU) 

 



europene. Această stare de fapt a fost documentată de către CRPE în mai mult rapoarte4 publicate 

între anii 2011 și 2012. 

Tipurile de legislație cu care operează Uniunea Europeană și procedura legislativă ordinară. 

Există mai multe tipuri de acte juridice care sunt aplicate în moduri diferite:  

 un regulament este o lege care se aplică obligatoriu în toate statele membre în mod 

direct. Ea nu are nevoie să fie trecută în legislația națională de către statele membre. Cu toate acestea, 

legile naționale ar putea avea nevoie să fie modificate pentru a evita conflictul cu regulamentul;  

 o directivă este o lege care obligă statele membre, sau un grup de state membre să 

atingă un obiectiv specific. De obicei, directivele trebuie transpuse în legislația națională pentru a 

deveni efective. O directivă specifică rezultatul care trebuie atins dar este la latitudinea statelor 

membre în mod individual de a decide cum se face acest lucru;  

 o decizie poate fi adresată statelor membre, grupurilor de indivizi, sau chiar 

persoanelor fizice. Este obligatorie în întregime. Deciziile sunt utilizate, de exemplu, pentru a 

exclude diferite fuziuni propuse între companii;  

 recomandările și avizele nu au forță obligatorie. 

 

 

* * * 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 295 din 12 octombrie 2020 a convocat în 

ședință extraordinară, Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 12 octombrie 2020, ora 15:00, 

la Căminul Cultural „Ecaterina OPROIU” Vulcana-Băi, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 11 și a 

propus ca punct unic pe ordinea de zi: „Aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului 

de investiții „Modernizarea unor drumuri publice în comuna Vulcana-Băi”. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA 

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SF. DOCTORI FĂRĂ DE ARGINȚI COSMA ȘI DAMIAN, CEI DIN ASIA – 1 

NOIEMBRIE 

 

 

 

  

 

Sfinţii Cosma şi Damian erau fraţi, de neam din 

Asia, având tată păgân şi mamă creştină, anume 

Teodotia. Aceasta, după moartea bărbatului ei, a trăit în 

văduvie, având vreme liberă şi fără piedici şi a slujit cu 

sârguinţă lui Hristos, închinându-şi toată viaţa lui 

Dumnezeu. Ea s-a făcut ca văduva aceea pe care o lăuda 

Apostolul, când zicea că văduva cea adevărată şi 

singură nădăjduieşte spre Dumnezeu şi petrece în 

rugăciuni şi în cereri, ziua şi noaptea. 

Deci, precum vieţuia Teodotia, cu plăcere de 

Dumnezeu, aşa îi învăţa şi pe iubiţii săi fii, Cosma şi 

Damian, căci i-a hrănit cu bună învăţătură, în credinţa 

creştinească şi cu dulceaţa dumnezeieştii Scripturi, 

povăţuindu-i spre toată faptă bună. 

Iar ei, venind în vârstă desăvârşită, petrecând în 

legea Domnului şi deprinzându-se în viaţa cea fără de 

prihană, s-au făcut ca doi luminători, strălucind pe 

pământ cu faptele cele bune. Pentru aceasta au şi luat de 

la Dumnezeu darul tămăduirii, dând sănătate sufletelor 

şi trupurilor, vindecând tot felul de boli, tămăduind 

toate neputinţele şi izgonind duhurile cele viclene. Dar ajutau nu numai oamenilor, ci şi dobitoacelor 

şi nu primeau nimic pentru aceasta de la nimeni, căci toate acestea le făceau nu pentru avere, adică să 

se îmbogăţească cu aur şi cu argint, ci pentru Dumnezeu, ca să arate către El dragostea lor, prin 

dragostea cea către aproapele; nici nu doreau slava omenească prin aceste tămăduiri, ci slava lui 

Dumnezeu. 

Ei tămăduiau neputinţele pentru slavă numelui Domnului lor, Care le-a dăruit puterea de a 

tămădui. Dar nu cu buruieni, ci cu numele Domnului izbăveau de boli, fără plată şi fără să aştepte 

mulţumire, împlinind porunca Celui ce a zis: În dar aţi luat, în dar să daţi. Pentru aceea au fost numiţi 

de cei credincioşi, doctori fără plată sau fără de arginţi. 

Astfel, petrecându-se viaţa lor cu bună credinţă, în pace s-au sfârşit. Şi nu numai în viaţa lor, ci 

şi după moarte s-au preamărit prin felurite minuni, pentru care se cinstesc de Biserică cu pomenirea 

cea de peste an, ca nişte calzi folositori şi doctori, apărători ai sufletelor şi trupurilor noastre. Iar 

despre viaţa lor cea bună şi despre tămăduirea cea fără de plată, există o astfel de povestire: O femeie 

oarecare, cu numele Paladia, zăcând pe patul durerii de mulţi ani şi neavând nici un ajutor de la 

doctori, a auzit de aceşti sfinţi că tămăduiesc toate bolile, şi a trimis la dânşii cu rugăminte ca să vină 

la ea, căci era aproape de moarte. 

 „Ceea ce noi numim iubire este în esenţă 
veneraţia vieţii.” 

(Albert SCHWEITZER) 

 



Sfinţii, ascultând rugămintea, au mers în casa ei şi îndată femeia, după credinţa sa, a dobândit 

tămăduire, prin venirea la dânsa a Sfinţilor doctori şi s-a făcut sănătoasă, slăvind pe Dumnezeu, Cel 

ce a dăruit robilor Săi un dar al tămăduirii ca acesta. Fiind mulţumită de acea milă a doctorilor, a vrut 

să-i răsplătească cu daruri. Dar aceştia n-au vrut să ia, că niciodată nu luaseră nimic de la nimeni, 

fiindcă nu vindeau darul pe care îl aveau de la Dumnezeu. 

Deci, femeia a cugetat că măcar pe unul dintr-înşii să-l silească prin rugăminte, să primească de 

la dânsa cât de puţină răsplată; şi, luând trei ouă, a venit în taină la Sfântul Damian, rugându-l să ia 

de la dânsa acele ouă în numele Sfintei Treimi. Iar Damian, auzind de numele lui Dumnezeu în 

Treime, a luat de la femeie acel mic dar, pentru jurământul ei cel mare, prin care l-a rugat. Sfântul 

Cosma, înştiinţându-se de aceasta, s-a mâhnit foarte mult. Apoi, sosind mutarea din viaţă a Sfântului 

Cosma, acesta a poruncit, aproape de ieşirea sufletului din trup, să nu fie pus Damian lângă dânsul, 

când se va sfârşi, pentru că a călcat porunca Domnului şi a luat plată de la femeie pentru tămăduire. 

Deci, odihnindu-se în Domnul, Sfântul Cosma, după câtăva vreme a venit şi ceasul sfârşitului lui 

Damian, mutându-se din viaţa aceasta vremelnică la cea veşnică. Iar oamenii chibzuiau unde să-l 

îngroape, că ştiau porunca Sfântului Cosma şi nu îndrăzneau să pună pe Damian lângă fratele său. Şi 

fiind ei în nepricepere, a alergat îndată acolo o cămilă, care fusese mai înainte îndrăcită, şi pe care o 

tămăduiseră sfinţii. 

Aceea a grăit cu glas omenesc că, fără îndoială, să-l pună pe Damian aproape de Cosma, de 

vreme ce nu pentru plată a luat de la femeie acele trei ouă, ci pentru numele lui Dumnezeu. Şi aşa 

cinstitele lor moaşte au fost puse împreună, la locul numit Firaman. 

Odinioară, un bărbat oarecare din acele locuri, în vremea secerişului, a ieşit să-şi secere holda 

şi, slăbit de arşiţa soarelui, a mers sub un stejar să se odihnească şi, culcându-se, a adormit greu. 

Ţinând gura deschisă, venind un şarpe, i-a intrat în gură şi în pântece. 

Apoi, deşteptându-se omul, nu ştia ce i se întâmplase şi, mergând în ţarină, a secerat până 

seara, apoi a venit la casa sa şi, după cină, s-a culcat. În timp ce se odihnea, şarpele a început a 

muşca cele dinlăuntrul lui. Iar el strigă de durere şi, deşteptându-se toţi şi alergând la dânsul, îl 

pipăiau şi nu pricepeau de unde vine acea durere. 

Iar el a strigat cu glas mare, zicând: „Sfinţilor doctori, Cosma şi Damian, ajutaţi-mă!” Şi îndată 

ce au sosit sfinţii, l-au adormit, încât şarpele să iasă pe aceeaşi cale pe unde a intrat. Dormind omul 

iarăşi cu gura deschisă, prin rugăciunile Sfinţilor Cosma şi Damian, cu puterea lui Dumnezeu au scos 

şarpele din om şi, ieşind acesta din gura lui, toţi cei care se aflau acolo s-au înspăimântat de acea 

minune înfricoşătoare. Apoi, ieşind şarpele, îndată s-a deşteptat omul acela şi s-a făcut sănătos 

desăvârşit, cu ajutorul sfinţilor celor fără de arginţi. 

În acelaşi loc era un alt bărbat, pe nume Malh, ce locuia aproape de biserica Sfinţilor doctori 

Cosma şi Damian, care era în Firaman. Vrând el să plece la drum lung, a dus-o pe femeia sa la 

biserică şi i-a zis: „Iată, eu mă duc departe, iar pe tine te las în seama Sfinţilor Cosma şi Damian, 

spre pază; şezi în casa ta, până când îţi voi trimite semn de la mine, pe care îl vei cunoaşte că este al 

meu şi, când vă voi Dumnezeu, îţi voi trimite semnul acela şi te voi lua la mine”. Malh, încredinţând 

sfinţilor pe femeia sa, a plecat la drum. 

Trecând câteva zile, diavolul a luat chipul unui om cunoscut şi, venind la femeia lui Malh, i-a 

arătat un semn ca acela despre care zisese bărbatul ei. Diavolul arătându-i semnul, îi poruncea să 

meargă la bărbatul ei, zicând: „pe mine m-a trimis bărbatul tău ca să te duc la dânsul”. Iar femeia a 

zis: „Semnul acesta îl cunosc, dar nu voi merge, că sunt încredinţată Sfinţilor fără de arginţi, Cosma 

şi Damian; iar dacă voieşti să merg cu tine la bărbatul meu, vino împreună cu mine în biserica 

sfinţilor şi jură-te mie, înaintea altarului, că nu-mi vei face nici un rău pe drum”. Iar diavolul a 

făgăduit aşa; şi, mergând cu dânsa în biserică, înaintea altarului, s-a jurat, zicând: „Aşa mă jur pe 

puterea lui Cosma şi Damian, că nu-ţi voi face nici un rău pe drum, ci te voi duce la bărbatul tău”. 

Femeia, auzind jurământul, a crezut diavolului celui mincinos, care se arătase în chip de om cunoscut 

şi a pornit cu dânsul la drum. Iar înşelătorul, luând-o pe ea, a dus-o în loc pustiu şi neumblat voind 

să-i facă rău şi s-o omoare. 

Dar ea, văzându-se în cea mai de pe urmă nevoie, şi-a ridicat ochii la cer şi a strigăt din inimă 

către Dumnezeu, zicând: „Dumnezeule, ajută-mi cu rugăciunile Sfinţilor Cosma şi Damian şi 

grăbeşte de mă izbăveşte din mâinile acestui ucigaş”. Şi îndată s-au arătat grabnicii ajutători, Sfinţii 

cei fără de arginţi, Cosma şi Damian, strigând asupra diavolului. Iar el, văzându-i pe dânşii, a lăsat 

femeia şi a fugit şi, alergând la o râpă înaltă, a căzut în prăpastie şi a pierit. 

Sfinţii, luând pe femeie, au dus-o la casa ei. Şi a zis femeia, închinându-se lor: „Mulţumesc 

vouă, stăpânii mei, că m-aţi izbăvit de groaznica pierzare; deci, rogu-vă, spuneţi-mi cine sunteţi, ca 

să ştiu cui să dau mulţumire până la sfârşitul vieţii mele”. Iar ei au zis către dânsa: „Noi suntem 

Cosma şi Damian, robii lui Hristos, cărora te-a încredinţat bărbatul tău, când a plecat la drum; şi 



pentru aceea ne-am sârguit a grăbi spre ajutorul tău şi te-am izbăvit pe tine de diavol, cu darul lui 

Dumnezeu”. Atunci femeia, auzind aceasta, a căzut la pământ de frică şi de bucurie, iar ei s-au făcut 

nevăzuţi. Apoi femeia striga, lăudând şi mulţumind lui Dumnezeu şi slugilor lui, Sfinţilor Cosma şi 

Damian. Şi, cu lacrimi alergând la biserică, a căzut înaintea icoanei sfinţilor, spunând tuturor ceea ce 

se făcuse, cum şi-a făcut Domnul milă de dânsa, cu rugăciunile plăcuţilor Săi. Şi grăia în rugăciune 

cuvintele acestea: „Dumnezeul părinţilor noştri, al lui Avraam, al lui Isaac, al lui Iacov şi al seminţiei 

lor celei drepte, Care ai stins cuptorul cel cu foc celor trei tineri şi Care ai ajutat roabei tale Tecla, în 

privelişte, Îţi mulţumesc că şi pe mine, păcătoasa, m-ai izbăvit de lanţurile diavolului, prin plăcuţii 

Tăi, Cosma şi Damian. Mă închin Ţie, Care faci minuni mari şi preaslăvite şi Te măresc pe Tine, 

Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, în veci. Amin”. 

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE ESTE IMPORTANT? 

 

 
Un bãștinaș american și prietenul lui treceau, în centrul orașului New York, pe lângã Times 

Square în Manhattan. Era în timpul prânzului și strãzile erau pline de oameni. Mașinile claxonau, 

frânele taxiurilor scârțâiau pe la colțuri, sirenele zornãiau, sunetele orașului erau asurzitoare. 

Deodatã, bãștinașul spune, „Aud un greiere!” 

Prietenul sau spune: „Ce? ești nebun? Cum poți să auzi un greiere în gãlãgia asta!” 

„Nu, sunt sigur!” a spus el, „Am auzit un greiere!”. 

„E o nebunie”, i-a rãspuns prietenul. 

Însă el ascultă cu atenție un moment, și apoi se îndreptã, traversând strada, spre un ghiveci de 

ciment, în care creșteau niște plante. S-a uitat în ele și pe sub crengile lor, a descoperit un mic 

greiere. 

Amicul sau a fost pur și simplu uimit. „E incredibil! Cred că ai urechi supraomenești!” 

„Nu”, a spus bãștinașul. „Urechile mele nu sunt cu nimic diferite de ale tale. Depinde ce vrei 

să asculți.” 

„Dar nu se poate!” a spus prietenul. „N-aș putea auzi un greier, în așa o gãlãgie.” 

„Da, într-adevãr,” a venit replica. „Depinde ce este cu adevãrat important pentru tine. Hai sã-

și arãt!” 

A bãgat mâna în buzunar și a scos câteva monede, pe care, în mod discret, le-a scãpat pe 

trotuar. Atunci, în ciuda zgomotului șoselei aglomerate, care le surzea urechile, au putut observa pe o 

rază mare, fiecare cap întorcându-se sã vadã dacã banii cãzuți nu erau ai lor. 

„Ai înțeles ce vreau sã spun?” a întrebat bãștinașul american. „Totul depinde de ce este 

important pentru tine!” 

 

 Text preluat 
 

 

 

  Rebeca UȚA 

inspector în cadrul Compartimentului de 

 Asistență Socială și Medicală Comunitară 

 

 

 

„Tot ce este îmi pare fi o hană pentru o 
tristeţe nemăsurată.” 

 (Emil CIORAN) 

 



 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 EUGEN IONESCU – 111 DE ANI DE LA NAŞTEREA SCRIITORULUI ROMÂN

 – (26 noiembrie 1909)

 

 

 

 

 Eugen Ionescu (n. 26 noiembrie 1909, Slatina, România – d. 28 

martie 1994, Paris, Republica Franceză), cunoscut în afara României sub 

numele de Eugène Ionesco, conform ortografiei franceze, a fost un scriitor 

de limbă franceză originar din România, protagonist al teatrului absurdului și 

membru al Academiei Franceze (fotoliul nr. 6). Obișnuia să declare că s-a 

născut în anul 1912, ori din pură cochetărie, ori din dorința de a crea o 

legătură între nașterea lui și moartea marelui său precursor Ion Luca 

Caragiale. 

Tatăl său, Eugen Ionescu, român, era avocat, iar mama, Marie-Thérèse 

(născută Ipcar) avea cetățenie franceză. La vârsta de patru ani își însoțește 

familia în Franța, unde va rămâne până în 1924. În copilărie Eugen Ionescu și 

sora sa au simțit pe pielea lor drama destrămării căminului: mama a pierdut custodia copiilor, iar 

tatăl i-a readus pe amândoi copiii în România. În noua lor familie cei mici au fost supuși la unele 

abuzuri fizice și verbale, iar această traumă a marcat profund destinul artistic al scriitorului. 

Marta Petreu susține că Marie-Thérèse Ipcar ar fi fost evreică, iar Florin Manolescu va relua 

această afirmație în capitolul consacrat dramaturgului din „Enciclopedia exilului literar românesc”. 

Fiica scriitorului, Marie-France Ionesco, a demonstrat însă cu acte că bunica sa, Marie-Thérèse, era 

de confesiune protestantă și că nu este adevărată afirmația lui Mihail Sebastian din Jurnal că aceasta 

s-ar fi convertit la creștinism abia înainte să moară. Teza Martei Petreu era că tocmai acest amănunt 

al originii etnice l-ar fi împiedicat pe Eugen să se „rinocerizeze”, într-o perioadă când colegii săi de 

generație cochetau deja cu ideile totalitare. 

După ce mama sa a pierdut procesul de încredințare a minorilor, copilul Ionescu și-a continuat 

educația în România, urmând liceul la Colegiul Național Sfântul Sava din București. Examenul de 

bacalaureat îl susține la Colegiul Național Carol I din Craiova. Se înscrie la Facultatea de Litere din 

București, obținând licența pentru limba franceză. Terminând cursurile universitare în 1934, este 

numit profesor de franceză la Cernavodă; mai târziu este transferat la București. În 1936 se 

căsătorește cu Rodica Burileanu, iar în 1938 pleacă la Paris ca bursier. Acolo lucrează ca atașat 

cultural al guvernului Antonescu pe lângă guvernul de la Vichy. Tot acolo își scrie și teza de doctorat 

„Tema morții și a păcatului în poezia franceză” pe care nu o va susține niciodată. Numirea sa în 

postul de atașat cultural la legația României din Paris se datorează politicii pe care Mihai Antonescu, 

ministrul de Externe a dus-o de a salva mai mulți intelectuali români, trimițându-i ca să lucreze în 

diplomație în țările de care erau legați sufletește, pe filo-germani în Germania sau pe filo-francezi în 

Franța. Activitatea politică a atașatului cultural la Paris era însă minimală, Ionescu rezumându-se să 

traducă sau să faciliteze traducerea unor autori români contemporani sau să aranjeze publicarea lor în 

revistele literare franceze. 

Primele apariții ale lui Eugen Ionescu sunt în limba română, cu poezii publicate în 

revista Bilete de papagal (1928-1931) a lui Tudor Arghezi, articole de critică literară și o încercare 

de epică umoristică, Hugoliada: Viața grotescă și tragică a lui Victor Hugo. Volumul de debut e un 

volum de versuri și se numește Elegii pentru ființe mici. Cele mai de seamă scrieri în limba română 

rămân eseurile critice, reunite în volumul intitulat Nu !, premiat de un juriu prezidat de Tudor 

„Nu este rrăspunsul cel care luminează, ci 
întrebarea.” 

 (Eugen IONESCU) 
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Vianu pentru „scriitori tineri needitați”. Desprindem deja o formulă a absurdului, cartea producând 

uimire, derută, comic irezistibil. Astfel, după ce atacă figurile majore ale literaturii române din acea 

vreme, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Ionel Teodoreanu, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil 

Petrescu pentru că nu ar fi creat o operă valabilă, Eugen Ionescu revine și susține că ar putea dovedi 

exact contrariul! 

Întreaga operă ce va urma poate fi considerată ca un efort original și reușit de a desprinde din 

banalitatea contingentului sensul tragic și absurd al existenței, fatalitatea morții, splendoarea și 

neantul condiției umane. 

Prima lui piesă de teatru, La Cantatrice Chauve („Cântăreața cheală”) a fost reprezentată la 11 

mai 1950 la Théatre de la Huchette în regia lui Nicholas Bataille, pusă în scenă la sugestia 

doamnei Monica Lovinescu, cea care la București urmase cursurile Seminarului de regie și artă 

dramatică al lui Camil Petrescu, fiind primită cu răceală de public și de critică. Piesa relua o alta, 

scrisă în limba română, și intitulată Englezește fără profesor, publicată din nou în limba natală abia 

după 1990. Piesa se va impune treptat după ce o serie de mari oameni de cultură francezi scriu 

articole entuziaste despre ea și va deveni cea mai longevivă piesă a acestui mic teatru parizian, 

Théatre de la Huchette, a cărui sală era comparabilă cu cea a Teatrului Foarte Mic de la noi. Urmează 

o perioadă foarte fecundă, în care autorul prezintă, an de an, câte o nouă piesă. Sălile de teatru rămân 

goale, dar treptat începe să se formeze un cerc de admiratori care salută acest comic ivit din absurd, 

unde insolitul face să explodeze cadrul cotidian. 

Teatrul cel mai de seamă al Franței, La Comédie Française, prezintă în 1966, pentru prima 

dată, o piesă de Ionescu, Setea și Foamea și apoi piesa Regele moare. Anul 1970 îi aduce o 

importantă recunoaștere: alegerea sa ca membru al Academiei Franceze, devenind prin aceasta 

primul scriitor de origine română cu o atât de înaltă distincție. 

Opera lui Eugen Ionescu a constituit obiectul a zeci de cărți și sute de studii, teze de doctorat, 

colocvii internaționale, simpozioane și festivaluri. Criticii disting, în general, două perioade sau 

maniere ale teatrului ionescian. Prima cuprinde piese scurte, cu personaje elementare și mecanice, cu 

limbaj aberant și caracter comic predominant: Cântăreața cheală, Lecția, Scaunele și altele. A doua 

încadrează piese ca Ucigaș fără simbrie, Rinocerii, Regele moare etc., în care apare un personaj 

principal, un mic funcționar modest sau rege visător și naiv, cu numele de Berenger sau Jean. În 

aceste piese acțiunea și decorul capătă importanță, limbajul este mai puțin derutant și comicul este 

înlocuit progresiv cu tragicul. Temele predominante sunt singurătatea și izolarea, falsitatea, 

vacuitatea. Obsesia morții este marea forță motrice a operei lui Eugen Ionescu, de la moartea gândirii 

și a limbajului la moartea neînțeleasă și neacceptabilă a individului. Prin ce minune, atunci, geniul 

autorului creează în mod paradoxal comicul? Nici didactic, nici moralizant, antisentimental și 

anticonvențional, teatrul lui Ionescu este un teatru-joc, un joc adevărat, deci liber și straniu, pur și 

sincer, provocator, un lanț pasionant, vertiginos și în toate direcțiile. De fapt, comedia și tragedia se 

împletesc necontenit: drumul luminos de comedie devine drumul spre întuneric, spre moarte. 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

DREAPTA MĂSURĂ 

de Emil CIORAN 

 
Un pic de durere te face profund, 

Mai multă durere te-afundă prea mult. 

C-un pic de avere n-ai lipsuri în casă, 

Cu multă avere n-ai somn şi te-apasă. 

 

Un pic de-mplinire te face mai bun, 

Prea multă împlinire te face nebun. 

Un pic de putere te face mai tare, 

Prea multă putere pe alţii îi doare. 

 

C-un pic de respect eşti încrezător, 

Cu prea mult respect devii sfidător. 

Un pic de-ngrijire te ţine mai bine, 

Prea multă îngrijire-i o hibă-n gândire. 

 

C-o slujbă, desigur, ai pâine pe masă, 

Dar dacă ai zece, n-ai masă, n-ai casă. 

Păstrează, creştine, măsura în toate, 

Deloc nu e bine, iar prea mult te-abate 

Încet, dar şi sigur de la pocăinţă 

Şi te pricopseşte c-o altă credinţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dacă ar fi cu putinţă să ne privim cu ochii 
celorlalţi, am dispărea pe loc.” 

(Emil CIORAN) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 

 

 ...vocea unui băiețel de 3 ani este mai puternică decât vocile a 200 de oameni într-un 

restaurant aglomerat?  

 …vârsta medie la care copiii încep să folosească un cuptor cu microunde este de 7 ani? 

 …tații tind să determine înălțimea copiilor, iar mamele greutatea lor? 

 …în medie, un copil de 4 ani pune 437 întrebări pe zi? 

 ...uitatul la televizor are efect de calmant natural pentru copii? 

 ...în Grecia antică, copiii familiilor înstărite erau scufundați în ulei de măsline la naștere 

pentru a rămâne fără păr de-a lungul vieții? 

 ...marele faraon Ramses al II-lea a fost tată a peste 160 de copii? 

 ...rotulele copiilor devin osoase în jurul vârstei de 3 ani, până atunci fiind formate din 

cartilaj? 

 ...în Anglia anilor 1600 atât băieții, cât și fetele purtau rochițe până la vârsta de 7 ani? 

 ...copiii care au până la 6 ani prezintă cele mai mari riscuri de fracturi și arsuri ale mâinilor? 

 ...unu din cinci copii mici (3-5 ani) reușesc să desfacă flaconul cu medicamente, chiar 

dacă are capacul de siguranță, cu rezistență specială? 

 ...creierul unui copil de 3 ani este de două ori mai activ decât cel al unui adult? 

 ...personalitatea copilului tău se va defini în clasa I? Un studiu recent a arătat 

că personalitatea noastră rămâne cam aceeași încă din copilărie. 

 …copiii preșcolari își dezvoltă limbajul mult mai bine atunci când inventează dialoguri cu 

prietenii de pluș, decât în timpul unei conversații obișnuite? 

 …un copil este ca un mic savant? Ei folosesc modele probabilistice și experimente pentru a 

descoperi cum funcționează jucăria cea nouă. 

 …un copil care învață un instrument muzical se descurcă mult mai bine la școală, pentru că îi 

stimulează activitatea creierului? 

 …copiii crescuți sau îngrijiți de bunici sunt predispuși la obezitate? 

 …între 2 și 3 ani, copilul doarme aproximativ 13 ore din 24? 

 …copilul nu crește în timpul răcelii? 

 

 

 

Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nu există decât o ratare: aceea de a nu 
mai fi copil.” 

(Emil CIORAN) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 LIBELULA – PILOT ACROBATIC PRIN EXCELENȚĂ 

 

 

 Noi libelulele (Odonata) aparţinem celor mai deosebite făpturi din lumea insectelor. Noi 

zburăm, vânăm, ne împerechem şi depunem ouă. Totul facem înaintea ochilor voştri. Ceea ce vă 

place cel mai mult la noi sunt zborurile artistice. Într-adevăr, îţi pot numi nouă feluri diferite de zbor 

pe care le executăm ireproşabil: zbor obişnuit, zbor de vânare a prăzii, zbor în teritoriul nostru, zbor 

de ameninţare, zbor la împerechere, zbor pendular, zbor în valuri, zbor de menţinere – şi să nu uit – 

diferitele feluri de zbor înapoi. Dintre cele 800 000 de feluri de insecte, noi suntem considerate 

zburătoare artistice. În zilele însorite de vară putem să zburăm deasupra unui lac, abia mişcându-ne 

aripile. Dacă am văzut o insectă cu care ne hrănim, o şi înşfăcăm dintr-o dată, printr-o manevră 

rapidă. Dacă apare un rival, ne înşurubăm în aer şi îl îndepărtăm imediat. Planăm sau zburăm elegant 

chiar şi printre vegetaţia deasă de baltă, fără a ne atinge de ceva cu aripile noastre sensibile. Ai 

înţeles deci, deasupra apei noi suntem stăpânii aerului. Noi ne deplasăm ca nişte elicoptere 

silenţioase. La o frecvenţă de 30 de bătăi din aripi pe secundă nu facem nici un zgomot care să fie 

receptat de urechea ta. Însă aripile noastre ne slujesc nu 60 numai la zbor, ele joacă un rol important 

şi la mişcările noastre în timpul împerecherii, pe firele de iarbă ele ne slujesc drept suprafaţă de 

echilibrare, le mai folosim drept colectori solari, iar împotriva broaştelor lacome ele sunt arme de 

apărare voluminoase. Totuşi, zborul este şi rămâne folosirea lor principală. Din totalitate noastră de 4 

500 de specii de libelule, în regiunea Europei centrale se întâlnesc 80 de specii. Suntem catalogate ca 

libelulele mari (Anisoptera) şi libelulele mici (Zygoptera). Din mulţimea de denumiri îţi numesc 

câteva dintre ele, spre a te descurca cât de cât cu rudele noastre atât de diversificate: Libelulele mici: 

libelulele uşoare, libelulele siluete (spre exemplu, libelulele azurii sau Linden, libelulele negre), 

libelulele de pipirig, libelulele fastuoase.  

Libelulele mari: libelulele nobile (spre exemplu: libelulele mozaic, libelulele regale), 

libelulele de râu, libelulele de izvor, libelulele anisoptere (spre exemplu: libelulele de smarald) şi 

libelulele planoare (spre exemplu libelulele cu toracele gros, libelulele roşii sau Scarlet, libelulele 

albastre sau săgeţile albastre, libelulele de stepă). Primei subgrupe îi aparţin în mare parte libelulele 

medii, celei de a doua în mare parte exemplare mari. Nu ne poţi deosebi după mărimea noastră, căci 

cele mai mici dintre libelulele mari – unele dintre libelulele de pajişte şi micile libelulele ale 

muşchilor – au numai 3 cm; libelulele noastre mici – libelulele fastuoase – însă 5 cm. Ne poţi însă 

cataloga mult mai uşor pe baza aripilor noastre. Libelulele mici îşi strâng aripile anterioare şi 

posterioare aproape egale, în timp ce libelulele mari îşi depărtează de corp aripile inegale. Şi în zbor 

ne deo- 61 sebim foarte mult: Libelulele mici, fără experienţă la zbor, îşi mişcă aripile anterioare în 

contratimp cu cele posterioare; pe când libelulele mari, foarte specializate la zbor, îşi sincronizează 

bătaia aripilor anterioare şi posterioare cu ajutorul sistemului nervos. În cele ce urmează mă voi 

limita numai la libelulele mari. Poetul pajiştilor şi zoologul vostru Hermann Löns (1866–1914) a fost 

foarte entuziasmat de libelula regală, pe care el a descris-o astfel: «Nici una dintre libelule nu se 

poate compara cu ea; ea este mai frumoasă şi mai rapidă decât fecioara pădurii. Aripile ei sunt din 

filigran aurit, fruntea are o podoabă verde de smarald, iar trupul este din mătase azurie, cu puncte 

negre». Corp aerodinamic: Ca la toate insectele, şi corpul nostru este format din trei părţi: cap, torace 

şi abdomen (Imaginea 1). Construcţia noastră prezintă însă Imag. 1: Schiţa construcţiei corpului unei 

libelule ochi complex torace) abdomen organ de copulaţie secundar cleşti abdominali (apendice) 62 

mai multe caracteristici care sunt adaptate modului nostru de viaţă, mai ales tehnicii noastre de zbor. 

Ceea ce sare în ochi este abdomenul nostru lung, subţire, cât un băţ de chibrit, care se aseamănă cu o 

bară de balansare. Într-adevăr, el ne echilibrează zborul şi ascunde în el aparatul digestiv şi de 

reproducere. Construcţia lui segmentară, unită prin epitelii, îi redă o elasticitate ridicată şi o 

mobilitate maximă. Ca şi echipamentul unui cavaler, fiecare segment în parte este format din scuturi 

pectorale şi din plăci dorsale puternice. Pentru puternicul schelet extern Constructorul nostru a 

folosit chitina. Acest material de construcţie este extrem de uşor şi este consolidat prin depuneri de 

calciu. Mulţumită acestui sistem bivalent, noi dispunem de un schelet cu cea mai mare rezistenţă, la 

o greutate minimă. Spre exemplu, o libelulă azurie cu potcoavă cântăreşte numai a patruzecea parte 

„Unde este binefacereşi iubire, acolo este 
Dumnezeu.” 

(maximă latină) 

 



dintr-un gram. Spre a ajunge la greutatea unui cent, ai nevoie de 40 de astfel de libelulele mici. 

Picioare pentru prins, nu pentru mers Picioarele noastre subţiri şi enorm de păroase le folosim foarte 

rar la mers; ele au de împlinit însă o funcţie deosebită în timpul zborului. În mod normal, în timpul 

zborului ne strângem picioarele lângă corp, spre a obţine o frecare cu aerul cât mai mică. Dacă însă 

observăm o pradă, atunci ne întindem cele şase picioare spre în faţă, ca un «coş de prins», spre a 

prinde astfel «delicatesele» din zbor.  

Din meniul nostru fac parte muştele, ţânţarii sau moliile, pe care le prindem repede din zbor. 

Întrucât noi recunoaştem prada la o distanţă foarte mică, pentru manevra zborului direct nu 63 ne 

rămân la dispoziţie decât zecimi de secundă. Poţi să tragi concluzia că cerinţele atingerii sigure a 

ţintei solicită ochii, capacitatea de reacţie a sistemului nostru nervos şi tehnica noastră de zbor. 

Aparatul nostru de zbor – modelul elicopterului vostru În comparaţie cu toate celelalte specii de 

insecte, noi zburăm după un principiu cu totul deosebit. Creatorul a inventat pentru noi un 

echipament special. Despre el vreau să îţi povestesc acum. Majoritatea insectelor zboară după aşa-

zisul «principiu al oalei de gătit». Imaginează-ţi o oală cu un capac puţin mai mic decât ea, în care se 

află de fiecare parte câte o lingură. Dacă se apasă pe capac în jos, lingurile se ridică; se ridică 

capacul, lingurile coboară. La majoritatea insectelor aceste «forţe ale mâinilor» sunt produse de 

muşchii care se află în cavitatea toracică, între «capac» şi «fundul oalei». La fiecare contracţie 

musculară se contractă corpul, iar aripile se duc în sus. La relaxarea muşchilor are loc procesul 

invers. Motorul nostru de zbor funcţionează după un principiu cu totul diferit. Prin intermediul 

tendoanelor, muşchii noştri de zbor sunt prinşi direct de articulaţiile aripilor. Articulaţia a făcut-o 

Creatorul dintr-un material cu calităţi mecanice extraordinare, numit «resilin». Acest material este 

foarte elastic şi este capabil să înmagazineze foarte multă energie, pe care o eliberează la momentul 

necesar. Imaginează-ţi o sticlă de plastic comprimată, care imediat după turtire revine la forma ei 

iniţială. Resilinul formează împreună cu aripile un sistem de pendulare, care lucrează cu o anumită 

frecvenţă. 64 În cazul nostru Creatorul ne-a înzestrat în ceea ce priveşte zborul cu atâtea soluţii 

speciale, încât în zbor putem face faţă oricărei situaţii. Noi suntem construite special pentru aer. 

Inginerii voştri folosesc pentru descrierea zborului un anumit factor, numit factorul Reynold. Acest 

factor descrie cum se manifestă consistenţa aerului înconjurător asupra vitezei şi mărimii obiectului 

de zbor. Această calitate a aerului nu are o influenţă prea mare asupra păsărilor mari, are însă asupra 

noastră, a insectelor. Consistenţa aerului are efecte aşa de mari asupra insectelor mici, încât ele parcă 

ar înota în aerul vârtos. Datorită valorii scăzute a factorului Reynold, spre a se putea deplasa, ele 

trebuie să bată din aripi mult mai repede decât insectele mari. Creatorul ne-a creat pe noi tocmai aşa, 

încât să ne încadrăm într-un domeniu favorabil. Noi atingem uşor viteze de 40 km/h, fără a fi nevoie 

să batem din aripi permanent. Chiar şi în zborul lent avem destulă forţă spre a învinge curenţii de aer 

perturbanţi. Anemometru pe frunte: Pentru un zbor optimal, alături de un motor efectiv de zbor este 

necesar controlul vitezei zborului. În partea din faţă a capului, într-o poziţie adecvată pentru 

măsurarea curenţilor de aer, Creatorul nostru ne-a instalat două antene. Datorită curenţilor de aer din 

timpul zborului, aceste sonde de măsurat sunt îndoite înapoi. Celulele senzitive de la baza antenelor 

dirijează valorile măsurate la creier, unde pe baza datelor se calculează viteza proprie raportată la 

mediul înconjurător. Aceste antene de măsurat sunt o instalaţie absolut necesară pentru o coordonare 

exactă şi flexibilă a zborului meu. Membranele aripilor mai subţiri decât hârtia: Toate 65 cele patru 

aripi ale mele cântăresc împreună numai 5 μg. Aceste aparate de zbor foarte subţiri, transparente sunt 

o capodoperă a tehnicii construcţiei uşoare. 

 Dacă îţi imaginezi membranele noastre de zbor ca un material cu o suprafaţă mare, atunci 3 

m² din el ar cântări numai trei grame. Dacă foliile obişnuite de polietilenă sau poliester pe care le 

foloseşti la împachetat ar avea aceeaşi grosime ca membranele noastre, atunci ele ar fi de trei-patru 

ori mai grele. Aripile noastre sunt întărite prin nervuri, care în limbajul constructorilor de avioane se 

numesc «longrine». Diametrul acestor tuburi sunt de 0,1 mm, iar grosimea peretelui lor de numai 

0,01 mm. Tuburile slujesc nu numai la consolidare, ci în ele sunt conducte pentru plasma sanguină, 

cablurile de informaţii ale sistemului nervos, cât şi pentru sistemul de aprovizionare cu oxigen şi de 

evacuare a bioxidului de carbon. Siguranţă calculată: Dacă ai crezut cumva că la un sistem de 

construcţie aşa de economisitor Constructorul nu s-ar fi gândit la siguranţa suplimentară, atunci 

trebuie să clarific lucrul acesta imediat. Ca şi în tehnica voastră, şi în domeniul fiinţelor se găsesc 

peste tot rezerve de siguranţă considerabile, ca să nu se rupă timpuriu sau să nu mai funcţioneze. 

Spre exemplu, în stare de repaus poate fi sprijinită pe femurul de la om greutatea a 17 oameni. Ai 

nevoie de această rezervă spre a face faţă la solicitarea mare care intervine la fugă sau sărituri. La 

şoarece această rezervă este de 750 de ori mai mare decât solicitarea normală. El trebuie să poată sări 

din când în când şi de pe dulapul din bucătărie, fără a îşi rupe imediat un picior. Ceva asemănător 

este şi la aripi. Spre exemplu, un cintezoi are suprafaţa aripilor 66 de cca. 150 cm², la o greutate de 



numai 25 g. Drept urmare, 10 cm² transportă 1,7 g (din greutatea corpului). Cu suprafaţa aripilor 

noastre de 15 cm² noi transportăm 0,5 g, ceea ce înseamnă 0,33 g pe 10 cm². Plaja noastră de 

siguranţă este aşadar de cinci ori mai mare decât la cintezoi. Te-ai fi aşteptat la aşa ceva de la aripile 

noastre extrem de subţiri? Mostra de culori de pe aripi drept buletin de identitate: Aripile noastre 

sunt membrane sticloase, care sunt consolidate printr-un sistem de nervuri foarte ramificate. 

Nervurile mari longitudinale le conferă rigiditatea transversală, iar nenumăratele nervuri mici 

transversale, cât şi proeminenta amprentă a aripilor (pterostigma), pe cea longitudinală. 

 O privire asupra mostrei aripilor libelulei mozaic albastră-verzuie şi a Mecistogaster lucretia 

descoperă că Constructorul a aplicat pentru aceleaşi scopuri principii de construcţie diferite: Atât 

poligoanele neregulate, cât şi patrulaterele regulate conferă aripilor o consolidare adecvată. 

Libelulele cu multe bătăi din aripi pe minut, cum ar fi libelula mozaic albastră-verzuie (30 de bătăi 

pe minut) au nevoie de nervuri de consolidare dese. Pentru speciile cu un număr redus de bătăi din 

aripi este suficientă o mostră simplă, dreptunghiulară de nervuri, dar incredibil de precis lucrată. 

Drept exemplu dăm aici libelula Mecistogater lucretia, cu aripile ei lungi şi subţiri, care face 15 bătăi 

pe secundă. Modul de construcţie din celule mebranoase fac aripile extrem de uşoare şi totuşi stabile. 

Apropo, dacă te pricepi la mostre, ne poţi determina singur specia noastră exactă, pe baza repartizării 

diferite a nervurilor longitudinale şi transversale. Cercetătorul suedez Ake Norberg a descoperit în 

ulti- 67 mul timp importanţa consolidării celulelor marginale ale aripilor. Îngroşările construite 

diferit, de la specie la specie, de la vârful tuturor aripilor au de împlinit o funcţie aerodinamică 

importantă. Ca o contragreutate, ele împiedică aşa-zisa fâlfâire a aripilor în zborul rapid sau de 

plutire. Zborul în curbă: Pentru zborul în curbă noi aplicăm o tehnică deosebită, care şi ea ne 

deosebeşte de alte insecte. Cu fracţiuni de secundă înaintea unei curbe eu îmi răsucesc corpul pe axa 

longitudinală. Privită din faţă, pieptul şi abdomenul meu nu mai sunt orizontale, ci înclinate. Prin 

aceasta se schimbă unghiul de incidenţă, iar eu iau curba elegant. Alte insecte, mai ales gândacii, 

folosesc un alt principiu. Aripa de pe partea interioară a curbei lucrează cu un unghi de bătaie mai 

mic. La acelaşi număr de bătăi al ambelor aripi se reduce forţa de propulsie pe această parte, şi aşa 

iau ele curba. Nici un zbor de nuntă fără verificarea anterioară a codului Ai făcut deja cunoştinţă cu 

unele din caracteristicile mele cele mai deosebite. Dacă îţi mai povestesc despre împerecherea 

noastră, o vei considera probabil foarte neobişnuită, ba chiar încăpăţânată. Cum noi suntem 

concepute pentru zbor, din cap până în picioare, considerăm ca ceva foarte normal ca şi 

împerecherea să o efectuăm în zbor. De ce stai aşa pe gânduri? Aha, te gândeşti la nenumăratele 

detalii constructive care trebuie neapărat să corespundă. Ţi se pare că nu poate fi executată nici 

măcar manevra zborului? Într-adevăr, se pare că Creatorul a folosit o mulţime întreagă de idei atunci 

când ne-a construit. Dar mai bine ascultă mai departe. 68 Înainte de nuntă se face peţitul de către 

mascul. Acest zbor de peţire se caracterizează prin mişcări rapide ale aripilor în jurul axei 

transversale, aripile bătând alternativ. Astfel i se oferă o bandă laterală albastră îngustă femelei care 

îi vine în întâmpinare. Fascinaţia nu se opreşte aici. În faza zborului spre în faţă aripile din faţă bat 

într-un unghi de incidenţă redus spre în faţă. Ele produc forţa motrice portantă spre a păstra înălţimea 

la care se află masculul. Aripile din spate bat într-un unghi de incidenţă mare spre în spate şi produc 

prin aceasta o propulsie maximă. Pentru fracţiuni de secundă se schimbă rolurile: aripile din faţă 

preiau propulsarea. La zborul înapoi – ceea ce prezintă o atracţie deosebită – se produce totul invers. 

Unghiul acesta de incidenţă abrupt al aripilor din faţă produce forţele necesare spre a face posibilă 

mişcarea înapoi. Aripile din spate sunt aduse într-o poziţie aproape orizontală şi produc propulsarea 

necesară. Masculul se apropie de femelă deasupra ei în zbor şi o prinde de cap cu aşa-zisele cleşti 

abdominale (la libelulele mici acestea sunt aşezate la cap şi pe primul segment abdominal). Aceşti 

cleşti mari de prins, în formă de semicerc, se află la sfârşitul corpului lung şi slujesc de ancorare 

sigură în timpul împerecherii. În mijloc, între cleşti, sunt dispuse prelungiri scurte, diferite de la 

specie la specie, care se potrivesc cu partea opusă situată la femelă, ca un «sistem cheie-broască». 

Prin acest sistem de cod ingenios se creează garanţia că pot copula numai libelulele din aceeaşi 

specie. După ce s-a reuşit identificarea sistemului de cod şi prinderea sigură, partenerii formează în 

zbor o «pereche copulativă», care zboară în tandem; masculul în faţă şi femela în spate. 69 Această 

nuntă neobişnuită mai are o condiţie constructivă necesară şi mai neobişnuită. Toate libelulele au 

organele lor genitale în partea din spate a abdomenului. Cum pot însă să ajungă celulele spermei la 

femelă, când ele se află tocmai în partea aceea a corpului cu care este prinsă femela? Misterul 

rezolvării se află într-o idee genială. Organul genital este împărţit funcţional în două părţi. Sperma 

este produsă la extremitatea corpului şi transportată de acolo într-un «loc potrivit», într-un buzunar 

prevăzut anume. În funcţie de specie, înainte sau după prinderea femelei, prin contractarea părţii din 

spate a abdomenului, masculul umple capsula seminală cu spermă. Apoi femela îşi îndoieşte partea 

din spate a abdomenului în jos şi în faţă, în aşa fel încât orificiul organului ei genital de la capătul 



abdomenului ajunge la organul genital masculin şi la rezervorul umplut cu spermă de pe al doilea şi 

al treilea segment abdominal al masculului. În felul acesta perechea copulativă se transformă într-o 

«inimă copulativă» sau «roată copulativă». După predarea reuşită a spermei, roata copulativă se 

desface. Perechea zboară în tandem spre locul de depunere a ouălor, masculul fiind acela care 

dirijează şi efectuează practic zborul spre locurile potrivite depunerii ouălor. În cazul libelulei de 

pajişte aterizarea are loc pe ramuri de anin sau salcie, care atârnă deasupra suprafeţei apei unei bălţi 

sau unui iaz. Acum începe cea mai grea muncă a femelei: 200 de ouă trebuie depuse sub o scoarţă 

tare! Ştii cumva cum poate avea loc aşa ceva? Drept unealtă efectivă este folosit un ferăstrău coadă-

de-şoarece minuscul al femelei.  

Tăierea găurilor are loc în câteva secunde, rumeguşul 70 căzând în apă. Apoi urmează 

depunerea ouălor lunguieţe în ţesutul umed al cojii pomului. În timpul acestei proceduri care durează 

patru ore, masculul stă nemişcat şi se uită la femelă. Cu cleştii de prindere el blochează regiunea 

gâtului femelei şi o fereşte de alţi masculi dornici de împerechere, care fuseseră învinşi în lupta 

pentru împerechere. Te întrebi pe bună dreptate ce înseamnă acest sistem îndărătnic de copulaţie? Ce 

să-i faci, la noi este totul adaptat la capacitatea absolută de a zbura. Noi suntem suveranii aerului 

chiar şi la împerechere. Aripile noastre din faţă şi din spate, care se mişcă independent unele de 

altele, pot fi înţelese ca o dotare specială. În zborul clătinat noi putem chiar să mişcăm aripile în 

contratimp. În zborul nostru acrobatic folosim partea din spate a abdomenului ca o bară de 

echilibrare. Noi trebuie să «stăm în repaus» în aer, fără a pierde din înălţime, mai ales în timpul 

complicatelor manevre de zbor de la împerechere. Cuplarea la milimetru trebuie să fie posibilă cu o 

precizie de zbor nemaiîntâlnită, chiar şi pe timp de furtună. Ştiai că pionierul tehnologiei voastre de 

fabricare a elicopterului, Igor Sikorsky (născut în 1889 în Kiev şi decedat în 1972 în SUA), s-a 

inspirat în ideile lui de inventare a elicopterului din observări atente ale zborului nostru? Ca şi cele 

patru aripi ale noastre, cele patru elice reglabile ale rotorului produc în acelaşi timp forţă portantă şi 

de propulsie. Cu toată tehnica avansată recunoscută a aparatelor voastre de zbor, noi ne deosebim 

enorm de elicopterele voastre: Noi zburăm de o sută de ori mai agil şi absolut fără zgomot – numai 

când se ating suprafeţele portante întinse, un foşnet ne 71 trădează apropierea noastră în zbor, iar 

toate acestea se întâmplă cu un randament tehnic nerealizat încă. Ochii noştri neobişnuiţi Cine vrea 

să manevreze repede şi îndemânatic are nevoie de sisteme de navigaţie confortabile. La aceasta ne 

servesc ochii noştri sferici, groşi cât gămălia unui ac. Dintre toate insectele, în comparaţie cu corpul 

nostru, ochii noştri sunt exagerat de mari, căci aparatul nostru vizual ocupă cea mai mare parte din 

suprafaţa capului. Datorită bombării lor mari dispunem de un câmp vizual extins. Ochii noştri se 

compun din până la 30 000 de faţete vizuale. Fiecare din aceste faţete reprezintă un ochi care are un 

cristalin propriu. În acelaşi timp fiecare ochi miniatural în parte are un alt unghi vizual; toate la un 

loc formând un câmp vizual foarte extins, fără a fi nevoie ca eu să mişc fiecare ochi în parte sau 

capul. În unele privinţe ochii noştri sunt mai buni decât ai tăi. Noi putem recepţiona 200 de impulsuri 

optice pe secundă; tu nu înregistrezi decât a zecea parte din ele. Dacă ar exista televizor pentru 

libelule, filmele pentru noi ar trebui să aibă o viteză de rulare de zece ori mai mare decât au staţiile 

voastre de televiziune. Vreau să îţi explic puţin principiul fizic. Dacă este comparată cu ochii tăi, 

imaginea formată din imaginile transmise de cei 30 000 de ochi miniaturali este foarte nereuşită şi 

neclară. În timp ce fiecare ochi miniatural de-al nostru conţine numai opt celule vizuale, la tine sunt 

78 de milioane. Rastrul pe care se formează imaginea la tine este mult mai des, mai fin. Acuitatea 

vederii noastre corespunde aşadar numai unui fragment dintr-a ta. Totuşi 72 noi avem un aparat 

vizual extraordinar, deoarece Creatorul ne-a montat ceva deosebit, care măreşte extrem informaţiile 

optice. Impulsurile optice succesive rapide sunt separate şi înregistrate în până la 200 de excitaţii pe 

secundă. Înţelegi singur care este scopul: Mişcările noastre sunt aproape exclusiv zboruri acrobatice, 

în timp ce mediul înconjurător se mişcă permanent în raport cu noi. În timpul zborului – iar aceasta 

este ocupaţia noastră principală – centrul optic primeşte mai multe informaţii detailate decât în stare 

de repaus. Prin aceasta acuitatea noastră în timpul zborului este mult mai bună decât te-ai aştepta tu 

de la construcţia anatomică a ochiului nostru. Vederea noastră s-ar putea compara cu o cameră de 

filmat. Fascicolul de lumină care «scanează» imaginea ar fi echivalent cu un ochi miniatural de-al 

nostru. Fascicolul de lumină singur nu este capabil să scaneze nici măcar urma formei, a conturului 

unei imagini. Dacă însă este mişcat acest fascicul, iar variaţiile luminoase pe care le produce el la 

scanarea imaginii sunt transformate în impulsuri coerente, se obţine astfel o imagine detailată a 

obiectului observat. Televizorul vostru şi faţetele ochilor noştri au comun faptul că imaginea plană 

realizată este formată din acţiunea combinată dintre un sistem foarte perfecţionat cu un ritm rapid şi 

un sistem cu o capacitate mică de rezoluţie. Abundenţa culorilor noastre Dacă între timp ai făcut 

cunoştinţă destul de bine cu grupa noastră de insecte, nu am voie să uit o caracteristică: este bogăţia 

noastră impresionantă de culori! Noi deţinem locul al doilea, după fluturi, la concursul pentru 



frumuseţe şi bogăţie a culorilor. La noi găseşti 73 tot ce îţi poţi imagina, de la nuanţele de culori 

dulci, culori metalice luminiscente şi până la culorile vii saturate. Cum se formează însă toate aceste 

nuanţe şi combinări de culori ale mostrelor noastre? Nu vreau să îţi explic ştiinţific formarea bogăţiei 

noastre de culori, altfel ar trebui să apelez la cunoştinţe avansate de chimie, ba chiar şi de fizică. 

Trebuie să cunoşti însă trei principii complet independente:  

1. Culorile pigmentare: De ce sunt chinezii galbeni, indienii roşii şi africanii negri? Desigur, 

în pielea lor s-au depus anumite culori – pigmenţi – care sunt caracteristice pentru fiecare rasă în 

parte. Tocmai această metodă a aplicat Creatorul şi la multe soiuri de libelule cu sabie (spre exemplu 

libelula de pajişte), dar chiar şi la libelulele mici. În comparaţie cu rasa ta, la noi s-au folosit legături 

chimice cu un colorit mai puternic, cum ar fi spre exemplu: melanine pentru galben, roşu, maro şi 

negru; omine pentru maro-violet şi omatine pentru nuanţe de roşu-închis. Tot aşa se folosesc şi 

pterine luminoase albe, galbene sau roşcate. Poţi să îţi imaginezi că raportul amestecului acestor 

purtători de culoare permite un joc bogat de culori. 

 2. Structura culorilor: Prin metoda aceasta culorile nu sunt produse prin molecule organice, 

ci printr-un artificiu fizic. Impresia de culoare se formează prin refracţia luminii solare ce cade pe 

straturile subţiri, ca nişte plăcuţe, ale carapacei de chitină. De fapt, toate libelulele care au o reflecţie 

metalică sunt incolore, şi totuşi strălucesc într-o bogăţie diversificată de culori. Astfel de structuri de 

culori există, spre exemplu, albastru-metalic la libelulele fastuoase, verde până la roşcat la libelulele 

de pipirig şi verde-lucios la libelulele ver- 74 zi. La libelulele siluete şi nobile, cu verdele şi albastrul 

lor emailat, corpurile tulburi suplimentare ale carapacei de chitină produc o dispersie de lumină care 

măreşte şi mai mult diversitatea culorilor. 3. Culorile de ceară: Această metodă aminteşte de stratul 

de glazură (brumă) de pe prune. Această acoperire de culoare albastru-deschis a părţii posterioare a 

abdomenului libelulelor de pipirig obişnuite este determinată de un strat de ceară ce este produs de 

glandele pielii. Culoarea este creată prin reflexia difuză a luminii. Care este scopul tuturor acestor 

colorări? Mostrele diferite de culoare ne uşurează recunoaşterea speciei, dar şi găsirea partenerului. 

Colorările se dovedesc însă a fi şi un camuflaj bun. Combinaţia de culori ne ajută nouă, insectelor 

heteroterme, să ne încălzim dimineaţa. Ea ne mai oferă şi o protecţie împotriva razelor ultraviolete 

dăunătoare şi reglează cantitatea razelor solare ce pătrund în corp. Totuşi toate aceste efecte ar putea 

fi realizate şi cu un număr mai mic de culori. Admirabila diversitate de culori trebuie să mai aibă 

încă un alt motiv: Este bogăţia ideilor inventive ale Creatorului şi dragostea Lui pentru frumos. 

Domnul Isus a spus despre crini: «Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp … 

totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.» (Matei 6:28–

29). Noi ne tragem din acelaşi atelier al Creatorului. De aceea nu trebuie să fii uimit de frumuseţea şi 

splendoarea culorilor noastre. 

 

 Ing.  Eugen-Gabriel MILEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MI

 

 

 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 
NĂSCUŢI ÎN LUNA SEPTEMBRIE 
 
 

1 noiembrie 

Elena VASILE 

Maria DINCĂ 

Corneliu ANTOFIE 

Cristina IOSIF 

Gabriela POPESCU 

Vasile SARU 

Elena-Cristina BURCĂ 

Mihaela-Ariana POPESCU 

Eduard-Matei DUȚU 

 

2 noiembrie 

Gheorghe JOIŢA 

Eugenia ZAMFIRESCU 

Octaviean MIHAI 

Maria ILIE 

Georgian GRECU 

Aurel-Cristian BERECHET 

Ilarion TRONECI 

Robert-Andrei ŞTEFAN 

Rareș-Mihail TRONECI 

 

3 noiembrie 

Maria SARU 

Gheorghiţa ENESCU 

Vasile CIOCAN 

Dumitru BERECHET 

Valentina-Gabriela DRĂGHICI 

 

4 noiembrie 
Margareta IONESCU 

Floarea STÎNGACIU 

Georgeta CIOROBEA 

Gabriel FĂŞIE 

Veronica FĂȘIE 

Cristian-Constantin DUMITRU 

Dănuţ-Ştefan DUMITRESCU 

Nicolas-Sebastian FĂȘIE 

 

5 noiembrie 

Vasile SPÂNU 

Petruţ-Mihai MIHĂLCESCU 

Ion IONIŢĂ 

Gabriela-Violeta DINU 

David MOREANU 

 

6 noiembrie 
Rodica FĂŞIE 

Maria GRECU 

Cecilia HOGIOIU 

Maria SAMFIRESCU 

Mirela STOIAN 

Gabriel-Viorel PRIOTEASA 

Vasilica-Cătălina TUDOR 

Gabriela-Denisa ISTRĂTOIU 

Denis-Ionuț MOREANU 

Eliza-Gabriela GHEORGHE 

 

7 noiembrie 

Decebal DUMITRESCU 

Mihai SPÂNU 

Ecaterina BERECHET 

Alexandru-Remus BULIGIOIU 

Ionuț-Gabriel BADEA 

Nicoleta-Florina BOBLEACĂ 

Georgian BADEA 

Maria-Eliza ILIE 

 

8 noiembrie 

Mihai GRECU 

Mihai MICULESCU 

Ion GAFIŢOIU 

Adrian STOIAN 

Cati-Mihaela GRECU 

Mihai IONAŞ 

Mihaela-Roxana GOGU 

Robert-Gabriel BURCĂ 

Vasilica-Mihaela NECŞOIU 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA NOIEMBRIE 

„Câteodată oamenii se împiedică de 
adevăr, dar de cele mai multe ori se ridică 

şi merg mai departe.” 
(Emil CIORAN) 

 



 

9 noiembrie 

Alexandru NICOLAE 

Elena IORDACHE 

Petruţa POPESCU 

Mihail-Laurenţiu CHIRCĂ 

Mihai FĂŞIE 

Severică-Gabriel DUMITRESCU 

Ionuţ-Eugen GRECU 

Ana-Maria DINIŞOR 

Georgiana-Roxana DINIŞOR 

Andreea-Mihaela FĂȘIE 

Claudia-Gabriela SMARANDA 

Narcis-Cristian DOBRESCU 

Gabriela-Bianca MĂTUŞA 

 

10 noiembrie 

Mihai MEDREGA 

Ioana-Mihaela COMAN 

 

11 noiembrie 

Corneliu BADEA 

Filareta TUDOR 

Cristina IOSIF 

Liviu-Ionuţ MILEA 

Robert-Andrei FĂȘIE 

Denisa-Amalia GRECU 

 

12 noiembrie 

Ilona ISTRĂTOIU 

Virgil DUMITRU 

Ionuţ MOREANU 

Marin PETRESCU 

Marian-Gabriel PUȘCAȘ 

Ana-Maria GRECU 

Nicoleta UDROIU 

Ionuţ-Daniel DOGARU 

Teofil NEGULESCU 

Ştefan-Christian BÎRLOG 

Erich-Ștefan BĂLAȘA 

 

13 noiembrie 

Maria FĂŞIE 

Gheorghe ŢUŢUIANU 

Gheorghe ZAMFIRESCU 

Gheorghiţa ŞTEFAN 

Corneliu DOBRESCU 

Alexandra-Elena MOROE 

Lorena-Maria GRECU 

Yanis-Constantin ZEGHERU 

 

14 noiembrie 

Floarea ILIE 

Tatiana NEAGA 

Maria ENESCU 

Ion BĂLAŞA 

Elena TRONECI 

Elena BADEA 

Ilarion FĂŞIE 

Elena-Nicoleta BADEA 

Adrian-Cătălin ENE 

Ionuţ BURTOIU 

Ciprian-Adrian NEGULESCU 

Amelia-Ștefania ARON 

Ștefan-Georgian CIOCAN 

 

15 noiembrie 

Elena ŞERBAN 

Luciea PETRESCU 

Romică FĂŞIE 

Mircea BUCUROIU 

Aida-Georgiana MITRESCU 

Serghe-Andrei MITRESCU 

Ionuţ-Stelian GRECU 

Lăcrămioara-Andreea CHIRCĂ 

Luca-Sebastian DOBRESCU 

Alessia-Maria DUMITRESCU 

Nicol OANCEA 

 

16 noiembrie 

Viorica ZEGHERU 

Rozica ARON 

Teodor PIOARU 

Maria ILIE 

Daniela-Mihaela ILIE 

Ion MITRESCU 

Ionuţ DINIŞOR 

Gabriela-Maria BOBLEACĂ 

17 noiembrie 

Gheorghe SAVU 

Elena SAVU 

Codruţ-Adrian OLARIU 

Nicolae-Cătălin POPESCU 

 

18 noiembrie 

Radu-Ştefan DĂNILĂ 

Loredana-Andreea STOIAN 

Selena-Maria GRECU 

 

19 noiembrie 

Elena ION 

Mario-Ruben LUPU 

 

20 noiembrie 

Sofia RĂDOI 

Ştefan POPESCU 

Nicolaie BĂLAȘA 

Crăiţa SUSAI 

Adrian-Mihai VASILE 

Alexandra-Ioana ARON 

Robert-Andrei ANTON 

 



21 noiembrie 

Nicolae SARU 

Vasile GHEORGHE 

Ştefan OPREA 

Emil-Gabriel ŞETREANU 

 

22 noiembrie 

Raluca-Mihaela CONTANT 

Liviu-Andrei MĂGUREANU 

 

23 noiembrie 

Mihai-Ionuţ COMAN 

 

24 noiembrie 

Vasile DOBRESCU 

Dario-Andrei STÎNGACIU 

 

25 noiembrie 

Ion MILEA 

Dumitru-Nicolae DÎNGEANU 

Marius MIHAI 

Constanța MĂTUŞA 

Olimpia OACHEŞU 

Emil-Cosmin NEGULESCU 

Ciprian STÂNGACIU 

 

26 noiembrie 

Constantin FLOREA 

Nicolae-Dragoş DOBRESCU 

Cătălin SUSANU 

Gabriel CHIRCĂ 

Hermina-Elena STÎNGACIU 

Mihaela MITRESCU 

Florentina-Daniela ANTOFIE 

 

27 noiembrie 

Gheorghe BIŢOC 

Mihaela-Cristina ANTOFIE 

Beatrice-Andreea PARASCHIVA 

 

28 noiembrie 

Elena LOPOTARU 

Elisabeta BADEA 

Corneliu-Constantin NICOLĂESCU 

Florina-Raluca MITRESCU 

Andreea-Alexandra TABACU 

Mihai-Daniel STOICA 

 

29 noiembrie 

Nicolae ARON 

Gheorghe DUŢĂ 

Liliana FĂŞIE 

Petru MORARU 

Loredana DUMITRU 

Elena-Ramonica ANTOFIE 

Remus-Mihai TOMESCU 

Romulus-Marian TOMESCU 

Ion-Eugen GOGU 

 

30 noiembrie 

Ion NEDELCU 

Ionela-Magdalena FĂŞIE 

Roxana-Andreea FĂȘIE 

Emanuel DOBRESCU 

Ştefania-Andreia MEDREGA 

Andreea-Nicoleta IONAŞ 

Alessia-Andrea GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE ÎN CURSUL LUNII 

OCTOMBRIE 

 

CĂSĂTORII: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„În somn uiţi drama vieţii tale, uiţi 
complicaţiile şi obsesiile, aşa încât fiecare 
deşteptare este un început nou de viaţă, este 

o speranţă nouă.”  
(Emil CIORAN) 

 



DECESE: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

 

 COLABORATORI PERMANENȚI 

Manuela-Victorița CIOCAN 

Petra MICULESCU 

Mihai MICULESCU 

Constantin MILEA 

Rebeca UȚA 

Eugen-Gabriel MILEA 



 


